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Zaburzenia płodności u kobiet z przewlekłą 
chorobą nerek

U kobiet z przewlekłą chorobą nerek (PChN) często występują zaburzenia 
płodności. Mogą być one spowodowane zaburzeniami czynności seksualnych, 
zmianami hormonalnymi prowadzącymi do zaburzeń cyklu miesięcznego i zabu-
rzeniami czynności jajników (zmniejszeniem tzw. rezerwy jajników). U większości 
(prawie 75%) kobiet z przewlekłą chorobą nerek leczonych nerkozastępczo wy-
stępują zaburzenia miesiączkowania. Głównie objawiają się niewystępowaniem 
miesiączki oraz nieregularnymi cyklami. Przyczyną zaburzeń miesiączkowania 
u tych kobiet są zaburzenia osi hormonalnej podwzgórze –przysadka – jajniki. 
Stężenie w surowicy LH i prolaktyny jest znamiennie podwyższone, zaś stężenie 
w surowicy estrogenów wytwarzanych przez jajniki ulega obniżeniu. U kobiet z 
PChN stwierdza się ponadto zmniejszone stężenie hormonu antymüllerowskiego 
w surowicy, co świadczy o zmniejszeniu tzw. rezerwy jajników. 

Po przeszczepieniu nerki i przy prawidłowej czynności nerki przeszczepionej 
stężenia w surowicy hormonów związanych z regulacją cyklu miesięcznego i 
płodnością ulegają normalizacji. Aktywność seksualna tych kobiet wzrasta. 
Pomimo normalizacji stężeń w surowicy hormonów związanych z płodnością, 
wzrostu aktywności seksualnej i zmniejszenia częstotliwości występowania 
zaburzeń czynności seksualnych, po przeszczepieniu nerki nie obserwuje się 
całkowitego ustąpienia zaburzeń płodności. Stężenie hormonu antymüllerow-
skiego u kobiet po przeszczepieniu nerki jest w dalszym ciągu obniżone, co 
świadczy o występowaniu obniżonej rezerwy jajników. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 131-135)

In women with chronic kidney disease (CKD) there are often observed fertility 
disturbances. They may be caused by disturbances of sexual function, hormonal 
changes leading to the irregular menstrual cycles and impaired ovary function 
(reduction of so called ovarian reserve). In almost 75% women with CKD treated 
with hemodialysis there are menstrual cycle irregularities. Mainly amenorrhea 
and metrorrhagia are observed. The cause of these disturbances may be im-
paired secretion of hypothalamic- pituitary- gonadal axis hormones. Elevated 
serum concentrations of LH and prolactin are frequently found. In contrast, 
estrogen plasma concentration is lower. In women with chronic kidney disease 
lower serum concentration of antimüllerian hormone is present, what implies 
reduced ovarian reserve.

After successful kidney transplantation serum concentrations of hormones 
regulating menstrual cycle are normalized. Sexual activity is also improved. 
Despite these facts, fertility disturbances are still observed. Antimüllerian hor-
mone concentration in females after renal transplant is decreased, so ovarian 
reserve is reduced.

(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 131-135)
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U kobiet z przewlekłą chorobą nerek 
(PChN) często występują zaburzenia płod-
ności. Mogą być one spowodowane zabu-
rzeniami czynności seksualnych,  zmianami 
hormonalnymi prowadzącymi do zaburzeń 
cyklu miesięcznego (tj. zaburzeniami osi 
podwzgórze – przysadka – jajniki), oraz 
zaburzeniami czynności jajników (tj. zmniej-
szeniem tzw. rezerwy jajników). 

Nasilenie zaburzeń płodności jest 
wprost proporcjonalne do stopnia niewydol-
ności nerek. Uważa się, że już przy stężeniu 
kreatyniny w surowicy powyżej 1,5 mg/dl 
płodność kobiet istotnie się zmniejsza. I tak 
wykazano obniżoną  płodność (definiowaną 
jako niemożność zajścia w ciążę po roku 
regularnego współżycia bez stosowania 
środków antykoncepcyjnych) aż u 92% 
kobiet z przewlekłą chorobą nerek [1,2]. 

