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Tisztelt Kollégák!
A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság III. Kongresszusa ismét vidéken, 
festői környezetben kerül megrendezésre.

Célunk az, túlmenően az andrológiai szakma értékének áttekintésén, hogy meg-
felelő környezetet biztosítsunk társaságunk tagjainak és a téma iránt érdeklő-
dőknek emberi kapcsolataik elmélyítéséhez. 

A kongresszus színvonalát ismét a rangos nemzetközi felkért előadói gárda és 
határterületi kerekasztal beszélgetés biztosítja. 

A szokott szeretettel és barátsággal várunk mindenkit Galyatetőn.

A MATT vezetősége nevében
Prof. Dr. Papp György
Elnök

Szervezés
A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Papp György

A kongresszus titkára: Dr. Kopa Zsolt

Tudományos Bizottság:

Dr. Albert István Dr. Kopa Zsolt Dr. Szabó Ferenc

Dr. Balogh István Dr. Lantos István Prof. Dr. Szöllősi János

Prof. Dr. Berényi Mihály Prof. Dr. Papp György Dr. Szűcs Miklós

Dr. Klettner Anikó Dr. Rosta Kálmán Gábor

Kongresszusi Titkárság:

ASSZISZTENCIA Szervező Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20.
Telefon: (06 1) 350 1854 
Fax: (06 1) 350 0929
andrologia@asszisztencia.hu 
www.asszisztencia.hu

Köszöntő 
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A kongresszus helyszíne
Hunguest Grandhotel Galya
Galyatető

Helyszíni regisztráció
2009. július 2., csütörtök 11:00 – 19:00

2009. július 3., péntek 08:00 – 18:00

2009. július 4., szombat 08:30 – 10:00

Helyszíni részvételi díjak
Résztvevőknek: 30.000 Ft
Kísérőknek: 18.000 Ft

Részvételi díjak tartalma

Regisztrált résztvevők Kísérők

Előadásokon való részvétel X

Táska, névkitűző X

Részvételi igazolás X

Nyitófogadás, kávészünetek X X

Pénteki ebéd X X

Wellness ajándékutalvány X

A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünetek, nyitófogadás), melyet a hatályos törvények 
értelmében a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként kötelező feltüntetni. 

Bankett vacsora 
A részvételi és kísérői díjak a Nyitófogadást és a pénteki ebédet tartalmazzák, 
azonban a bankett vacsorát nem. A pénteki bankett vacsorára kedvezményes 
jegyek vásárolhatók. Kérjük, részvételi szándékát a regisztrációnál jelezze.

Bankett vacsora jegy regisztráltaknak: 4.000 Ft 
Bankett vacsora jegy látogatóknak: 8.000 Ft

ÁltalÁnos informÁcióK 

Társasági programok

Nyitófogadás 
2009. július 2. csütörtök 20:00
Panoráma étterem

A kongresszus szervezői szeretettel várnak minden kedves résztvevőt és kísérőt 
a Nyitófogadásra, amely a Hunguest Grandhotel Galya Panoráma éttermében 
kerül megrendezésre. Az étteremből gyönyörű kilátás nyílik a szálloda ősparkjára 
és a Mátra hegyvonulataira. 

A kötetlen hangulatú vacsora után Bajor Imre művész úr gondoskodik a 
vendégek szórakoztatásáról. 

A nyitófogadáson való részvételt a részvételi és a kísérői díj tartalmazza.

Bankett vacsora
2009. július 3. péntek 20:00
Panoráma étterem

A kongresszus elnöke szeretettel meghívja Önt a bankett vacsorára a Panoráma 
étterembe. Az est folyamán Varga Miklós előadását hallhatja a nagyérdemű 
közönség. 

Az ízletes vacsora elfogyasztása után az EnterBand PartyZenekar gondoskodik a jó 
hangulatról és a talpalávalóról.

A bankett vacsorát a részvételi és kísérői díjak nem tartalmazzák, részvételi 
szándékát a regisztrációnál kérjük jelezni. 

Kísérőknek
A Hunguest Grandhotel Galya wellness részlegének kényeztető szolgáltatásai 
várnak a kísérőkre, ahol a regisztrációnál átvett ajándék-kuponokat tudják 
felhasználni. 

A wellness ajándékutalványt a kísérői díj tartalmazza.

ÁltalÁnos informÁcióK 
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2009. július 2. csütörtök

13:00 – 14:00 Megnyitó

14:00 – 15:30 Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I.

15:30 – 16:00 Kávészünet

16:00 – 17:30 Asszisztált reprodukció és krioprezerváció II.

20.00 Nyitófogadás

2009. július 3. péntek

09:00 – 10:00 Andrológia

10:00 – 10:40 State of the Art

10:40 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 12:30 MIX I.

12:30 – 14:30 Ebédszünet

14:30 – 15:30 Aging Male

15:30 – 16:30 Kerekasztal – Az új etikai és jogi szabályozás az orvosi gyakorlatban

16:30 – 17:00 Kávészünet

17:00 – 18:00 Vezetőségi ülés (részvétel csak MATT vezetőségi tagoknak)

18:00 – 18:30 Közgyűlés (részvétel csak regisztrált MATT tagoknak)

20.00 Bankett vacsora

2009. július 4. szombat

09:00 – 10:30 MIX II.

10.30 Zárszó

Program ÁtteKintő
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2009. július 2. | csütörtök

13:00 Megnyitó 

A-0018 50 yEARS EXPERIENCED ANDRoLoGy 
Prof. Dr. Schirren, Carl 

20'

A-0034 HoNoRARy LECTURE oF THE GERMAN SoCIETy oF ANDRoLoGy 
Prof. Dr. Schuppe, Hans-Christian

20'

A-0036 A MAGyAR ANDRoLÓGIA 2009-BEN 
Prof. Dr. Papp György

15'

14:00 Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I.
Üléselnökök: Prof. Dr. Szöllősi János – Dr. Mátyás Szabolcs

A-0004 AZ ASSZISZTÁLT REPRoDUKCIÓ HATÉKoNySÁGA A FÉRFI EREDETŰ 
MEDDŐSÉG KÜLÖNBÖZŐ FoRMÁINAK KEZELÉSÉBEN 
Mátyás Szabolcs

10'

A-0002 AZ INTRAUTERIN INSZEMINÁCIÓ EREDMÉNyESSÉGÉT BEFoLyÁSoLÓ 
TÉNyEZŐK 
Prof. Dr. Szöllősi János 

10'

A-0008 SPERMIUM FEHÉRJEPRoFILJÁBAN LÉTREJÖTT SZUBLETÁLIS STRESSZ-
KEZELÉS oKoZTA VÁLToZÁSoK INDoKoLHATJÁK FAGyASZTÁS/
FELENGEDÉST KÖVETŐEN A SPERMIUMoK NÖVEKEDETT 
ÉLETKÉPESSÉGÉT ÉS FERTILITÁSÁT, SERTÉS MoDELLEN 
Pribenszky Csaba

10'

A-0013 KRoMoSZÓMA RENDELLENESSÉGEK ELŐFoRDULÁSA oLIGoZoo- 
ÉS AZooSPERMIÁS PÁCINSEK KÖZÖTT, TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK 
Rajczy Klára

10'

A-0015 A HERETUMoRoS BETEGEK FERTILITÁSI PRoGNÓZISA – RETRoSPE-
KTÍV ADATFELDoLGoZÁS 
Molnár Zsuzsanna

10'

A-0006 A FÉRFI INFERTILITÁS ALTERNATÍV TERÁPIÁI 
Daru József

10'

15:30 Kávészünet

 

tudomÁnyos Program 
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16:00 Asszisztált reprodukció és krioprezerváció II.    
Üléselnökök: Prof. Dr. Bernard Artúr – Dr. Kőrösi Tamás 

A-0019 THE ANDRoLoGIST'S WoRK IN THE INFERTILITy CENTER: HoW To JoIN 
THE PATIENT'S APPRoPRIATE MANAGEMENT ToGETHER WITH THE 
ETHICAL AND ECoNoMICAL ISSUES 
Prof. Dr. Colpi, Giovanni M.

20'

A-0030 A KEVÉS GyÓGySZERREL JÁRÓ „ENyHE” oVÁRIUM STIMULÁCIÓK 
SZEREPE A MAI IVF GyAKoRLATBAN 
Prof. Dr. Bernárd Artúr

20'

A-0021 DoES THE PoST-CoITAL TEST HAVE STILL A RoLE IN THE MANAGE-
MENT oF THE INFERTILE CoUPLE? 
Colpi, Elisabetta M.

