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Publikacja siódmego wydania Klinicznej Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności jest
kamieniem milowym w ewolucji tego tekstu, pierwszym krokiem do planowanej całkowitej
zmiany autorów. Przez ponad trzy dekady i sześć wydań kopie tej książki znalazły swoje miej-
sce na biurkach, w klasach i bibliotekach całego świata. W tym okresie w naszym tekście stara-
liśmy się asymilować, krytykować konstruktywnie, porządkować oraz rozpowszechniać olśnie-
wający szereg postępów dokonanych w naukach reprodukcyjnych oraz ich wpływ na praktykę
kliniczną. Przez cały ten czas hołdowaliśmy założeniom postawionym w Przedmowie do pierw-
szego wydania:

Przedstawiając ten tekst mamy dwa cele. Po pierwsze – mamy nadzieję podzielić się naszym
zdaniem, że pole endokrynologii reprodukcyjnej dojrzało wykraczając poza zasięg tajemniczej
listy klinicznych i naukowych obserwacji układu narządów. Stała się ona nauką kliniczną, która
pomimo swojej złożoności posiada swój  logiczny porządek oparty na fizjologii.

Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak szeroki i złożony był horyzont, który mieliśmy odkryć sta-
wiając sobie to wyzwanie. Przez dziesięciolecia postępy w genetyce, jak również w biologii mole-
kularnej, komórkowej i rozwoju rozwijały się i powiększały o fundamentalne mechanizmy za-
angażowane w zdrowie, zaburzenia i choroby układu reprodukcyjnego. W wyniku tego pojawiły
się nowe i ulepszone opcje diagnostyczne, terapeutyczne, lecznicze i profilaktyczne, o których
nie można było nawet pomyśleć 30 lat temu. Między wieloma innymi, odnotowaliśmy nastę-
pujące najważniejsze punkty:

• Dokonanie się całkowitej transformacji technik rozrodu wspomaganego, która ulepszyła
postępowanie w niepłodności i proces planowania, praktycznie eliminując operacje jajo-
wodów.

• Szersze pojmowanie zespołu policystycznych jajników od postępowania w braku owu-
lacji, hirsutyzmie i czynnościowych krwawieniach macicznych do metodycznego proble-
mu z wpływem na całokształt zdrowia w czasie trwania życia.

• Poznanie mikrośrodowiska, które determinuje, kontroluje, i moduluje wzajemnie od-
działujące i zależne układy, takie jak oocyt-komórki ziarniste-komórki tekalne pęche-
rzyka i jednostka płodowo-łożyskowa, wykorzystujące produkowane miejscowo czynni-
ki, takie jak czynniki wzrostu i cytokiny. 

• Zrozumienie różnych mechanizmów działania hormonów, które wprowadziły nas w cał-
kiem nowe spektrum produktów farmakologicznych.

Po drugie – staraliśmy się nie wpaść w pułapkę stylu encyklopedycznego, który raczej ciąży niż
informuje. Przeznaczeniem tek ksiązki nie jest bycie słownikiem, lecz raczej ubiera ona w słowa
diagnozy i postępowanie kliniczne oparte na prawach fizjologii. Nasze podejście przetrwało
najbardziej rygorystyczny sprawdzian przydatności- sukces kliniczny. 

Niemożliwe okazało się bycie spójnym przy jednoczesnym przekazywaniu całej masy nowych
informacji. Z całej mocy staraliśmy się dokładnie wybrać i uniknąć „lania wody”. Niemniej jed-

Przedmowa
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nak celowo nie poświęciliśmy  kroniki naszego bogatego dziedzictwa, przytaczając jednostki 
i ich pionierskie spojrzenie, które oświecało drogę do okryć i ich wdrożenia. 

…lekarze nie czują się komfortowo w konfrontacji z problemami endokrynologicznymi. Ten nie-
pokój odzwierciedla luki w wiedzy oraz brak zaktualizowanej, usystematyzowanej i szerokiej wie-
dzy w podejściu do tych sytuacji klinicznych. Niektórzy lekarze próbują pokonać te trudności two-
rząc rytualistyczny ciąg stopni celem podążania za każdym prezentowanym objawem. Sztywność
takiego empirycznego podejścia powoduje, że lekarze są źle przygotowani do zmierzenia się ze
szczególnymi potrzebami konkretnego pacjenta.

Mocno wierzymy, że masywna eksplozja skomplikowanych i istotnych klinicznie informacji
naukowych nie spowoduje dezorientacji i niepewności. Wręcz przeciwnie, wykorzystując nasze
doświadczenie scaliliśmy niektóre tematy, co spowodowało większą przejrzystość i zrozumienie
skądinąd sprzecznych, nielogicznych i często niewytłumaczalnych odkryć. Ponadto, wraz
z większą ilością informacji, mamy obecnie większy wgląd w różnorodność i wyjątkowość obja-
wów klinicznych manifestowanych przez pacjenta. Klinicysta może obecnie zapewnić uzasad-
niono naukowo spektrum opcji terapeutycznych, które wychodzą naprzeciw indywidualnym
potrzebom danego pacjenta.

…książka powinna być przydatna nie tylko specjalistom ginekologom, ale wszystkim lekarzom
(obecnym lub przyszłym), którzy praktykują medycynę, zatem odpowiadają za opiekę nad ko-
bietami.

Jesteśmy wdzięczni czytelnikom za wyrazy uznania świadczące o osiągniętym celu. Dla emery-
towanych autorów nadszedł czas pożegnania; pozostawiają oni książkę w dobrych rękach,
przekonani, że przyszłe wydania sprostają celom i założeniom postawionym w pierwszej
Przedmowie.