W licznych badaniach potwierdzono że u 
kobiet z PChN leczonych hemodializami 
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest 
bardzo małe. Częstość zajścia w ciążę u 
tych kobiet ocenia się na od 0,3/100 do 
1-7/100 kobiet/rok, co stanowi około 1/40 
częstości w populacji ogólnej [3,4]. 

Zaburzenia czynności seksualnych u 
kobiet z przewlekłą chorobą nerek

U kobiet z PChN bardzo często występu-
ją zaburzenia czynności seksualnych [5,6]. 
Obserwuje się znacznie większe nasilenie 
tych zaburzeń u kobiet hemodializowanych 
w porównaniu z kobietami we wczesnych 
stadiach PChN [6]. W sposób ilościowy 
zaburzenia czynności seksualnych ocenić 
można za pomocą kwestionariusza FSFI (fe-
male sexual function index). Kwestionariusz 
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ten zawiera 19 pytań na temat aktywności 
seksualnej, które oceniają 6 aspektów ży-
cia seksualnego: pożądanie, pobudzenie, 
stopień nawilżenia pochwy odczuwanie 
orgazmu, satysfakcję, oraz odczuwanie bólu 
w czasie stosunku. Odpowiedzi na pytania 
są punktowane w skali 0 – 5. Maksymalna 
liczba punktów po odniesieniu do skali 
przedstawionej w specjalnej tabeli wynosi 
36, co wskazuje na całkowite niewystę-
powanie zaburzeń seksualnych. Liczne 
badania wykazały, że u kobiet z PChN 
FSFI ulega obniżeniu. Wyjątkowo znaczne 
zmniejszenie FSFI stwierdza się u kobiet 
z PChN poddanych leczeniu nerkozastęp-
czemu. U kobiet leczonych hemodializami w 
porównaniu do kobiet u których stosowano 
dializy otrzewnowe częściej stwierdza się 
zaburzenia seksualne [7,8]. Basok i wsp. 
porównując kobiety z PChN, leczone hemo-
dializami i kobiety po przeszczepieniu nerki 
wykazali, że chore hemodializowane miały 
znamiennie niższy poziom odczuwanego 
pożądania. Możliwość odczuwania orgazmu 
znamiennie zwiększyła się po przeszcze-
pieniu nerki osiągając podobny wynik jak u 
zdrowych kobiet. Kobiety z PChN i zdrowe 
kobiety nie różniły się stopniem nawilżenia 
pochwy oraz odczuwanego bólu. W bada-
niach wieloośrodkowych przeprowadzanych 
w Azji wykazano, że średni wynik kwestio-
nariusza FSFI u kobiet z PChN leczonych 
hemodializami wynosił 27, co uznaje się za 
wynik występujący u kobiet w wieku meno-
pauzalnym [9]. 

Wpływ na występowania zaburzeń czyn-
ności seksualnych mają zarówno czynniki 
fizyczne, jak i psychologiczne [6].

Do grupy tych pierwszych można zali-
czyć między innymi zaburzenia przepływu 
krwi w naczyniach urogenitalnych oraz włók-
nienie mięśni pochwy, co prowadzi do za-
burzeń odczuwania przyjemności w czasie 
stosunków oraz dyspareunii (bólu podczas 
stosunku) [10]. Zatrucie mocznicowe może 
powodować neuropatię obwodową [11], co 
również obniża sprawność seksualną kobiet. 
Ponadto nieprawidłowości hormonalne 
występujące w PChN mogą prowadzić do 
zaburzeń libido. Wykazano, że wysokie stę-
żenie PRL powoduje obniżenie libido oraz 
niemożność osiągnięcia orgazmu [10].

Najczęstszą psychologiczną przyczy-
ną zaburzeń seksualnych jest depresja. 
Stwierdzono ją u ponad 75% kobiet z PChN 
leczonych hemodializami oraz ponad 43% 
kobiet leczonych dializami otrzewnowymi 
[8]. Kobiety z PChN zgłaszają także jako 
przyczyny mniejszej częstotliwości współ-
życia: przewlekłe zmęczenie, wrażenie 
nieatrakcyjności własnego wyglądu i obawę 
przed zajściem w ciążę. 