20'

A-0027 SIKERTELEN FERTILIZÁCIÓK ELŐREJELZÉSE IVF SoRÁN, KÜLÖNÖS TEKIN-
TETTEL A SPERMAC STAINRE 
Kőrösi Tamás

15'

20:00 Nyitófogadás

tudomÁnyos Program 

2009. július 3. | péntek

09:00 Andrológia    
Üléselnökök: Dr. Kopa Zsolt – Dr. Erdei Edit 

A-0001 DUCTUS EJACULAToRIUS oKKLÚZIÓ SIKERES MŰTÉTI MEGoLDÁSA 
Wijesinghe Ivor 

10'

A-0007 A TÁPLÁLKoZÁS SZEREPE ÉS BEFoLyÁSA A MEDDŐSÉGRE 
Erdei Edit

10'

A-0016 TREATMENT oF INFERTILE MEN WITH PRoXEED PLUS 
Prof. Dr. Sava Micic

10'

A-0025 A HEREBIoPSZIA FoLyAMATA A CIRIS BUDAPEST HUNGARy INTÉZET-
BEN 
Albert István

10'

A-0024 A SPERMIUMKoNCENTRÁCIÓ HATÁSA A MoTILITÁSRA 
Király István 

10'

10:00 State of the Art    
Üléselnökök: Prof. Dr. Berényi Mihály – Dr. Király István 

A-0035 THE FRAGILE y CHRoMoSoME AND MALE FERTILITy 
Krausz Csilla

30'

10:30 Kávészünet

11:00 MIX I.    
Üléselnökök: Prof. Dr. Pajor László – Dr. Szűcs Miklós 

A-0031 A NEM VÁLToZTATÁSA 
Pajor László

20'

A-0009 A KÓRoS TESTSÚLy HATÁSA A FÉRFI INFERTILITÁSRA 
Koloszár Sándor

10'

A-0003 oFF – LABEL KEZELÉSEK AZ ANDRoLÓGIÁBAN 
Lantos István

15'

A-0028 AZ INTERNET JELENTŐSÉGE AZ oRVoSI FELVILÁGoSITÓ MUNKÁBAN 
Bógyi György

10'

A-0029 EGy ALAPTALAN ELTÍLTÁS TANULSÁGAI
Bógyi György

10'

tudomÁnyos Program 
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A-0014 A FUNKCIoNÁLIS SPERMIUMSZELEKCIÓ JELENTŐSÉGE 
Faragó Bernadett

10'

12:30 Ebédszünet

14:30 Aging Male    
Üléselnökök: Prof. Dr. Tóth Csaba – Dr. Albert István

A-0023 MITŐL FÉRFI? 
Prof. Dr. Papp György

15'

A-0032 A FÉRFI EGÉSZSÉG GoNDoZÁSA IDŐSKoRIG 
Prof. Dr. Szöllősi János

15'

A-0033 AZ IDŐSKoRI TESZToSZTERoNPÓTLÁS NAPJAINKBAN 
Kopa Zsolt 

15'

A-0010 A SPERMIUMoK MoZGÉKoNySÁGÁNAK VIZSGÁLATA BIoFIZIKAI 
MÉRÉSEKKEL 
Prof. Dr. Vincze János

5'

A-0011 EGyES AGyI FUNKCIÓK VIZSGÁLATA IDŐS KoRBAN 
Vincze-Tiszay Gabriella 

5'

15:30 Kerekasztal
Az új etikai és jogi szabályozás az orvosi gyakorlatban    
Albert István – Bernard Artúr – Bodnár Béla – Busch Béla

16:30 Kávészünet

17:00 Vezetőségi ülés (részvétel csak MATT vezetőségi tagoknak)

18:00 Közgyűlés (részvétel csak regisztrált MATT tagoknak)

20.00 Bankett vacsora

tudomÁnyos Program tudomÁnyos Program

2009. július 4. | szombat

09:00 MIX II.    
Üléselnökök: Prof. Dr. Farkas László – Dr. Rusz András 

A-0020 ELECTRoSTIMULATIoN oF SACRAL NERVES IN SPINAL CoRD INJURED 
MEN: oUR EXPERIENCE IN ERECTILE DySFUNCTIoN 
Scroppo, Fabrizio I.

15'

A-0022 A PoSSIBLE RoLE oF VARDENAFIL IN MALE INFERTILITy 
Castiglioni, Mirco

15'

A-0017 EZEREX IN ERECTILE DySFUNCTIoN 
Prof. Dr. Sava Micic

15'

A-0005 AZ oRGAZMUS TERMÉSZETE 
Klettner Anikó

15'

A-0026 AZ ENDoTHEL DySFUNCTIo NoN-INVAZIV MÉRÉSÉNEK PRoGNoSZTIKUS 
ÉRTÉKE EREKTILIS DySFUNKCIÓBAN SZENVEDŐ, KARDIoVASZKULÁRIS 
SZEMPoNTBÓL TÜNETMENTES BETEGEKBEN 
Jebelovszki Éva

10'

A-0012 MEREVEDÉSI FUNKCIÓ FELMÉRÉSE A DEoEC URoLÓGIAI KLINIKA 
JÁRÓBETEGEINÉL 
Benyó Mátyás 

10'

10.30 Zárszó
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AbsztrAktok

Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I. | 2009-07-02 14:00
A-0004 

az asszisztÁlt reproDukciÓ HatékonYsÁGa a FérFi ereDetŰ meDDŐséG 
különbözŐ FormÁinak kezelésében 
Mátyás Szabolcs* – Rajczy Klára* – Molnár Katalin* – Szabó Barbara* – Balogh Anett –  
Zombori Éva – Pribenszky Csaba** 

*Kaáli intézet, Budapest

**szie állatorvostudományi Kar, Budapest 

Célkitűzés
Az asszisztált reprodukció (ART) hatékonyságát vizsgáltuk a következő 
csoportokban: 

1. ICSI alkalmazása friss, érett spermiumok felhasználásával kevert (férfi és női) 
eredetű meddőség kezelésében

2. ICSI alkalmazása friss, érett spermiumok felhasználásával férfi eredetű 
meddőség kezelésében

3. ICSI alkalmazása fagyasztott-felengedett, érett spermiumok felhasználásával 
kevert (férfi és női) eredetű meddőség kezelésében

4. ICSI alkalmazása friss, tesztikuláris spermiumok felhasználásával (TESE + ICSI)

5. ICSI alkalmazása fagyasztott-felengedett, tesztikuláris spermiumok felhasz-
nálásával (cryoTESE + ICSI)

6. Kerek spermatida injektálása (RoSI)

7. PICSI eljárás alkalmazása

Módszer
Retrospektív analízist végeztünk a fenti csoportokban. A stimulációs protokollok 
és az embriótenyésztésben alkalmazott módszerek a vizsgált időszakban végig 
azonosak voltak. A megtermékenyítéshez és az embriók tenyésztéséhez a Vitrolife 
cég (Svédország) táptalajait (G-system) használtuk.

Eredmények
Érett spermiumokkal magasabb klinikai terhességi rátát lehetett elérni, mint 
tesztikuláris spermiumokkal vagy kerek spermatidával. A friss és fagyasztott-
felengedett minták összehasonlítása is hasonló eredményt hozott. PICSI eljárást 
követően a jó szerkezetű preembriók aránya magasabb volt. A spermaparaméterek 
közül a spermiumkoncentráció szélsőségesen gyenge minták esetében jelentősen 
rontotta az eredményességet. 

absztraKtoK július 2. | csütörtök
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Következtetés
A mikromanipulációs eljárások alkalmazásával a férfi eredetű meddőség 
különböző formái eredményesen kezelhetők. A hatékonyság javítására több 
lehetőség kínálkozik. Hatékonyabb spermiumszelekcióval (PICSI eljárás) 
a megtermékenyítés hatásfoka növelhető, de ez jelenleg a leggyengébb 
minták esetében nem alkalmazható. A gaméták előkezelésével (HHP kezelés) 
fokozható azok rezisztenciája az in vitro fertilizáció (IVF) során fellépő káros 
hatásokkal szemben. Az embriótenyésztés (új táptalajok, WoW módszer stb.) 
és az embriószelekció (Time Lapse technika) hatékonyságának javításával az IVF 
beavatkozások eredményessége szintén javítható. 

Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I. | 2009-07-02 14:00
A-0002 

az intrauterin inszeminÁciÓ ereDménYesséGét FeFolYÁsolÓ ténYezŐk 
Szöllősi János – Fekete Zoltán – Koloszár Sándor – Daru József –   Pál Attila 

szte áoK KliniKai Központ szülészeti és nőgyógyászati KliniKa, szeged 

Célkitűzés
A meddő párok kezelésében az intrauterin inszemináció (IUI) jelenti az asszisztált 
reprodukciós technikák első lépését. Munkánk célja, hogy megállapítsuk az IUI 
eredményességét és az eredményességet javító tényezőket.

Módszer

A meddő párok mindkét tagjának alapos meddőségi kivizsgálása után a női 
partner minden kezelt ciklusában ovuláció-indukciót végeztünk. A ciklusokat 
monitorizáltuk (ultrahangos folliculometria és hormonmeghatározás). Az ondót 
a sperma paramétereitől függően készítettük az inszeminációra elő, legtöbbször 
swim-up technikával.

Eredmények
2005-2008. között (4 év) 1340 párt kezeltünk ismeretlen eredetű meddőséggel 
IUI technikával. A három ciklusra vonatkoztatott terhességi arány 22% volt. A 
donogén intrauterin inszeminációval az utóbbi 5 évben a kumulatív terhességi 
arány 35% körül volt.

