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Leczenie niepłodności

Opieka okołoporodowa

Zrosty pooperacyjne

Do specjalisty należy się głosić po
roku regularnego współżycia bez
efektu w postaci ciąży.

W kwietniu zacznie obowiązywać
rozporządzenie określające
standardy opieki okołoporodowej

Zrosty pooperacyjne są wynikiem
przebytych operacji i przyczyną
niepłodności u kobiet.

Najważniejsze słowo dla mężczyzny
Dlaczego zdecydował się
pan zostać ambasadorem
kampanii społecznej „TATA.
Najważniejsze słowo dla
mężczyzny”, zainicjowanej w ubiegłym roku przez
Stowarzyszenie na rzecz
Leczenia Niepłodności
i Wspierania Adopcji „Nasz
Bocian”?
Zwrócono się do mnie z pytaniem, czy mógłbym udzielić
swojego wizerunku do wsparcia tej kampanii. W pierwszym odruchu zacząłem się
zastanawiać, czy jestem odpowiednią osobą. Nie miałem
przecież kłopotów z powołaniem do życia nowej istoty,
mam dwóch synów. Po namyśle stwierdziłem jednak,
że mogę się podpisać pod
celami tej kampanii, w szczególności pod jej hasłem:
„TATA. Najważniejsze słowo
dla mężczyzny”. Przypomniałem sobie różne sytuacje,
różne rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi, z których
jednoznacznie wynikało, że
nasze pokolenie faktycznie
ma problem z płodnością. Jesteśmy zabiegani, zestresowani, zewsząd otaczają nas
spaliny, chemia i konserwanty, żyjemy niehigienicznie.
Mimo że wielu facetów nawet
nie dopuszcza do siebie myśli, że to oni nie mogą mieć
dzieci, to problem niepłodności coraz częściej jest po naszej stronie.
Kampania stowarzyszenia
„Nasz Bocian” zwraca uwagę właśnie na niepłodność
męską, pokazując jednocześnie, w jaki sposób można sobie z nią dzisiaj radzić.
Wiele przyczyn niepłodności
można leczyć, i to na różne

Zdrowia?
Uważam, że in vitro powinno
być refundowane. Jeśli partnerzy z powodu niepłodności nie mogą począć swojego
dziecka w sposób naturalny
i podjęli w zgodzie z własnym
sumieniem decyzję o skorzystaniu z metody sztucznego
zapłodnienia, to państwo powinno im pomóc w uzyskaniu
potomstwa ta drogą.
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Co dla pana znaczy słowo
„tata”?
Przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość, siłę i w jakimś stopniu wzór do naśladowania.

Rozmowa z aktorem Rafałem Królikowskim, ambasadorem kampanii
społecznej „TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny”

sposoby. Tylko trzeba mieć
odwagę iść ze swoim problemem do lekarza, który pomoże znaleźć odpowiednią
metodę terapii. Oczywiście,
każdy mężczyzna dotknięty tym problemem musi we
własnym sumieniu rozważyć,
czy chce i może skorzystać
z takich czy innych rozwiązań. Czy są one zgodne z jego
przekonaniami. Moją rolą jako
ambasadora kampanii jest
dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców z informacją, że istnieją inne metody,
dzięki którym można mieć
własne potomstwo. Chcę dotrzeć z tą informacją zarówno
do ludzi, którzy chcą założyć
rodzinę, jak i do tych, którzy
na razie cieszą się wolnością
i byciem w luźnych związkach, a o dzieciach jeszcze
nie myślą. Muszą wiedzieć,
że jeżeli kiedyś w przyszłości będą musieli się zmierzyć
z problemem niepłodności, to
lekarze im pomogą.
Podjąłem decyzję o wsparciu
tej kampanii również dlatego,
że jako ojciec dwóch synów

doskonale wiem, co znaczy
słowo „tata”. Dlatego uważam,
że warto walczyć ze stereotypami i pokonać własne zahamowania, po to by wygrać rodzicielstwo i pełną rodzinę.

też. Świadomość, że mogę
pogadać ze swoim ojcem,
mimo że nie kontaktujemy się
zbyt często, bo mieszkamy
daleko od siebie, pozwala mi
spokojniej patrzeć na świat.