Zaburzenia hormonalne prowadzące 
do zaburzeń cyklu miesięcznego u kobiet 
z przewlekłą chorobą nerek 

U większości (prawie 75%) kobiet z 
przewlekłą chorobą nerek leczonych hemo-
dializami występują zaburzenia miesiączko-
wania. Głównie objawiają się niewystępowa-
niem miesiączki oraz nieregularnymi cyklami 
[12]. Przyczyną zaburzeń miesiączkowania 
u kobiet z PChN są zaburzenia hormonalne 
osi podwzgórze – przysadka – jajniki [2,12] 
(Tab. I).

U kobiet z PChN zanika pulsacyjne 

wydzielanie gonadoliberyny (GnRH), co 
zaburza cykliczne wydzielanie przez przy-
sadkę gonadotropin - FSH i LH. Przyczyny 
tego zjawiska nie są do końca poznane, ale 
przypuszcza się, że może to być spowo-
dowane między innymi wzrostem stężenia 
w surowicy hormonów uczestniczących 
w regulacji wydzielania GnRH: prolaktyny 
(PRL), hormonu luteotropowego (LH) oraz 
endorfin [1].

U kobiet z PChN obserwowane jest 
także wyższe stężenie w surowicy hormonu 
luteotropowego (LH), który uczestniczy w 
procesie pękania pęcherzyka Graafa (owu-
lacji), oraz pobudza komórki luteotropowe 
do wydzielania progesteronu w drugiej 
fazie cyklu jajnikowego [12]. W badaniach 
Sikory- Grabki i wsp. potwierdzono, że u 
kobiet z przewlekłą chorobą nerek stosunek 
stężeń LH/FSH w surowicy jest zmniejszony 
[14].  Niewystępowanie szczytowego wzro-
stu wydzielania LH jest przyczyną braku 
owulacji [1].

FSH u kobiet stymuluje dojrzewanie 
pęcherzyków w jajnikach oraz pobudza 
komórki ziarniste do wydzielania estroge-
nów w pierwszej fazie cyklu jajnikowego. U 
kobiet leczonych nerkozastępczo stężenia 
FSH w surowicy są prawidłowe, rzadko 
podwyższone, w związku z tym stosunek 
LH/FSH w surowicy znacząco zwiększa 
się [12,13,14]. 

Estradiol jest wydzielany przez wyspe-
cjalizowane komórki pęcherzyka Graafa. 
U kobiet z PChN leczonych hemodializami 
stwierdza się normalne lub obniżone stę-
żenie estradiolu w surowicy [12,14]. Evers 
i wsp. wykazali, że stężenie estradiolu w 
surowicy niższe od 20 pg/mL związane jest 
z mniejszą liczbą oocytów (ocenianą na 
podstawie badania materiału pobranego 
aspiracyjnie z jajników) [15]. W innym ba-
daniu stwierdzono u kobiet ze stężeniem 
estradiolu w surowicy mniejszym od 20 pg/
mL występowanie trudności z zajściem w 
ciążę [16]. 

Stężenie progesteronu w surowicy u 
kobiet z PChN jest obniżone z powodu 

zaburzonego tworzenia się ciałka żółtego. 
Małe stężenie progesteronu w surowicy 
powoduje, że w śluzówce macicy nie 
zachodzą zmiany typowe dla drugiej fazy 
cyklu miesięcznego (służące przygotowaniu 
endometrium na implantację blastocysty): 
rozpulchnienie i zwiększenie ukrwienia, oraz 
uniemożliwia prawidłowy proces owulacji z 
powodu utrudnionej proteolizy pęcherzyka 
Graafa [17].