Következtetés
Az intrauterin inszemináció hatásos, nem-invazív, viszonylag egyszerű módszer 
a meddőség kezelésére. Minden meddőségi centrumban elvégezhető, ahol 
a női ciklus előkészítéséhez, monitorizálásához, és a meddőség kezeléséhez 
szükséges minimum feltételek biztosítottak. A donor inszemináció olyan 

absztraKtoK július 2. | csütörtök

nagyobb intézetekben végezhető, ahol a fentieken kívül az ivarsejtek fagyasztva 
tárolására vonatkozó szakmai feltételek is adottak. A spermiogram nagyobb 
fokú eltérése esetén (oAT szindróma) nincs értelme inszemináció elvégzésének, 
ilyenkor IVF kezelés jön szóba. 

Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I. | 2009-07-02 14:00
A-0008 

spermium FeHérjeproFiljÁban létrejött szubletÁlis stresszkezelés 
okozta VÁltozÁsok inDokolHatjÁk FaGYasztÁs / FelenGeDést 
köVetŐen a spermiumok nöVekeDett életképesséGét és FertilitÁsÁt, 
sertés moDellen 
Pribenszky Csaba* – Molnár Miklós** – Horváth András* – Kútvölgyi Gabriella** –  
Harnos Andrea* – Kuo You-Hai*** – Huang San-Yuan**** – Mátyás Szabolcs***** 

*szie állatorvostudományi Kar, Budapest 
**Cryo-innovation Kft.
***animal teChnology institute, taiwan

****national Chung hsing university, department of animal sCienCe

*****Kaáli intézet, Budapest 

A kansperma jó hatékonysággal történő, stabil, ismételhető eredményeket hozó 
fagyasztása jelenleg még megoldatlan feladat, ezért jó modellként szolgálhat 
spermafagyasztás hatékonyságának javítását célzó technológiák felállításában. 

Élelmiszer-mikrobiológiai kutatások tapasztalatai szerint szubletális hidro-
sztatikus nyomás-kezelés hatására baktériumok nagyobb arányban élték túl az azt 
követő hőkezelést, nem kis problémát okozva ezzel az élelmiszer biztonságban. 
E megfigyelést a nem letális stresszhatás okozta, sejten belüli molekulár-biológiai 
változásoknak tulajdonították: a stressz okozta megváltozott fehérjeprofil (sokk 
fehérjék, chaperon család fehérje koncentrációjának emelkedése) kapcsán. 

A fentiekre alapozva korábbi vizsgálataink során meghatároztuk egér és 
szarvasmarha embrió, sertés petesejt valamint bikasperma nyomástoleranci-
ájának határait, mely embrió esetében a 600-800 bar míg petesejt és sperma 
esetében 200-400 báros sávban volt. 60-90 perces kezeléseket végezve a fenti 
paraméterekkel (melyek 200-800 szorosa a fiziológiás értéknek) megállapítottuk, 
hogy a sejtek fagyasztás illetve vitrifikálást követő túlélése jelentősen megnő. 

Ezen tapasztalatok birtokában vizsgáltuk sertésspermiumok nyomástoleran-
ciáját az optimális kezelési protokoll meghatározására; majd az optimalizált (400 
bar, 80 perc) nyomáskezeléssel a fagyasztást követő túlélését. Kezelt illetve 
kezeletlen fagyasztott spermával (split ejakulátum) inszeminálást végeztünk 
a sperma termékenyítőképességének megállapítására, az alomszám illetve 
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az ivararány vizsgálatára. Vizsgáltuk továbbá kezelt spermiumok HSP70 és 
HSP90 tartalmának változását kezelést és fagyasztás/felengedést követően. 
Ezt követően teljes fehérjeprofil vizsgálatot végeztünk a nyomáskezelés ezen 
hatásainak kiderítésére 2-D elektroforézist használva, majd a különböző mennyi-
ségben megjelenő fehérjéket tömegspektrometriás vizsgálattal azonosítottuk. 
Statisztikai kiértékelés módszere lineáris model volt. Szignifikáns különbségnek 
P<0.01 tekintettük.

Fagyasztás/felengedés után a kezelt spermában a túlélt sejtek aránya 
szignifikánsan magasabb volt [mozgó sejtek aránya % (std.hiba): 59.7 (2.5); 46.4 
(2.0); 37.3 (2.1): 36şC-on kezelt, szobahőn kezelt illetve Kontrol]. Inszeminálás 
során vemhességi arányban (75% (n=8) vs. 87% (n=12); Kezelt, Kontrol), 
halva született magzatok számában illetve ivararányban a két csoport között 
különbség nem volt, ellenben a kocánkénti malacszám a kezelt csoportban 
szignifikánsan magasabb volt [átlagos malacszám (std.hiba): 9.67 (1.08) vs. 4.57 
(0.97): Kezelt vs. Kontrol].

A proteomikai vizsgálatok kimutatták, hogy a kezelt spermium HSP70 és HSP90 
szintje nem változott a kontrolhoz képest, ellenben 3 fehérje (Ubiquinol-
cytochrome c reductase complex core protein 1; perilipin és carbohydrate-
binding protein AWN precursor) szintje a kezelés hatására szignifikánsan 
megemelkedett és mind a hűtés folyamán, mind a felengedést követően 
emelkedett szinten maradt. E fehérjék szerepet játszanak a spermium 
termékenyítő képességének megtartásában (oxidatív foszforilációs rendszer 
valamint zsíranyagcsere folyamataiban; illetve mint spermadhezin, közvetlenül 
a spermium zona pellucidához való kapcsolódásában).

Az eredmények alapján a módszer alkalmazása humán örökítőanyag kezelésére 
indokoltnak látszik. 
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kromoszÓma renDellenesséGek elŐForDulÁsa oliGozoo- és 
azoospermiÁs pÁcinsek között, terÁpiÁs leHetŐséGek 
Rajczy K.* – Kónya M.** – Mátyás Sz.* – Bernard A.* – Kovács P.* – Kaáli S.G.* – Papp Gy.*** 

*Kaáli intézet, Budapest

**istenhegyi KliniKa, géndiagnosztiKai Centrum, Budapest

*** hm állami egészségügyi Központ, Budapest 

Célkitűzés
A szerzők oligozoo- és azoospermiás férfiak körében vizsgálták kromoszóma 
rendellenességek előfordulását. A diagnózis ismeretében bemutatják a kezelési 
lehetőségeket.
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Módszer
738 oligozoospermiás és 162 azoospermiás férfi citogenetikai vizsgálatát 
végeztük el. A kariotípus meghatározást G-sáv festéses technikával végeztük. 
1ml heparinos vérből Phytohemagglutininos RPMI-1640 tápoldatban, 72 órás 
T-limfocita tenyésztést végeztünk. A véralvadást heparinnal, a befertőződést 
Penicillin-Streptomicinnel akadályoztuk meg. Az osztódó sejteket metafázis 
szakaszban colchicine-el állítottuk meg. KCl-os hipotonizálás és metanol-
ecetsavas fixálást követően a sejteket tárgylemezre cseppenttettük, majd 3 nap 
öregítés után Trypsines kezeléssel és Giemsa-oldattal G-sáv festést végeztünk. 
A metafázisokat 1500×-os nagyítással digitálisan rögzítettük, és Lucia Karyo 
szoftverrel analizáltuk. Mintánként minimum 15 metafázist elemeztünk. 

Eredmények
Az oligozoospermiás páciensek között 30 esetben (4,1%), az azoospermiás férfiak 
pedig 19 esetben (11,7%) fordult elő kromoszóma rendellenesség. 

Következtetés
Kromoszóma rendellenességek gyakrabban fordulnak elő oligozoo-spermiás 
és azoospermiás férfiak körében a normál populációhoz képest. Számbeli- 
és strukturális eltérések esetén preimplantációs genetikai vizsgálat (PGD) 
alkalmazásával a korai embrionális fejlődés szakaszában kimutathatók a 
rendellenes kromoszómakészlettel rendelkező embriók. 
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a FérFi inFertilitÁs alternatÍV terÁpiÁi 
Daru József 

szegedi tudomány egyetem szülészeti és nőgyógyászati KliniKa 

A szerző 33 év, a férfi infertilitás területén hagyományos úton végzett kivizsgálás, 
és terápia után a szakirodalomban tallózva csokorba szedte a megszokottól eltérő 
vizsgálatokat és terápiás javaslatokat. A prezentációval fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy a világ egy részén jó eredményeket érnek el számunkra bizarnak tűnő 
módszerekkel. Sikertelen hagyományos kezelés esetén talán meg lehetne próbálni 
ezekből is egyiket-másikat!

absztraKtoK július 2. | csütörtök



20 A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság III. Kongresszusa 21Galyatető, 2009. július 2-4.

Asszisztált reprodukció és krioprezerváció II. | 2009-07-02 16:00
A-0019 

tHe anDroloGist's Work in tHe inFertilitY center: HoW to join tHe 
patient's appropriate manaGement toGetHer WitH tHe etHical anD 
economical issues 
Colpi, Giovanni M. – Colpi Elisabetta M. – Castiglioni, Mirco – Vaccalluzzo, Liborio 

andrology unit and ivf Center, san paolo hospital, milano, italy 

The Italian Ministry of Health establishes health-related objectives at national 
level, while implementation is under responsibility of the Regional Governments. 
ART (Assisted Reproductive Technology) in Italy is regulated by Law 40/2004, 
thereby no couple can be referred to ART if known causes of infertility, including 
the male factor (present in over 50% of cases), have not been excluded or treated 
first. The law basically requires that the Andrologist grants the permit for referral 
to ART in every Infertility Center, but this claim is still often ignored.