Robert H. Glass, M.D.
Mill Valley, Kalifornia

Nathan G. Kase, M.D.
Nowy Jork, Nowy Jork

Napisanie zrozumiałego podręcznika to doświadczenie ogromnie kształcące. Poszukiwanie no-
wych informacji, a następnie poddawanie ich co najmniej testowi przydatności klinicznej pozos-
tawia autora lepiej poinformowanym. Jednak nie to było naszym głównym celem. Naszym
zamierzeniem zawsze była pomoc klinicystom i ich pacjentom w zastosowaniu wiedzy o repro-
dukcji, i z tego względu książka stanowi ciągłość naszego nauczania i aktywności klinicznej, 
u których podłoża leżą z kolei prawa fizjologii. Nasz sukces częściowo odzwierciedla to, czego
nauczyliśmy się w czasie wspólnej pracy nad poprzednimi edycjami tego tekstu. Jest to pod-
stawa, za którą jesteśmy wdzięczni i która jest zabezpieczeniem na przyszłość.

Leon Speroff, M.D.
Portland, Oregon

Marc A. Fritz, M.D.
Chapel Hill, Północna Karolina

P.S. Kolorem okładki 7. wydania jest niebieski będący znakiem rozpoznawczym Uniwersytetu
Północnej Karoliny w Chapel Hill. Symbol zamieszczony na okładce to Gwiazda Macedońska
pochodząca z czasów Filipa Macedońskiego i Aleksandra Wielkiego.
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Przedmowa do wydania
polskiego

Endokrynologia rozrodu jest niewątpliwie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną
ginekologii i w dużym stopniu wynikiem ogromnego postępu w zakresie metod badawczych.
O ile jeszcze niedawno, podstawowym narzędziem badawczym w endokrynologii były techniki
radioimmunologiczne, to obecnie stworzyły się możliwości sekwencjonowania aminokwasów,
oceny ekspresji poszczególnych genów oraz analizy poreceptorowych procesów transkryp-
cyjnych wewnątrz komórki. Te rewolucyjne zmiany w technikach badawczych z zakresu
biologii molekularnej przyczyniły się między innymi do poznania i opublikowania w 2001 roku
sekwencji genomu człowieka.

Dzięki zastosowaniu tych nowoczesnych metod laboratoryjnych pojawiają się możliwości coraz
lepszego i pełniejszego poznania wielu zjawisk z zakresu endokrynologii oraz mechanizmów
regulujących funkcjonowanie całego układu rozrodczego. To z kolei przekłada się na wprowa-
dzanie nowych metod diagnostycznych i schematów terapeutycznych znajdujących swoje zasto-
sowanie w praktyce lekarskiej.

Obecnie, jesteśmy „zalewani” ogromną ilością informacji naukowych z zakresu endokrynologii
i często trudno dokonać właściwej i obiektywnej selekcji nowych obserwacji i odkryć a tym
bardziej zastosować je w codziennej praktyce klinicznej. Niewiele jest na rynku światowym
pozycji literaturowych, które w sposób przejrzysty i zwięzły, a zarazem z uwzględnieniem
najnowszych zdobyczy wiedzy endokrynologicznej, przedstawiałyby wzajemne powiązania 
z zakresu biologii molekularnej, funkcji komórki oraz mechanizmów regulacyjnych cały system
podwzgórze-przysadka mózgowa-gonada, przełożone na kliniczny język praktyczny. 

Taką pozycją literaturową jest Kliniczna Endokrynologia Ginekologiczna i Niepłodność
autorstwa Leona Speroffa i Marca A. Fritza. Od szeregu lat Leon Speroff należy do najwybit-
niejszych specjalistow i ekspertów z zakresu endokrynologii ginekologicznej i dla wielu
naukowców oraz klinicystów jest swoistym „guru” w tej dziedzinie medycyny. Olbrzymia
wiedza oraz doświadczenie kliniczne obu autorów znalazły odzwierciedlenie w siódmym, anglo-
języcznym wydaniu tej cennej książki, która ma swoje stałe miejsce we wszystkich medycznych
bibliotekach na świecie. Czytelnik znajdzie w niej najnowsze informacjie z zakresu biologii
molekularnej oraz fizjologii i endokrynologii rozrodu, które zostały przez autorów w sposób
bardzo przejrzysty wykorzystane dla wyjaśniena etiopatogenezy zaburzeń endokrynolo-
gicznych, możliwości ich diagnozowania i leczenia. Książka Speroffa i Fritza dla wielu gine-
kologów na świecie stanowi pewnego rodzaju „biblię” z zakresu endokrynologii ginekologicznej
i zaburzeń rozrodu.

Dlatego też z olbrzymią radością należy powitać pierwsze polskojęzyczne wydanie Klinicz-
nej Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności. Słowa wielkiego uznania należą się 
prof. dr hab. med. Arturowi Jakimiukowi oraz dobranemu przez Niego zespołowi za podjęty
trud dokonania tłumaczenia tego cennego dzieła. Na osobne podkreślenie zasługuje fakt, że
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przełożenie na język polski zostało wykonane w sposób bardzo staranny i merytorycznie
bezbłędny. Tak więc uznawana na całym świecie Kliniczna Endokrynologia i Niepłodność
autorstwa Speroffa i Fritza staje się teraz także dostępna szerokiej rzeszy polskich
ginekologów, endokrynologów oraz lekarzy zajmujących się problemami niepłodności, co przy-
czyni się do podniesienia ich wiedzy oraz poprawy opieki nad polskimi kobietami. 

Prof. dr hab. n. med. Prof. dr hab. n. med. Prof. dr hab. n. med. 
Marian Szamatowicz Leszek Pawelczyk Piotr Skałba
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