Kolejnym hormonem związanym z 
płodnością kobiet jest prolaktyna (PRL). 
Prolaktyna działa antygonadotropowo, co 
w okresie połogu zapobiega ponownemu 
zajściu w ciążę. Stężenie prolaktyny w 
surowicy ulega wzrostowi wraz z postępem 
niewydolności nerek [18]. U kobiet z PChN 
leczonych hemodializami stwierdza się 
znaczne podwyższenie stężenia tego hor-
monu w surowicy [12,19]. Badania wykazały, 
że w PChN wydzielanie prolaktyny ulega 
autonomizacji, tj. przestaje ono podlegać 
regulacji hormonalnej, a ponadto  zanika 
dobowy rytm wydzielania PRL. U kobiet z 
PChN nie obserwuje się bowiem występu-
jącego u zdrowych kobiet wzrostu wydzie-
lania prolaktyny w nocy [20]. W badaniach 
Sikory-Grabki i wsp. hiperprolaktynemia (tj. 
stężenie prolaktyny w surowicy powyżej 20 
ng/ml) występowała u 70% kobiet hemodiali-
zowanych [14].  Hiperprolaktynemia w PChN 
jest spowodowana zwiększonym wydzie-
laniem PRL, zmniejszonym katabolizmem 
PRL, oraz obniżonym wydalaniem PRL 
przez nerki. Prolaktyna hamuje pulsacyjne 
wydzielanie gonadoliberyny i gonadotropin 
(FSH i LH), przez co zaburza cykl miesiącz-
kowy, oraz powoduje niewystępowanie 
owulacji [1,21]. 

Zaburzenia czynności jajnika u kobiet 
z przewlekłą chorobą nerek

W jajnikach powstają komórki płciowe - 
oocyty. Każda kobieta w wieku rozrodczym 
ma pewną pulę pierwotnych pęcherzyków 
jajnikowych (oocytów), które powstały już w 
czasie rozwoju płodowego. Pozostają one w 
formie niezmienionej aż do okresu dojrze-

Hormon Działanie Mechanizm zaburzenia Zmiana stężenia 
w surowicy

LH
Pobudzanie komórek 

lutropowych do produk-
cji progesteronu

Zaburzenia rytmu dobowego wydzielania, nadmier-
ne wydzielanie (zaburzenia ujemnego sprzężenia 

zwrotnego z progesteronem), nieprawidłowy 
katabolizm (spowodowany obniżonym klirensem 

nerkowym), występowanie form o mniejszej aktyw-
ności biologicznej

FSH
Pobudzanie pęche-

rzyków jajnikowych do 
dojrzewania.

Zaburzenia rytmu dobowego wydzielania, 
nieprawidłowy katabolizm 

(spowodowany obniżonym klirensem nerkowym)

Prolaktyna

Wywołuje laktację, 
u kobiet ciężarnych 
hamuje wydzielanie 

gonadotropin

Nadmierne wydzielanie 
(zaburzone sprzężenie zwrotne), 

nieprawidłowy katabolizm 
(zmniejszenie klirensu nerkowego)

Estrogeny Rozwój pęcherzyka 
jajnikowego Zmniejszone wydzielanie przez jajniki

AMH
Hamowanie rekrutacji 

pęcherzyków
jajnikowych

Uszkodzenie jajnika

Tabela I 
Mechanizm zaburzeń endokrynnych u kobiet z przewlekłą chorobą nerek.
Hormonal disturbances mechanism in women with chronic kidney disease.
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wania, kiedy to ulegają cyklicznej rekrutacji 
oraz wzrastaniu. Największa liczba pęche-
rzyków obserwowana jest w życiu płodowym 
(około 7 mln), po urodzeniu spada znacząco 
(do ok. 2 mln), a w okresie dojrzewania 
wynosi ok. 400 000 [22] (Ryc. 1). 