Actually, in most Infertility Centers, the male is still considered a mere ”sperm 
donor”, and in many Centers the andrological competence is absent at all. In 
the last few years we noticed a rising demand of ART procedures, onerous both 
for the women and for the Regional Health System, and sometimes unfair and 
opportunistic (e.g.: in case of unexplained infertility of too short duration, or 
male infertility evaluated through just a single sperm exam etc.). 

We also often observe that many varicocele cases are diagnosed on the base 
of ultrasound scans that provide very vague/debatable indications to surgery 
(e.g.: dilation of the plexus pampiniformis with no mention of the type of reflux), 
sometimes out of the actual evaluation of both the partners in an infertile couple. 
We often see obstructive Azoospermia patients (i.e. after vasectomy) ”treated” 
with repeated trials of TEFNA for ART without any previous attempt to restore 
the spontaneous fertility by microsurgical recanalization of the seminal tract, 
with the increased risk of iatrogenic epididymal injuries definitively precluding 
the latter possibility. Some Non-obstructive Azoospermia patients are submitted 
to testicular biopsy just for diagnostic purpose, without any cryopreservation 
of spermatozoa, if retrieved, while much simpler and less invasive tests would 
provide the same information.

This clinical behavior entails many obvious consequences concerning the 
appropriateness of the surgical admissions: 

•	 increase of the economic burden for the Regional Health System 
•	 medical ethics issues for violation of the patient's right to receive the best 

available treatment 
•	 legal issues for non-observance of the principle of graduality referring to 
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the choice of medical procedures
•	 ethical and social issues for the higher costs charged to the Health Care 

Systems. 

Some key-studies have shown that in many cases surgical treatment of male 
infertility may restore the spontaneous fertility to the couple, with a far lower 
cost per live birth compared to ART. A proper approach to the infertile male, 
allowing sometimes to improve semen quality, may increase the effectiveness 
of spontaneous intercourses or intra-uterine inseminations. Therefore it is 
certainly uneconomic to refer a couple to ART without a thorough diagnostic 
(and therapeutic) process that includes the male partner too. 

In addition, the diagnostics of male infertility is not very expensive, it often 
prevents more serious future illnesses (e.g. progressive testicular damage by 
varicocele, or congenital or post-prostatitis ejaculatory duct diseases, which 
otherwise remain unrecognized), and can intercept testicular neoplasms in very 
initial subclinical stages. 

The National and Regional Health Care Systems could get great savings by 
investing in expert and skillful Andrologists able to impact on the clinical 
management on the infertile couple. 
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Does tHe post-coital test HaVe still a role in tHe manaGement oF 
tHe inFertile couple?  
Colpi, Elisabetta M. – Castiglioni, Fabrizio M. – Pasquale, Carla – Bolis, Pier Francesco 

infertility Center, oBstetriCs and gynaeCology CliniC, universitŕ dell’insuBria, varese, italy  

The PCT was one of the first tests to investigate infertility: devised by Sims in 
1866, it was introduced into routine diagnostics of couples' infertility in 1913 
by Hühner and remained a pivotal diagnostic test until the 1980s; according to 
Schoysman (1981) it was the first investigation that had to be performed, and 
the WHo's first Seminology Guidelines were entitled ”WHo Laboratory manual 
for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction”, 
precisely to stress the essential role of the PCT.

To this day, it is the only test making it possible to study the sperm-cervical mu-
cus interaction in vivo in the peri-ovulatory phase, when cervical mucus is more 
receptive to penetration. 

The PCT consists of the examination of a sample of fluid (semen + cervical 
mucus) aspirated from the cervix under a phase microscope at 400X: the number 
of sperm per field is counted, and motility type (”a, b, c, d”) is assessed. A sample 
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of fluid from the posterior fornix vaginae should also be examined (the sperm 
in the vagina die within 2 h of intercourse, but their presence can confirm that 
semen was actually deposited in the vagina).

In actual fact, the use of the PCT varies considerably across Infertility Centres: a 
1995 study highlighted that – out of 200 Centres – as many as 92% used the PCT, 
but there were wide variations in timing with respect to coitus, magnification used 
and normal cut-off in terms of motile sperm/HPF (1 to 50). 

It was eventually suggested by WHo in 1999 that the criteria should be revised 
and that the only useful parameter should be the presence of 1 individual sperm 
with progressive motility in at least 6 HPFs, since no higher number is thought to 
correlate better with spontaneous fertility (oei, 1995).

The difficulty of standardisation and variability in interpreting results has resulted 
in the PCT becoming the subject of an intense controversy in the 1990s.

Two very interesting studies were performed by Eimers et al. (1994) and by 
Hunault et al. (2002) to identify prognostic parameteres about the spontaneous 
pregnancy rate and the monthly fecundity rate in infertile couples with no 
female factors of infertility; these studies assessed the very high predictive 
value of PCT among the other ”predictors” (female age, duration of infertility, 
sperm motility, …). Another study by Glazener (2000) showed that the PCT is an 
effective predictor of spontaneous conception where defined female causes of 
infertility are absent and duration of infertility is less than 3 years.

Nowadays the routine use of PCT in the investigation of fertility problems is not 
recommended, anyway it could still play a role in a few cases, providing a rational 
basis for the management of infertile couples in order to optimise the use of 
resources, screening access to invasive and expensive procedures. 
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sikertelen FertilizÁciÓk elŐrejelzése iVF sorÁn, különös tekintet-
tel a spermac stainre 
Kőrösi Tamás – Barta Csaba – Boga Péter – Mészáros Eszter – Rokob Krisztina 

Kaáli intézet, győr 

Az in vitro fertilizáció egy meglehetősen komplex és drága technika, így csupán 
megfelelő indikációk alapján lehet alkalmazni. Mielőtt az időigényes, stressztől 
sem mentes kezelés megkezdődne, számos vizsgálatot szükséges elvégezni, 
amelyek egy részének az a célja, hogy minimálisra csökkentse a fertilizáció 
elmaradása miatti sikertelenséget. 

Nem könnyű azonban megtalálni azokat a prediktív teszteket, amelyek 
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különböző andrológiai paraméterek elemzése alapján szelektálni tudják azon 
ejakulátumokat, melyek a megfelelő spermium szám, minőség és morfológiai 
paraméterek ellenére is csökkent fertilizációs potenciállal bírnak. 

Az előadásban rövid összefoglalót kívánunk adni az irodalomban található 
fertilizációt előrejelző tesztekről (acrosoma index, puffer kapacitás–TRAK 
módszer, antioxidánsok meghatározása, cytoplazma retenció), kiemelve a az 
intézet által rutinszerűen alkalmazott 18 órás túlélés és fertililizáció kapcsolatát, 
valamint a sikeres és sikertelen megtermékenyülések alkalmával tapasztalt 
spermium festési adatokat (spermac stain). Vizsgálatunkban arra keresünk 
választ, hogy ez a meglehetősen időigényes, a spermiumrészeket (acrosoma, 
nucleus, ekvatoriális régió, nyak és farok) négy színnel festő eljárás közelebb 
visz-e bennünket a fertilizáció elmaradásnak előrejelzéséhez. 
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Ductus ejaculatorius okklúziÓ sikeres mŰtéti meGolDÁsa 
Wijesinghe Ivor – Pintér József György 

miseK noprofit Kft. urológiai osztály, misKolC 

A szerzők 44 éves azoospermiás férfibeteg esetét ismertetik, akinél a kivizsgálás 
során kétoldali ductus ejaculatorius okklúziót állapítottak meg. A diagnózist az 
anamnesztikus adatok, a spermavizsgálatok, valamint a transrectalis ultrahang-, 
és kismedencei mágneses rezonanciavizsgálat eredményei támasztották alá. Az 
elzáródás megoldására a colliculus seminalis transurethralis rezekcióját végezték 
el. Műtét közben és a posztoperatív szakban szövődményt nem észleltek.

A műtét után 6 héttel végzett transrectalis ultrahangvizsgálat a vesicula 
seminalisok tágulatának jelentős csökkenését mutatta. A spermavizsgálat 
oligozoospermiát igazolt. Irodalmi adatok alapján áttekintik e „határterületi” 
kórkép kórtanát, diagnosztikáját és műtéti megoldásait. 
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a tÁplÁlkozÁs szerepe és beFolYÁsa a meDDŐséGre 
Erdei Edit 

hm állami egészségügyi Központ, ii. számú telephely, urológiai osztály, Budapest 

Táplálkozás alapvető szerepet játszik az élő organizmusok energetikai szintjének 
fenntartásában. A minőségi táplálkozás fontos szerepet tölt be a természetes 
fertilizáció szempontjából vagy a sikeres asszisztált reprodukciós eljárás során. 
A táplálkozástudomány új ismeretei segítenek megértetni, hogy a bio-táplálék 
és az aktív enzimeket tartalmazó biológiailag aktív táplálék mit jelent a szervezet 
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kielégítő metabolizmusa szempontjából.