Jak pan sądzi, dlaczego
niektórzy mężczyźni nie
dopuszczają do siebie nawet myśli, że to oni mogą
być niepłodni?
Może dlatego, że przez całe
wieki ugruntował się pogląd,
że skoro kobieta zachodzi
w ciążę i utrzymuje ją przez
dziewięć miesięcy, potem rodzi dziecko, karmi je piersią
i wychowuje, to pewnie ma
też największy wpływ na jego
poczęcie, choć to nieprawda.
Poza tym do pełnego rozwoju dziecko potrzebuje obojga
rodziców, i to nie tylko w sensie biologicznym, ale również
społecznym. Dzieci, które nie
wychowują się w pełnej rodzinie, mają różne problemy
z adaptacją, nie wierzą w siebie, zaniżają swoją wartość.
Tata jest potrzebny przez cały
okres wychowania. Później

Jak znajomi zareagowali na
pana udział w tej kampanii?
W dniu, kiedy ją ogłoszono,
dostałem mnóstwo SMS-ów
z podziękowaniami, również
od Polaków mieszkających
za granicą, których poznałem
przypadkowo, podczas swoich wyjazdów służbowych.
Przypuszczam, że dowiedzieli się o kampanii z portali
internetowych lub radia. Na
przykład ze Stanów Zjednoczonych napisali do mnie ludzie, którzy walczyli o dziecko
przez wiele lat, udało im się
dopiero dzięki in vitro. Napisali, że dobrze się stało, iż
mówimy o tym w Polsce.
Jaka jest pana opinia na
temat ﬁnansowania zabiegów in vitro ze środków publicznych? Powinien za nie
płacić Narodowy Fundusz

Czy wśród pana znajomych
są pary, które zostały rodzicami dzięki in vitro?
Znam wiele takich osób, znam
też ich dzieci, bo bawią się
z nimi moi synowie. Dzięki
metodzie in vitro najpierw na
świat przyszło pierwsze dziecko naszych znajomych. Drugie
udało im się począć naturalnie. Stanowią teraz fajną, dobrze funkcjonującą czteroosobową rodzinę, która kiedy
miała problem z płodnością.
Myślę, że jeszcze bardziej
utwierdziło mnie to w przekonaniu, że powinienem
wesprzeć kampanię „TATA.
Najważniejsze słowo dla mężczyzny”. Mam namacalne dowody na to, że metoda in vitro
daje ludziom szczęście, radość i pozwala im spełnić marzenia o rodzicielstwie.
Porozmawiajmy teraz
o panu. Czy zawód aktora
sprzyja rodzinie, byciu ojcem i mężem? Nie widzi
pan w tym żadnej sprzeczności?
Na pierwszy rzut oka można
by wysnuć taki wniosek, bo
godzenie obu ról faktycznie
jest czasem bardzo trudne.
Myślę, że we współczesnym
świecie jest wiele takich zawodów, które nie ułatwiają nam
wzorcowo odtworzyć roli taty.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu, a może kilkudziesięciu

lat zmieniły się metody „ojcowania”. Wiele męskich funkcji
przejmują kobiety. Związki są
bardziej partnerskie, nie ma
w nich sztywnego podziału
ról. Wcale nie jest już tak, że
to mężczyzna przynosi jakąś
upolowaną zdobycz, a kobieta
zajmuje się domem i dziećmi.
To się trochę wymieszało, jest
dość płynne. Nie chciałbym
jednak, żeby się zupełnie zatarło. Dużo ciekawiej i piękniej
jest, kiedy świat kobiet jest obdarzony cechami i wartościami, których świat mężczyzn
nie posiada. Dlatego kiedy jestem w domu i wszystko wraca do normy, staram się, by
istniał podział na rzeczy, którymi zajmuje się tata i mama.
Mama jest od częstszego
przytulania, przygotowania
posiłku, a tata na przykład od
wyjazdów na wycieczki rowerowe, porąbania drewna do
kominka, zrobienia czegoś
w ogrodzie.
Jakim jest pan ojcem dla
swoich synów: Piotra i Michała? Twardym, kontrolującym i dbającym o swój
autorytet, czy typem kumpla, który traktuje ich po
partnersku?
Z racji tego, że często nie ma
mnie w domu, nie chcę być
dla nich ceperem, który nie
dość, że wraca dopiero po
kilku dniach, to jeszcze na
nich pohukuje. Tę funkcję, takiego trzymania chłopaków
w karbach, częściej przejmuje
żona. Ja staram się trochę łagodzić, żeby ich nie zrazić do
siebie. Nie chciałbym, żeby
po latach mieli mi za złe, że
często nie było mnie w domu,
a jeżeli już byłem, to ta moja
obecność kojarzyła im się wyłącznie ze złymi rzeczami.
ROZMAWIAŁA MARIOLA
MARKLOWSKA-DZIERŻAK

Więcej o problemie niepłodności
na stronie OPP Nasz Bocian – www.nasz-bocian.pl
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ROZPORZĄDZEN I E MI N ISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Standardy opieki nad matką i dzieckiem
TEKST: ELŻBIETA SKOWROŃSKA

W kwietniu zacznie obowiązywać rozporządzenie
określające standardy
opieki okołoporodowej
nad matką i noworodkiem