Proces dojrzewania komórki która ma 
zostać uwolniona w procesie owulacji trwa 
około 85 dni. Oocyt przechodzi w tym czasie 
przez wiele stadiów rozwoju. Na początku 
z komórki płciowej (oocytu) powstaje tzw. 
pęcherzyk pierwotny. Jest on otoczony poje-
dynczą warstwą komórek ziarnistych. Z pę-
cherzyków pierwotnych pod wpływem FSH 
powstają pęcherzyki preantralne. Synteza 
AMH w pęcherzykach trwa od momentu re-
krutacji pęcherzyka (pęcherzyk pierwotny), 
a najwyższe wartości osiąga przy średnicy 
pęcherzyka równej 2 - 4 mm (pęcherzyk 
antralny klasy V) [22]. Wskutek dodatniego 
sprzężenia zwrotnego zarówno FSH jak i 
estrogeny pobudzają dalszy wzrost komórek 
ziarnistych. FSH jest hormonem, który po-
woduje rekrutację pęcherzyków antralnych. 
W czasie jednego cyklu miesięcznego może 
powstać od 3 do 7 pęcherzyków antralnych. 
W procesie rekrutacji ich średnica zwiększa 
się z 20 do 80 µm. Otaczające pęcherzyk 
komórki ziarniste ulegają dalszej proliferacji 
i zaczynają wytwarzać estrogeny oraz AMH. 
AMH hamuje rozwój pozostałych pęcherzy-
ków preantralnych oraz hamuje powstawa-
nie receptorów dla LH, co ma zapobiegać 
rekrutacji i dalszemu rozwojowi nadmiernej 
liczby pęcherzyków preantralnych [22] 
(Ryc. 2). Komórki ziarniste formują tzw. 
wzgórek jajonośny, do którego przyłączona 
jest komórka jajowa. Spośród pęcherzyków 
antralnych pod wpływem AMH dochodzi do 
selekcji jednego pęcherzyka dominującego, 
co następuje najczęściej w 6-8 dniu cyklu 
jajnikowego. W następnych dniach cyklu 
stężenie w surowicy FSH ulega obniżeniu 
(wskutek ujemnego sprzężenia zwrotnego: 
pęcherzyk dominujący wytwarza estrogeny 
które hamują wydzielanie FSH przez przy-
sadkę), co zapobiega rozwojowi pozosta-
łych pęcherzyków. W wyniku tego procesu 
powstaje pojedynczy pęcherzyk przedowu-
lacyjny. Na 24-36 godzin przed owulacją 
dochodzi do gwałtownego wzrostu stężenia 
LH w surowicy, który to pobudza owulację 
oraz rozwój ciałka żółtego. W czasie owulacji 
pęcherzyk owulacyjny zwany pęcherzykiem 
Graafa pęka i wydostaje się z niego komór-
ka jajowa. Sam pęcherzyk (po pęknięciu 
nazywany ciałkiem żółtym) zawiera komórki 
lutealne, które powstały z przekształconych 
komórek ziarnistych i zaczyna produkować 
progesteron. Po owulacji, w fazie lutealnej, 
gdy komórka jajowa nie została zapłodnio-
na, ciałko żółte ulega zanikowi, z kolei jeśli 
dojdzie do zapłodnienia, ciałko żółte jest po-
budzane przez gonadotropinę kosmówkową 
i produkuje progesteron, którego zadaniem 
jest podtrzymanie ciąży przez pierwsze 10 
tygodni. Prolaktyna (hormon wydzielany 
przez przysadkę głównie u kobiet ciężarnych 
i w połogu) działa antygonadotropowo, co 
w okresie połogu zapobiega ponownemu 
zajściu w ciążę.  

Określenie rezerwy jajników ma na celu 
ocenę czynności jajnika, tj. jego zdolności 
reprodukcyjne. W celu oceny rezerwy 
jajników wykonywany jest pomiar liczby 
pęcherzyków antralnych w badaniu ultra-

sonograficznym przezpochwowym, a także 
oznaczenie stężenia AMH w surowicy.

W badaniu ultrasonograficznym określa 
się liczbę pęcherzyków antralnych (AFC). 
Pęcherzyki antralne mają średnicę 2 - 10 
mm. 

Badanie liczby pęcherzyków antralnych 
przeprowadza się w pierwszej połowie cyklu 
miesięcznego (preferowany czas to wcze-
sna faza folikularna) za pomocą głowicy 
USG do badania dopochwowego. Liczba 
pęcherzyków mniejsza niż 4 – 5 sugeruje 
zmniejszone prawdopodobieństwo zajścia 
w ciążę. Wraz z wiekiem liczba AFC maleje 
[23-25]. Stężenie w surowicy AMH wykazuje 
dodatnią korelację z liczbą pęcherzyków 
antralnych. 