Az elmúlt 25 évben a táplálékok összetétele olyan változásokon ment keresztül, 
hogy szükségessé vált különböző komponensekkel való kiegészítésük. Az 
ásványi sók, a nyomelemek, aktív enzimek, vitaminok, rostos anyagok fogyasztása 
jelentősen csökkent, amely probléma miatt a különböző krónikus betegségek 
száma jelentősen növekedett és a fertilitási zavarok egy része is magyarázható 
ezzel a problémával. Az anyagcsere folyamatok és az életmód nagyon szoros 
kapcsolatban állnak, és alapvető befolyással vannak egymásra. A nyomelemek 
közül a szelén és Q10 fertilitásra kifejtett hatása – különös tekintettel a 
férfimeddőségre – már régóta jól ismert. A biotáplálékok és táplálék kiegészítők 
nem csak egy divatos irányzatot képviselnek napjainkban, de elengedhetetlen 
feltételrendszere is a sikeres fertilizációnak.

Fontos hangsúlyozni a teljes értékű táplálkozás szerepét az egészség prevenció 
szempontjából az emberi élet teljes időtartama alatt, ugyanakkor a fertilitás 
védelme érdekében a kritikus életperiódusban különös figyelemmel kell rá lenni. 
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treatment oF inFertile men WitH proXeeD plus 
S. Micic. – N. Bojanic – D. Djordjevic – I. Vukovic – N.Lalic 

urologiC CliniC, CliniCal Center of serBia, uromediCa, Belgrade 

L-Carnitine is cofactor of several enzymes necessary for the transformation 
of free long chain fatty acids to acetylcarnitines and their transport into the 
mitochondrial matrix. Carnitine enters the spermatozoa and is acetylated and in 
this form is a ready energy source for spermatozoa.

We analyzed 276 infertile men who received twice a day Proxeed plus during 
12 weeks and 45 men without any therapy (control group). Carnitine group was 
divided into group A: severe oligospermic men (sperm count below 5×10/ml, 
progressive motility below 10%) and group B: oligospermic men (below 20×10 
m, progressive motility below 20%). Both groups, oligospermic and severe 
oligospermic groups significantly improved progressive motility. Sperm count 
and swim-up recovery rate, also significantly raised in men with oligospermia. 

This study showed that proxeed plus is useful therapy in severe and oligospermic men. 
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a Herebiopszia FolYamata a ciris buDapest HunGarY intézetben 
Albert István – Szabó Katalin – Faragó Bernadett – Benedek Zsolt – Vereczkey Attila
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Ciris Budapest hungary 

Azoospermia esetén a férfibeteg egyetlen esélye genetikailag saját gyermek 
nemzésére a herebiopszia során nyert spermiumok örökítő anyagával történő 
mesterséges megtermékenyítő eljárás (TESE–ICSI). 

Jelenleg Magyarországon a legelterjedtebb eljárás az, hogy a herebiopsziát 
urológiai műtőben elvégezve, a bioptátumot a felhasználás helyére vagy 
krioprezervatiora szállítják, ott megvizsgálva vagy egyből felhasználják 
ICSI céljára, vagy vizsgálat után mélyfagyasztása-tárolása történik, későbbi 
felhasználás céljából. Ismert, hogy az esetek egy részében csak a here egyes 
részein zajlik un. „fokális spermatogenezis”, ezért nagyobb siker várható kétoldali, 
a herék alsó és felső részéből vett térképbiopszia esetén. A CIRIS Budapestnél 
lehetőség van a bioptátum azonnali, intraoperatív vizsgálatára, melyet a vizsgáló 
biológus monitoron rögtön megmutat a műtőben dolgozó orvosnak. Ezáltal az 
operatőr dönthet, hogy folytatja a beavatkozást az azonos oldali, illetve másik 
oldali herén, vagy befejezi a műtétet. A folyamat bemutatása során szeretnénk 
ismertetni TESE-ICSI-vel szerzett tapasztalatainkat. 
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a spermiumkoncentrÁciÓ HatÁsa a motilitÁsra 
Király István* – Berényi Mihály** – Kopa Zsolt** 

*szte urológiai KliniKa

**hm állami egészségügyi Központ, Budapest 

A nagy koncentrációjú (100 millió/ml feletti) spermaminták elemezésekor a CASA 
eredményei akár asthenozoospermiát is mutathatnak. A spermiumok mozgását 
követve számtalan ütközést és ennek megfelelően irányváltoztatást figyelhetünk 
meg; a jó spermiumok sem mindig tudnak gyorsan, egyenes vonalban haladni. 
Azt is láttuk, hogy a holtnak tűnő spermiumok "mozognak", lökdösik a többiek. 

E hibák mérséklésére a tömény mintákat saját ejakulátumplazmájukkal 50 millió/
ml körülire hígítottuk, majd összehasonlítottuk a tömény és a hígított minták 
motilitását. 

Eredményeink alapján az „a” típusú hímivarsejtek aránya a hígítástól minden 
esetben nőtt: annál kifejezettebben, minél nagyobb volt a kiindulási koncentráció. 
Az immotilis spermiumok is jobban elkülönültek a mozgóktól. Tapasztalataink 
alapján javasoljuk a 100 millió/ml feletti minták ejakulátumplazmával 
való hígítását, hogy az eredmény jobban tükrözze a valós motilitást.  
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a kÓros testsúlY HatÁsa a FérFi inFertilitÁsra 
Koloszár Sándor – Szöllősi János – DaruJózsef – Fekete Zoltán – Pál Attila 

szte, szülészeti és nőgyógyászati KliniKa 

Célkitűzés
A férfiak esetében szerepe van a testsúlynak a fertilizációs képesség 
megtartásában. Az elmúlt évtizedekben az obes emberek száma jelentős 
mértékben megemelkedett.

Az aromatáz enzimrendszernek és az ösztrogéneknek fontos szerepűk van férfi 
reproduktív szervek müködésében. Az aromatáz enzim gátlása szerpet játszhat 
a férfi meddőség kezelésben.

Módszer
Idiopáthiás ologizoospemiás betegek esetében összefüggést kerestűnk 
a testsúly index nagysága, a spermiumszám alakulása és a tesztoszteron/
ösztradiol hányados között. Ugyanakkor meghatároztunk a szérum Cholesterin, 
LDL-cholesterin, HDL-cholesterin és az Inzulin szinteket is.

Eredmények
Vizsgálataink alapján a tesztoszteron/ösztradiol hányados alacsonyabb volt a magas 
testsúly indexű csoportban, ami együtt járt a spermium szám csökkenésével is 
(12,5 +/- 0,5 vs. 17,9 +/- 0,8). Az obes betegcsoportban magasabb Cholesterin, LDL-
cholesterint és Inzulin szinteket mértünk, ugyanakkor ebben a csoportban a HDL-
cholesterin szintje alacsonyabb volt.

Következtetés
Vizsgálatain alapján az obes férfiak esetében a női Policystas ovarium 
Syndromával analóg anyagcsere állapot állhat fenn. Ilyen esetekben a glükóz 
anyagcserét befolyásoló metforminnak szerepe lehet a sperma paramétereinek 
javításában. 

MIX I. | 2009-07-03 11:00
A-0003 
oFF – label kezelések az anDrolÓGiÁban 
Lantos István 

ogyei prevenCiós főosztály, pest megyei flór ferenC Kórház, andrológiai rendelései 
A szerző bemutatja – a fogalom tisztázása után a jelenleg hatályos hazai jogi 
szabályozást. Beszél a nemzetközi gyakorlatról. Kritikailag elemzi az indikáción 
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kívüli kezelések problémáját: a szabad orvosi gyakorlat, a betegek gyógyulási 
esélyhez juttatása, a gyógyszer a gyógyszergyártók szempontjai és az etikai 
kérdések oldaláról is. Végigveszi az andrológiában használatos gyógyszereket 
összevetve az indikációkat és a gyakorlatot. Végül vázol egy lehetséges 
szabályozási elképzelést felvetve a szakmát gyakorlók, a társaság és a hatóság 
szerepét. 

MIX I. | 2009-07-03 11:00
A-0028 

az internet jelentŐséGe az orVosi FelVilÁGositÓ munkÁban 
Bógyi György 

telKi Kórház Kft. 
Az elmúlt években a különböző internetes fórumok elterjedésével a páciensek 
névtelenül kérdezhetnek a regisztrált orvosoktól. Ez érdekes problémákat vet fel. 
Előadásomban az elmúlt időszak kérdéseit szeretném összegezni, s interaktiv 
módon megbeszélni egy-két érdekes kérdést, hogy ki mit válaszolna rá. 

MIX I. | 2009-07-03 11:00
A-0029 
eGY alaptalan eltÍltÁs tanulsÁGai 
Bógyi György 

telKi Kórház Kft. 
A WADA egy magyar sportolót dopping „vétségen” ért, emiatt eltiltotta a versenyzéstől. 
A sportoló nem doppingolt. Igazát bizonyitandó bejárta a vezető magyar intézeteket, 
végül a pekingi olimpia előtt néhány héttel hozzám fordult édesapja segitségért. 
Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a sportoló ártatlan. Felmentést kapott véleményem 
alapján a vádak alól. Indult az olimián hosszútávúszásban, de nem sikerült a teljesiteni 
a teljes távot.

Szeretném felhívni a figyelmet a hazai és nemzetközi dopping ellenőrző szervek 
figyelmét a fizikális vízsgálat és az anamnaesis fontosságára, mert ez alapján 
elkerülhető lenne jó néhány ártatlan sportoló meghurcolása közvélemény előtt. 