Na ten dokument kobiety
czekały już od dawna. Z nadzieją śledziły w mediach
kolejne informacje na temat
postępów prac interdyscyplinarnego zespołu ds. opracowania standardu opieki
okołoporodowej powołanego przy ministrze zdrowia.
W jego skład weszli lekarze, położne i przedstawicielki Fundacji Rodzić po
Ludzku, która od lat walczy
o poszanowanie godności
i przestrzeganie praw kobiet
w czasie porodu.
Minimum interwencji
7 października 2010 r. minister Ewa Kopacz podpisała tekst rozporządzenia,
które wraz z załącznikiem
„Standardy postępowania
oraz procedury medyczne
przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych z zakresu
opieki okołoporodowej nad
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz
opieki nad noworodkiem”
zacznie obowiązywać 6
kwietnia, po okresie szeREKLAMA

G2

ściomiesięcznego vacatio
legis.
Standardy określają poszczególne elementy opieki medycznej sprawowanej w zakładach opieki zdrowotnej,
mającej na celu „uzyskanie dobrego stanu zdrowia
matki i dziecka” przy ograniczeniu do niezbędnego
minimum interwencji medycznych, takich, jak: amniotomia (przebicie pęcherza płodowego), stymulacja
czynności skurczowej, podawanie opioidów, nacięcie
krocza, cięcie cesarskie. „Ingerencja w naturalny proces
porodu wiąże się z uzasadnionym medycznie wskazaniem” – czytamy w załączniku do rozporządzenia.
„Uzasadniona konieczność ingerencji w naturalny proces ciąży lub porodu,
w szczególności leczenie cukrzycy ciężarnych, znieczulenie farmakologiczne, poród
zabiegowy” wykracza poza
standardy fizjologicznej ciąży i porodu. W rozporządzeniu nie znajdziemy więc ani
słowa na temat dostępu do
znieczulenia okołoporodowego, ponieważ według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia jest
ono ingerencją w przebieg
porodu fizjologicznego.
– Znosi ból porodowy, ale

jednocześnie zwiększa ryzyko pojawienia się komplikacji i z tego powodu wymaga
innego rodzaju postępowania medycznego – tłumaczy
Anna Otffinowska, prezes
Fundacji Rodzić po Ludzku,
uczestnicząca w pracach
ministerialnego zespołu,
który opracował standardy
opieki okołoporodowej.
Prawa pacjenta
Rozporządzenie ministra
zdrowia ucieszy z pewnością kobiety, które czekały
na nie z nadzieją, że zyskają oręż do walki o prawo do
świadomego udziału w podejmowaniu wszystkich decyzji związanych z porodem,
w tym m.in. w decydowaniu
o stosowanych procedurach
medycznych. W standardach
jest mowa również o prawie wyboru miejsca porodu
(w warunkach szpitalnych
i pozaszpitalnych) i osoby,
która będzie sprawowała
opiekę nad kobietą podczas
porodu i połogu.
Wątpliwości wzbudza jednak definicja osoby sprawującej opiekę nad kobietą
podczas porodu i połogu –
wyjaśniono, że jest nią lekarz specjalista położnictwa
i ginekologii, lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii, lekarz ze

specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub położna. A kto
z nich będzie odpowiedzialny za nieprawidłowy przebieg porodu? W jaki sposób
można będzie tę odpowiedzialność wyegzekwować?
„W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą”
personel medyczny ma ją
osobiście witać, przedstawić się i wyjaśnić swoją
rolę w opiece nad nią, prezentować spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,
szanować jej prywatność
i poczucie intymności itd.
Kto konkretnie kryje się pod
pojęciem „personel medyczny”, nie sprecyzowano. Nie
wiadomo więc, od kogo kobieta może oczekiwać takiego traktowania.
Diagnostyka i konsultacje
W części II standardów
znajdziemy szczegółowy
wykaz badań i konsultacji
medycznych, które powinny się odbyć w poszczególnych okresach ciąży. Dowiadujemy się z niego np.,
że do 10. tygodnia ciąży kobieta powinna poddać się
m.in. badaniom w kierunku HIV, HCV i toksoplazmozy, w 11.–14. tygodniu ciąży wykonać badanie USG,
a w 33.–37. tygodniu ciąży –
REKLAMA
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badanie w kierunku antygen
uHBs, HIV i posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
Ale na czym ma polegać
praktyczne i teoretyczne
przygotowanie do porodu,
połogu, karmienia piersią
i rodzicielstwa, o którym
wspomina się kilka razy, nie
sprecyzowano. Wiadomo jedynie, że ma się ono odbywać w formie grupowej lub
indywidualnej.
Kontakt z dzieckiem
Jedną z pozytywnych zmian
dokonanych przez Ministerstwo Zdrowia pod wpływem organizacji uczestniczących w konsultacjach
społecznych projektu rozporządzenia jest zapis o zapewnieniu dziecku bezpośrednio po urodzeniu
nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu z matką „skóra do skóry” (w pierwotnej
wersji była mowa tylko o godzinnym kontakcie). Czy
kobieta będzie mogła wtedy
liczyć na wsparcie w rozpoczęciu karmienia piersią?
Teoretycznie tak, ponieważ standardy określają, że
w czasie kontaktu „skóra
do skóry” „należy zachęcać matkę do rozpoznawania momentu, kiedy dziecko