Hormon antymüllerowski (AMH) jest 
białkiem o budowie podobnej do transformu-
jącego czynnika wzrostowego - β. U męskich 
płodów jest on wydzielany przez komórki 
Sertoliego i pobudza on w życiu płodowym 
zanik przewodów Müllera podczas różnico-
wania płci w kierunku męskim [26]. U myszy 
pozbawionych genu AMH obserwowano 

jednorazowy wzrost wielu pęcherzyków jaj-
nikowych oraz przedwczesne wyczerpanie 
rezerwy jajników [27]. Najwyższe stężenie 
AMH w surowicy stwierdza się u młodych 
dorosłych kobiet (Ryc. 2). Jego stężenie w 
surowicy maleje wraz z wiekiem o ok. 6%/
rok. W okresie menopauzy nie stwierdza się 
występowania AMH w surowicy [28,29]. W 
czasie cyklu miesięcznego nie obserwuje 
się zmian stężenia AMH w surowicy, co 
jest spowodowane stałym wytwarzaniem 
go przez wzrastające pęcherzyki antralne 
[27,29,34]. Obecnie AMH jest najczęściej 
używanym wskaźnikiem hormonalnym do 
oceny czynności jajników [27]. Stężenie 
AMH w surowicy poniżej 0,086 µg/l sugeruje 
wystąpienie menopauzy [24]. Obniżenie 
stężenia AMH w surowicy jest związane ze 
zmniejszeniem liczby pęcherzyków jajniko-
wych [27,28,30]. Stężenie AMH w surowicy 
może obniżać się przedwcześnie wskutek 
działania substancji toksycznych na jajnik, 
tj. podczas chemio- lub radioterapii, oraz 
po zabiegach operacyjnych przeprowadzo-
nych na jajnikach (zarówno po operacjach 

Rycina 1
Zależność liczby pęcherzyków w jajnikach i stężenia w surowicy AMH.
Ovary follicle count and AMH serum concentration dependence.

Rycina 2
Wpływ AMH na rozwój pęcherzyków w jajnikach.
AMH influence on ovarian follicles growth.
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onkologicznych, jak i usuwaniu łagodnych 
torbieli) [31]. Obniżenie jego stężenia w su-
rowicy jest uznawane za wczesny wskaźnik 
uszkodzenia jajników [14,32]. 

Najczęściej występującym stanem pa-
tologicznym w którym występuje znaczne 
zwiększenie stężenia w surowicy AMH jest 
zespół policystycznych jajników (PCOS). 
Zjawisko to jest spowodowane wydziela-
niem AMH przez mnogie pęcherzyki antral-
ne [27,33]. 

W jedynym jak dotąd badaniu dotyczą-
cym stężenia AMH w PChN, przeprowadzo-
nym przez dr Sikorę - Grabkę i wsp. w Ka-
tedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i 
Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach 
wykazano, że wśród kobiet miesiączkują-
cych regularnie leczonych hemodializami 
stężenie AMH w surowicy jest znacznie 
niższe niż u zdrowych kobiet regularnie mie-
siączkujących. Wyniki powyższego badania 
sugerują, że u kobiet z PChN występuje 
upośledzenie wydzielania AMH przez jaj-
nik. Natomiast u kobiet po przeszczepieniu 
nerki we wczesnym okresie po zabiegu 
zaobserwowano spadek stężenia AMH w 
surowicy Hormon ten, podobnie jak inne 
hormony będące białkami, ulega akumula-
cji w surowicy chorych kobiet z PChN. Do 
ujawnienia się w pełni zmniejszonej rezerwy 
jajników dochodzi po zwiększeniu klirensu 
nerkowego AMH związanym z udanym 
przeszczepieniu nerki [14]. Tak więc u kobiet 
z PChN poza zmniejszonym wydzielaniem 
tego hormonu występuje również upośle-
dzenie wydalania.