MIX I. | 2009-07-03 11:00
A-0014
a FunkcionÁlis spermiumszelekciÓ jelentŐséGe 
Faragó Bernadett* – Szabó Katalin* – Albert István* – Kósa Zsolt *– Szakács Zoltán* – 
 Hauzman Erik* – Fazekas Anita** – Vereczkey Attila* 
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*Ciris Budapest nemzetKözi reproduKCiós intézet; Budapest

**semmelweis orvostudományi egyetem; Budapest 

Célkitűzés
Az in vitro fertilizáció sikerének záloga a petesejt és a megtermékenyítéséhez 
kiválasztott hímivarsejt minősége. Miután a petesejt minden esetben korlátozott 
számban áll az embriológus rendelkezésére, a fertilizáció és a későbbi terhesség 
kialakulásának esélyét a megfelelő spermium kiválasztásával növelhetjük. 
Gyakran a hagyományos spermiogram nem szolgáltat elégséges információt a 
megfelelő szelekcióhoz, ezért további gyors, ugyanakkor hatékony szelekciós 
eljárás alkalmazása válik szükségessé. A napjainkban leggyakrabban alkalmazott 
kiválasztási módszerek a hímivarsejtek morfológiai, kromoszómális és 
funkcionális jellemzőin alapulnak. 

Módszer
A funkcionális spermiumszelekció jelenleg ismert és alkalmazott egyik 
legegyszerűbb és leggyorsabb módja a hímivarsejtek hialuronsav-kötő 
képességén alapuló PICSI-technika (Petri-dish intra-cytoplasmatic sperm 
injection), melynek során egy valós idejű, a hímivarsejtek citoplazmatikus és 
genetikai érettségére, valamint termékenyítő-képességére érzékeny válogatás 
előzi meg az intracitoplazmatikus spermium-injekcióval (ICSI) történő fertilizációt. 

Eredmények
A CIRIS BUDAPEST Nemzetközi Reprodukciós Intézetben, a fenti kérdésben 
szerzett saját tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy PICSI-t követően nagyobb 
eséllyel valósul meg a blasztociszta-formáció, és szignifikánsan magasabb a 
klinikai terhességek aránya, mint a hagyományos ICSI esetén. 

Következtetés
Véleményünk szerint az asszisztált reprodukcióban – ICSI-indikáció esetén – a 
PICSI-eljárás széleskörű alkalmazása javasolható. Különösen azokban az esetekben 
indokolt a preszelekció, amikor a férfi páciens normál spermiogramja ellenére, 
kórelőzményének ismeretében gyanítható, hogy a hímivarsejtek éretlensége vagy 
genetikai károsodása áll a spontán fogamzás elmaradásának hátterében. 

Asszisztált reprodukció és krioprezerváció I. | 2009-07-02 14:00
A-0010 

a spermiumok mozGékonYsÁGÁnak VizsGÁlata bioFizikai mérésekkel 
Vincze János – Vincze-Tiszay Gabriella 

eeKna, Budapest 

A spermiumok biológiai értékének legfontosabb mutatói: a spermium-szám, 
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a normális szerkezet és a mozgékonyságuk. Az ovuláció után kiszabadult 
petesejtet, a női szervezetben, az ejakuláció folyamán kilövellt spermiumok 
mozgékonyságuk következtében találják meg. A spermium, a faroknak kúpszerű 
forgó mozgásának köszönhetően spirális módon fúró-mozgást végez, oly 
módon, hogy a spermium feje az óramutató járásával ellentétesen forog. 
Ezt a típusú mozgást a precesszióval (Ω) jellemezhetjük, melyet a giroszkóp 
alapegyenlete alapján számítunk ki: 

Ω = M/(I.ω)
ahol: M – a forgatónyomaték; I – a haladás irányába ható vektor; ω – a szögsebesség.

A spermium a benne felhalmozott fruktóz energiáját használja fel a mozgására. 
A kb. 14-15 cm-es utat 1-2 óra alatt futja be, és kb. 50-60 μm/s sebességgel. A 
spermium mozgékonyságát befolyásolja a közeg hőmérséklete, viszkozitása 
és pH-ja. A maximális sebessége 37-38şC hőmérsékleten és 8,2-8,3 pH értéken 
valósul meg. A spermiumokkal alacsony hőmérsékleten is végeztünk kísérleteket 
5şC alatt nem mozog, de testhőmérsékletre gyorsan felmelegítve 70%-ban 
megtartja életképességét. A spermium mozgékonyságát fokozni lehet, ha a 
közeg viszkozitását csökkentjük. A spermiumok mozgékonyságát két tényező a 
reotaxis és a kemotaxis lényegesen befolyásolja.

Következtetés: úgy a női, mint a férfi funkcionális meddőség egyes okai biofizikai 
módszerekkel kiküszöbölhetők. 

Aging Male | 2009-07-03 14:30
A-0011 
eGYes aGYi FunkciÓk VizsGÁlata iDŐs korban 
Vincze-Tiszay Gabriella – Vincze János 

eeKna, Budapest 

A 70 év feletti idős embereknél memória és figyelem koncentrációs 
méréseket végeztünk a HAWIK intelligencia teszt számsor hallás utáni 
azonnali ismétlés, valamint a Pieron figyelem vizsgálat segítségével.  
A kísérleti személyek 70 év feletti nem aktív dolgozó férfiakból álltak. 

Az I. csoport 22 személy tartozott, akik rendszeresen sakkoztak, de nem voltak 
fiatal korukban sem aktív sakkozók, csak hobbiból kedvtelésből ültek össze. A 
II. csoportot 32 személy alkotta, akik rendszeresen, de nem versenyszerűen 
bridzseztek. A III. csoportot 40 személy alkotta, akik nem voltak sem a sakk, sem 
a kártyajáték gyakorlói.

HAWIK teszt részeredménye alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 
az I. és II. csoport memorizáló képessége szignifikánsan jobb, mint a kontroll 
csoporté. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a naponkénti sakkozás 
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vagy bridzselés egy olyan agyi tevékenységet követel a csoport tagjaitól, hogy 
memorizáló képességük lassabban csökken, mint a kontroll csoport tagjainál.

A Pieron-figyelem összpontosítás I. és II. csoport tagjainál nagyon erős szignifikánsan 
jobbnak bizonyultak, mint a kontroll csoport tagjai, mert mindkét játékforma 
megköveteli az összpontosítást, míg az életkor előrehaladtával a nem „edzett” 

személyeknél – idős korban – a figyelem összpontosítás rohamosan csökken. MIX 
II. | 2009-07-04 09:00
A-0020 
electrostimulation oF sacral nerVes in spinal corD injureD men: 
our eXperience WitH erectile DYsFunction
Fabrizio I. Scroppo* – Michele Spinelli* – Marco Citeri* – Lucia Zanollo* – Silvia Malaguti* –
Giovanni M. Colpi** 

*Centro „alBerto zanollo”, neuro-andrology unit, spinal department, niguarda hospital, 
milano; 
**andrology unit and ivf Center, san paolo hospital, milano, italy 

Electrostimulation is one of the therapeutic options that has been used in 
urology for the purpose of treating sacral area dysfunctions in neurologically 
impaired patients. The success rate of such stimulation techniques varies to 
some degree and this may be why most of the stimulation treatment options 
have not gained wide acceptance.

Electrostimulation includes both stimulation and modulation. With modulation 
the cortical sensory area is affected and with stimulation a peripheral response is 
induced directly. In 1994 Brindley described the first 500 patients to have sacral 
anterior root stimulators (SARS) implanted for bladder control. The Brindley bladder 
stimulator delivers intermittent stimulation to the anterior sacral roots. The stimulus 
parameters can be adjusted and set specifically to suit the individual. While the 
primary purpose of the stimulator is to improve bladder emptying, it also aids in 
defecation and enables male patients to have a sustained full erection. Therefore, 
using the Finetech Brindley stimulator placed around the anterior components of 
the S2, S3, S4 we can work on the bladder, colon and the erection. Unfortunately a 
posterior rhizotomy must be done and therefore this technique can only be used in 
the case of complete lesions. 

In this paper we present our experience with SARS. Between January 1990 and 
January 2005, twenty two patients, including 15 female and 7 male (mean age 
42.7 years) with complete spinal cord injury underwent SARS implantation. 
Sixteen patients had complete dorsal injury and 6 had complete cervical 
injury. In 14 patients the implant was performed extradurally and in 8 patients 
intradurally. After setting for bowel and bladder control a new channel was 
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devised for erection control: a continuous stimulation at S2 at low frequency (6-8 
Hz) and high amplitude (30-40 V) showed the best response. At the same time 
the parameters were corrected in order to avoid a residual detrusor contraction 
during erection. All six males, with an average follow-up of 5 years, achieved full 
and sustained erections.

In conclusion, our experience with SARS shows that all sacral area dysfunctions 
can be treated by elecrostimulation. 