Zaburzenia płodności u kobiet po 
przeszczepieniu nerki 

Po udanym przeszczepieniu nerki w 
ciążę zachodzi 4 razy więcej kobiet niż u 
kobiet z PChN leczonych hemodializami. 
Stanowi to jednak wciąż 1/10 częstości 
zachodzenia w ciążę w populacji ogólnej 
[6,35,36]. Tak więc pomimo, że częstość 
zajścia w ciążę po przeszczepieniu nerki 
wzrasta, wciąż jednak jest znacznie niższa 
niż w populacji ogólnej [6].

W badaniu przeprowadzonym wśród 58 
kobiet po przeszczepieniu nerki Filocamo 
i wsp. wykazali, że przeszczepienie nerki 
korzystnie wpływa na życie seksualne 
kobiet: po zabiegu współżyło seksualnie 
aż 88% kobiet biorących udział w bada-
niu (przed przeszczepieniem, u kobiet 
leczonych nerkozastępczo odsetek ten 
wynosił 41%) [10]. W badaniu Basoka i 
wsp. 50% kobiet aktywnych seksualnie po 
przeszczepieniu nerki zgłaszało zaburzenia 
funkcji seksualnych, co było porównywalne 
z wynikiem uzyskanym w grupie kobiet 
zdrowych. Zaobserwowano także znaczne 
zwiększenie FSFI. Poprawę stwierdzono 
głównie w sferze pożądania, podniecenia 
seksualnego oraz możliwości odczuwania 
orgazmu [37]. 

Filocamo i wsp. wykazali, że po prze-
szczepieniu nerki 54% kobiet regularnie 
miesiączkuje (w czasie dializoterapii odse-
tek ten wynosił  28%). Już po 2 miesiącach 
po przeszczepieniu nerki obserwowano u 
kobiet wystąpienie owulacji [6]. Pietrzak i 
wsp. z kolei obserwowali cykle owulacyjne 
u 65% kobiet po przeszczepieniu nerki (u 
kobiet zdrowych: u 75%) [35].

Po przeszczepieniu nerki stężenia w 

surowicy FSH, LH i PRL ulegają obniżeniu, 
a stężenie w surowicy estrogenów  wzrasta 
w porównaniu do wartości stwierdzanych 
u kobiet leczonych dializami [10,35,37]. 
W badaniach Sikory - Grabki i wsp. obser-
wowano u kobiet po przeszczepieniu nerki 
normalizację stężeń w surowicy FSH, LH, 
PRL i estrogenów. Sikora- Grabka i wsp. 
wykazali ponadto, że stężenie w surowicy 
AMH u kobiet 6 miesięcy po przeszczepi-
niu nerki jest niższe niż przed zabiegiem 
transplantacji  (4,28 mg/dl bezpośrednio 
przed zabiegiem vs 1,89 mg/dl 6 miesięcy 
po udanym przeszczepieniu nerki) [14]. 
Wynika to z tego, że AMH, podobnie jak 
inne hormony białkowe, ulega kumulacji w 
organizmie kobiet leczonych hemodializami, 
a obniżona rezerwa jajników ujawnia się 
dopiero po poprawie czynności nerek po 
przeszczepieniu nerki [14]. 

Tak więc jedną z przyczyn niewystąpie-
nia powrotu do pełnej płodności u kobiet po 
przeszczepieniu nerki wydają się być zabu-
rzenia czynności jajników (zmniejszenie tzw. 
rezerwy jajników). Sugeruje to toksyczny 
wpływ zatrucia mocznicowego w czasie 
PChN na jajniki nieodwracalnie uszkadza-
jący ich zdolności reprodukcyjne [10]. 

Podsumowując, u kobiet z PChN 
przyczynami zaburzeń płodności są zabu-
rzenia czynności seksualnych spowodo-
wane zarówno czynnikami fizycznymi, jak 
i psychicznymi, zaburzenia hormonalne 
prowadzące do zaburzeń owulacji, oraz 
zmniejszenie rezerwy jajników. Po udanym 
zabiegu przeszczepienia nerki zaburzenia 
płodności u kobiet spowodowane są głównie 
zmniejszeniem rezerwy jajników.
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