MIX II. | 2009-07-04 09:00
A-0022 

a possible role oF VarDenaFil in male inFertilitY
Mirco Castiglioni – Daniela Giacchetta – Francesco Ciociola – Radu Mihalca – Fabrizio Castiglioni M. 

andrology unit and ivf Center, san paolo hospital, university of milan, milan, italy 

Introduction and Aim
According to our experience about 25% of men attending semen analysis 
experience difficulties with masturbation for sperm harvest. Many of them 
report a lower amount of ejaculate after masturbation, compared with the 
normal sexual intercourse using a condom. Incomplete emptying of the genital 
tract during masturbation may therefore change many of the sperm parameters. 
These considerations induced us to analyse if the use of Vardenafil, a PDE-5 
inhibitor with short half-life used to improve erection, may positively influence 
the sperm harvest by masturbation and some of the sperm parameters.

Materials and Methods
Fifteen men who reached spontaneously our outpatient clinic for infertility 
were selected. Informed written consent was registered. Maintaining the same 
number of days of abstinence, the patiens performed 2 semen analyses, the 
first at baseline and the second, one week later, one hour after assumption of 
10mg Vardenafil (LevitraŇ, Bayer SA Milano). The biologist that evaluated the 
sperm sample was not informed about the drug assumption. The parameters 
analysed [WHo 1999]: Seminal Volume (VS); Sperm Count per ml (No Sp); % with 
Progressive motility (a+b); % with Normal Morfology. Seminal Index (SI) was 
obtained using the formula: 1/10 × [(sperm count per ml) × (se minal volumen 
– ml) × √(progressive motility a+b) × (% of sperm with normal morphology)].
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Results

 Seminal Samples at baseline Seminal Samples after Vardenafil 10mg

Seminal 
Volume

No Sp 
×106/ml

% Mot 
a+b

% Morf 
normal

Seminal 
Index

Seminal 
Volume

No Sp  
×106/ml

% Mot 
a+b

% Morf 
normal

Seminal 
Index

Mean 3.71 40.17 41.64 12.14 2.96 4.11 42.79 41.36 13.92 5.57

Median 3.5 18 34 9 0.62 4.15 18 37 11 0.86

Min 2.4 8.5 24 8 0.17 3.6 8 29 10 0.31

Max 5.2 85 65 19 15.09 5.5 100 65 22 24.8

SD 0.98 33.28 17.07 4.87 5.2 0.5 36.94 11.24 4.38 8.64

Discussion
Signal transmission systems that use Adenilate Cyclase/cAMP and Guanilate 
Cyclase/cGMP seem to take part in many seminal pathways. Vardenafil and his 
main metabolite were found in the seminal plasma in concentrations ranging 
between 49% and 70% of the plasmatic concentration at 90 minutes after 
assumption. 

Many authors suggest a positive effect of PDE-5 Inhibitors on sperm motility, both 
in-vivo and in-vitro. Few studies evaluated the ability of Vardenafil to improve 
fertilization potential and sperm parameters of ejaculated spermatozoa. The 
semen samples analysed here showed a marked improvement of the seminal 
index, a parameter that is linked to fertilizing ability of the sperm sample ”in 
toto”. Further studies may add new data about the possible role of Vardenafil in 
improving sperm quality.

Conclusions
According to these preliminary data, Vardenafil may be used to enhance sperm 
harvest for seminal analysis and also for make the seminal sample more similar 
to that due to a coitus ejaculation.

References
Dimitriadis F et al. Effects of phosphodiesterase-5 inhibitors on sperm parameters 
and fertilizing capacity. Asian J Androl. 2008 Jan;10(1):115-33

Jarvi K et al. Daily vardenafil for 6 months has no detrimental effects on semen 
characteristics or reproductive hormones in men with normal baseline levels. J 
Urol. 2008 Mar;179(3):1060-5. Epub 2008 Jan 18

Mostafa T. oral phosphodiesterase type 5 inhibitors: nonerectogenic beneficial 
uses. J Sex Med. 2008 Nov;5(11):2502-18. Epub 2008 Aug 26.
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MIX II. | 2009-07-04 09:00
A-0017 

ezereX in erectile DYsFunction 
S. Djordjevic – Dj .Nale – S. Micic 

urologiC CliniC, CliniCal Center serBia, Belgrade, serBia 

Erectile dysfunction is condition correlated with diabetes, hypertension, 
dyslipidaemia, stress, ageing, inadequate intake of nutritients and environmental 
toxins and also, an early symptom of as yet undiagnosed system vascular pathology. 
Ezerex is propyonil-L-carnitine chlorhydrate, L-arginine and Nicotinic acid and its 
function is to protect against endothelial damage induced by oxygen free radicals, 
restores endothelial integrity and function.

We investigated 78 patients, group A Ezerex 1 pckt/day for 12 weeks, B group 
Cialis 20 mg 2 tabls/week for 12 weeks, group C Ezerex + Cialis and group D 
placebo. We measured FMD – flow-mediated dilatation – (post-hyperemia 
diameter-basal diameter/basal diameter 100), also used questionnaire on sexual 
activity (IIEF) and Global Assessment Questions (GAQ’s). Both Group A (EZEREX) 
and Group B (PDE-5 inhibitor have led to the recovery of endothelial function. 
Taken in combination (group C) the recovery effect appears to be from the sum 
of the two products taken individually. Ezerex has led to a statistically significant 
improvement in erectile function as measured by IIEF Questionnaire and also 
highly tolerated (96% positive response the GAQ”s).

In conclusion we can say that our clinical investigation has shown that Ezerex 
improved endothelial functioning, reduced production of oxygen free radicals 
and increased tolerability.

MIX II. | 2009-07-04 09:00
A-0005 
az orGazmus természete 
Klettner Anikó 

hm állami egészségügyi Központ, urológiai osztály 

Vajon az orgazmus sokféle megfogalmazása és kategorizálása közelebb visz-e 
a lényeghez, az orgazmus mibenlétéhez? Különbözik-e a férfi és női orgazmus, 
és ha igen, miben? A csúcspontot jellemző vegetatív jelenségek hátterében 
megfogalmazhatók-e szubjektív, lélektani és tudatállapotbeli élmények, 
jelenségek, amelyek révén érzékletessé tehető az orgazmus? Ezt igyekszik 
vázlatosan megfogalmazni az előadó a szűkös időkeretben. 
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MIX II. | 2009-07-04 09:00
A-0026 
az enDotHel DYsFunctio non-inVaziV mérésének proGnosztikus 
értéke erektilis DYsFunkciÓban szenVeDŐ, karDioVaszkulÁris 
szempontbÓl tünetmentes beteGekben 
Jebelovszki Éva* – Király István** – Forster Tamás* – Pajor László** – Varga Albert* 

*szegedi tudományegyetem ii. sz. Belgyógyászati KliniKa és Kardiológiai Központ

**szegedi tudományegyetem urológiai KliniKa 

Célkitűzés
Erektilis dysfunctioban szenvedő betegekben sokszor észlelhető endothel 
dysfunctio is, mely a flow mediálta vasodilatatios módszer segítségével, 
ultrahanggal, non invazív módon is mérhető (FMD). Vizsgálatunk célja az 
FMD prognosztikus értékének felmérése volt kardiovascularis szempontból 
tünetmentes, de erektilis dysfunkcióban szenvedő betegek esetében.

Betegek és módszer
50 konszekutív, erektilis dysfunctioban szenvedő, kardiovaszkuláris szempontból 
tünetmentes beteget vizsgáltunk (átlagéletkor 54 ± 11 év). Az endothel függő 
vasodilatatiot az artéria brachialis áramlás fokozásával kiváltott érátmérő 
változása alapján határoztunk meg vascularis ultrahanggal. Az 5%-nál kisebb FMD 
értéket tartottuk kórosnak, ez endothel dysfunctiot jelez. A betegeket követtük 
(átlagos követési idő 2.8    ± 0.9 év) és feljegyeztük az időközben bekövetkező 
kardiovaszkuláris eseményeket (szívinfarktus, stroke, revascularisatiós eljárást 
vagy gyógyszeres kezelést igénylő ischaemiás szívbetegség). 

Eredmények
A követési idő alatt 8 esemény történt. 3 beteg szenvedett el stroke-t, 3 beteg 
esetében volt szükség revascularisatiós beavatkozásra (PTCA, STENT, CABG), illetve 
2 betegnél manifesztálódott gyógyszeres kezelést igénylő kardiovaszkuláris 
betegség. Ezen betegek mindegyikének 5%-nál kisebb volt az FMD értéke (3.14 ±  
0.94%). A továbbra is tünetmentes csoportban az FMD érték átlaga 7.54 ± 4.27% 
volt (p<0.01 vs „kardiális történést elszenvedő” csoport). Az esemény nélküli 
csoportban mindössze 16 betegben mértünk kóros FMD-t (38%).

Következtetés

Az erektilis dysfunctióban szenvedő betegek esetében az endothel dysfunkctio jó 
prognosztikus értékkel bír. Ezen betegek szorosabb kardiológiai követése javasolt.  
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A-0012 

mereVeDési FunkciÓ Felmérése a Deoec urolÓGiai klinika jÁrÓ-
beteGeinél 
Benyó Mátyás - Csanádi Gábor - Flaskó Tibor - Varga Attila 

deBreCeni egyetem orvos- és egészségtudományi Centrum urológiai KliniKa 

Napjainkban az életminőséget jellemző adatok között a merevedési funkció 
is egyre nagyobb jelentőséget kap. Prospektív elemzésünk célja a Debreceni 
Egyetem orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE oEC) Urológiai Klinika 
urológiai és andrológiai ambulanciáján megjelent betegek erectilis funkciójának 
vizsgálata volt. Felmérésünkhöz a széles körben alkalmazott nemzetközi 
International Index of Erectile Function (IIEF) ponttáblázatot alkalmaztuk, melyet 
kiegészítettünk az életkorra, élvezeti szerekre, nem urológiai, illetve urológiai 
alapbetegségekre és azok terápiájára vonatkozó kérdésekkel.

3 hét leforgása alatt 113 beteg töltötte ki értékelhetően a kérdőívet. A betegek 
átlagos életkora 47 év volt. Az élvezeti szerek közül a legnagyobb számban 
(56,64% – 64 eset) a kávéfogyasztást vallották be a kérdezettek. Az alkohol, 
a cigaretta és a kábítószer alkalmazása az alábbi módon oszlott meg: 20,35% 
(23 fő); 13,27% (15 fő); 0,88% (1 fő). A kardiovaszkuláris megbetegedésben, 
illetve cukorbetegségben szenvedők aránya 41,59% (47 beteg) volt. Pszichiátriai 
gyógyszereket 2,65%-ban (3 eset) használtak a páciensek. Jóindulatú prosztata 
megnagyobbodás 29,2%-ban (33 fő) volt ismert. A prosztata malignus daganata 
miatt a megkérdezettek 7,96%-a (9 beteg) részesült valamilyen terápiában. Az 
átlagos IIEF pontérték 18,2 volt.

A feldolgozást követően az alábbi következtetésekre jutottunk. Az életkor 
előrehaladtával az erektilis funkció romlik. A kitöltött kérdőívek alapján 
élvezeti szerek nem befolyásolják jelentősen az erekció minőségét. A benignus 
prostata hyperplasia (BPH) miatt gyógyszeres kezelésben részesült, illetve a 
prostatacarcinomában szenvedő betegek IIEF pontértéke korcsoporti átlagnál 
alacsonyabb volt. Az adatok statisztikai elemzéséhez és a vizsgált betegpopuláció 
releváns feltérképezéséhez a tanulmányunkba további betegek bevonása 
jelenleg is zajlik Klinikánkon. 
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1. A gyógyszer neve: Androgel 50 mg gél tasakban ATC kód: G03B A03 2. Minőségi és mennyiségi összetétel: 1 g gél tartalma: 10,0 mg tesztoszteron. 5 g gél tartalma: 50,0 mg tesztoszteron. A segédanyagok teljes listáját ld. a 
6.1 pontban. 3. Gyógyszerforma: Gél, átlátszó vagy enyhén opálos, színtelen gél jellegzetes illattal. 4.1 Terápiás javallatok: Tesztoszteronpótló terápia férfiak hypogonadismusának kezelésére klinikailag és biokémiai tesztek által igazolt 
tesztoszteronhiány esetén (Ld. 4.4) 4.2 Adagolás: felnőtt és idős férfiak részére az ajánlott adag 5 g gél (azaz 50 mg tesztoszteron) naponta egyszer, lehetőleg reggel alkalmazva. A napi adagot az orvos határozza meg az egyes betegeknek a 
kezelésre adott, laboratóriumi értékekben tükröződő, valamint klinikai válaszától függően, de a napi adag nem haladhatja meg a 10 g gélt. A gélt a betegnek magának kell alkalmaznia a vállak vagy a karok vagy a has tiszta, száraz, egészséges 
bőrfelületén. Felöltözés előtt 3-5 percig száradni kell hagyni a bevonatot. A gél alkalmazása után szappannal és vízzel kezet kell mosni. A gélt nem szabad a genitáliák területén alkalmazni, mivel magas alkoholtartalma helyi irritációt okozhat. 
A tesztoszteron egyensúlyi plazmakoncentrációja körülbelül az Androgel-kezelés 2. napján alakul ki. Az Androgel gyermekek általi használata nem indikált, alkalmazását 18 éven aluli serdülő fiúk esetében sem értékelték klinikailag. 4.3 
Ellenjavallatok: Az Androgel alkalmazása ellenjavallt ismert prosztatakarcinóma vagy melltumor, ill. ezek gyanúja esetén, a tesztoszteron, ill. a gél bármely egyéb összetevője iránti ismert túlérzékenység esetén. 4.4 Figyelmeztetések: Az 
Androgelt csak igazolt - hyper- vagy hypogonadotrop - hypogonadismus esetén szabad alkalmazni, és a kezelés megkezdése előtt ki kell zárni a tünetek esetleges más etiológiájú eredetét. Az Androgel nem szolgál férfisterilitás vagy impotencia 
kezelésére. Súlyos szív-, máj- vagy veseelégtelenségben szenvedő betegeknél az Androgel-kezelés súlyos szövődményeket okozhat, melyek jellemzője az ödéma congestiv szívelégtelenséggel vagy a nélkül. Ilyen esetben azonnal le kell állítani 
a kezelést. Szükség lehet diuretikum alkalmazására is. Az Androgelt óvatosan szabad csak alkalmazni ischaemiás szívbetegségben szenvedők esetében. A tesztoszteron megemelheti a vérnyomást, ezért az Androgel óvatosan alkalmazandó 
hypertensiv betegeknél. Az Androgelt óvatosan kell alkalmazni epilepsziás, valamint migrénes betegeknél, mivel ezek az állapotok súlyosbodhatnak a kezelés következtében. Ha a beteg az alkalmazás helyén mutat súlyos reakciókat, a kezelést 
újra kell gondolni és szükség esetén le kell állítani. Az esetleges virilizáló hatás miatt az Androgelt nők nem alkalmazhatják. Potenciális tesztoszteronátvitel: az átvitel elkerülhető, ha a beteg ruhával fedi az alkalmazás helyét vagy érintkezés előtt 
lezuhanyozik. Vizsgálatok szerint a gél alkalmazása és a fürdés vagy zuhanyozás között legalább 6 órának kell eltelnie. Ha egyes esetekben mégis a gél alkalmazását 1-6 órával követően kerül sor fürdésre vagy zuhanyozásra, ez a kezelés ered-
ményességét lényegesen nem befolyásolja. 4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és interakciók: Orális antikoagulánsok mellett az antikoaguláns hatás változása lehetséges. Ajánlott a protrombinidő fokozott ellenőrzése és az INR meghatározása. 
Tesztoszteronnak ACTH-val vagy kortikoszteroidokkal együtt való alkalmazása fokozhatja ödéma kialakulásának kockázatát. Ezeket a gyógyszereket óvatosan kell alkalmazni, különösen szív-, vese- vagy májbetegek esetében. 4.6 Terhesség 
és szoptatás alatti alkalmazása: Az Androgel csak férfiak kezelésére szolgál. Az Androgel nem javasolt terhes vagy szoptató nők kezelésére. E kezeléssel kapcsolatban nőkön nem végeztek klinikai vizsgálatokat. Terhes nőknek kerülniük kell 
Androgellel kezelt bőrfelülettel való bármilyen kontaktust (ld. 4.4 pont). A készítmény nemkívánatos virilizáló hatást gyakorolhat a magzatra. Kezelt bőrfelülettel való érintkezés esetén mielőbb meg kell mosakodni szappannal és vízzel. 4.7 
Gépjárművezetés, gépek kezelése: Az Androgelnek nincs hatása a gépjárművezetéshez, valamint gépek kezeléséhez szükséges képességekre. 4.8 Mellékhatások: A javasolt 5 grammos napi adag alkalmazása mellett bőrreakciók voltak 
a leggyakrabban (10%) megfigyelt mellékhatások: reakciók az alkalmazás helyén, erythema, akne, bőrszárazság. Az alábbi nemkívánatos hatások fordultak elő a betegek körében Androgellel végzett, kontrollált klinikai vizsgálatok során: 
laborértékek változásai (polycythaemia, lipidek), fejfájás, prosztatabántalmak, gynecomastia, mastodynia, szédülés, paraesthesia, amnesia, hyperaesthesia, hangulati problémák, hypertensio, diarrhoea, alopecia. A prosztatarák kockázatára 
vonatkozó adatoknak a tesztoszteronkezeléssel való összefüggése nem meggyőző. A készítmény - alkoholtartalma miatt - gyakori alkalmazás esetén bőrirritációt és -szárazságot okozhat. 6. Gyógyszerészeti jellemzők 6.1 Segédanyagok: 
Izopropil-mirisztát, karbomerek (980), nátrium-hidroxid, 96%-os etanol, tisztított víz. 6.2 Inkompatibilitások: Nem ismertek. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: 3 év. 6.4 Különleges tárolási előírások: Különleges tárolást nem igényel. 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése: 5,0 g gél átlátszatlan LDPE/Al/PET egyadagos tasakban. 30 egyadagos tasak dobozban. Megjegyzés: + Osztályozás: II./2 csoport Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi 
diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer „Sz” jelzéssel. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l’Abbé 75003 PARIS France 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA MAGYARORSZÁGON: OGYI-T-20 015/02 (30 db). 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA MAGYARORSZÁGON: 2007. július 
3. 10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA MAGYARORSZÁGON: 2007. július 3. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását! Androgel 50 mg gél tasakban 30x fogyasztói ára: 11 721 Ft. EÜ.tér. 
90% 19. alapján a beteg térítési díja: 1 172 Ft. Forrás: www.oep.hu 2009.05.01 
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