jest gotowe do ssania piersi, a także obserwować zarówno matkę, jak i dziecko,
kontrolując cechy dobrego
przystawienia i pozycji przy
piersi, a w razie potrzeby zaoferować pomoc”. Poza tym
w okresie noworodkowym
dziecko powinno mieć zapewnione warunki prawidłowej laktacji i odżywiania.
Jak można osiągnąć ten
szczytny cel? Zgodnie ze
standardami m.in. przez
dostarczenie matce wyczerpujących informacji
na temat korzyści i metod
karmienia piersią, przeprowadzenie instruktażu i zachęcanie jej do przystawiania noworodka do piersi,
kiedy zaobserwuje u niego
wczesne oznaki głodu. Noworodek karmiony piersią
nie dostanie do picia wody,
roztworu glukozy ani nie
będzie dokarmiany sztucznym mlekiem początkowym bez wskazań medycznych. O smoczku również
nie ma mowy. Szkoda tylko,
że w planie badania jamy
ustnej noworodka uwzględniono jedynie symetrię
i wielkość języka oraz ocenę
podniebienia, zapominając
o długości wędzidełka, ocenie odruchu ssania i możliwości pobierania pokarmu
z piersi.
n
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A które argumenty przeciwników in vitro uważa Pan za
najbardziej absurdalne?
Że mrożąc zarodki, zabijamy je. Wykonując zabieg zapłodnienia pozaustrojowego,
musimy zapewnić możliwość
przeżycia zarodkom „nadliczbowym” – tak dzieje się
w każdej rozsądnej klinice leczenia niepłodności. Pozwala
to też nie narażać pacjentki
na ponowną stymulację owulacji, wiążące się z tym trudy
i wysokie koszty. Z 8–10 zarodków, które udaje nam się

niem, niż nie mieć go w ogóle.
Przy bardzo złych parametrach nasienia wykonuje się
zabiegi mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej.

Fot. Wojciech Górski

Podobno na świecie w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego urodziły się
już 4 miliony dzieci? Jak
wygląda sytuacja związana
z leczeniem niepłodności
w Polsce?
To prawda, na świecie jest
już ponad 4 miliony dzieci
poczętych in vitro. Niedawno przyznano Nagrodę Nobla
prof. Edwardsowi za pomoc
w przyjściu na świat pierwszego dziecka z probówki.
W Polsce cały czas sytuacja
jest niepewna i ciągle trwają dyskusje nad zasadnością
zabiegów in vitro, nie mówiąc
już o jego refundacji. Politycy,
często omawiając zagadnienia
dotyczące leczenia niepłodności, są albo nieświadomi
tego, co mówią, albo próbują
na tym zbić kapitał polityczny, tak jak niektórzy prawicowi
politycy, którzy z jednej strony przyznają, że usunęli wiele
ciąż, a z drugiej są teraz pierwszymi orędownikami obrony
życia poczętego i przeciwnikami mrożenia zarodków.
Co do księży, to trudno się
dziwić, że oﬁcjalnie jest przeciw, obligują go do tego bulle
papieskie. Choć nie wszyscy
dostojnicy kościelni są tak restrykcyjni. Jedna z par, które
się do nas zgłosiły, dostała od
swojego biskupa rozgrzeszenie. Historia tej pary zakończyła się szczęśliwie poczęciem bliźniaczej ciąży. Dzieci
mają już dzisiaj po kilkanaście lat.

uzyskać z komórek, podajemy kobiecie tylko jeden lub
dwa, reszta jest zamrażana.
Część nie przeżywa procesu
rozmrażania, gdyż mają niską witalność, podobnie jest
w naturze, gdzie ginie 40–60
proc. zarodków.
Ponad 2 tysiące ciąż w naszej przychodni uzyskaliśmy
z rozmrożonych zarodków.
Niektóre z nich z przyczyn losowych były nawet dwukrotnie zamrażane. Biorąc pod
uwagę, że w naszym kraju
jest około 50 ośrodków rozrodu wspomaganego, to ciąż
z zarodków, które były mrożone, jest naprawdę sporo.
Zakazując zapłodnienia pozaustrojowego i mrożenia zarodków, odebralibyśmy wielu
parom szansę na posiadanie własnego potomstwa. I to
w kraju, w którym jest niż demograﬁczny.
Jest Pan zwolennikiem ﬁnansowania in vitro z publicznych pieniędzy. Na jakich zasadach miałoby się
to odbywać?
Nie mnie decydować o zasadach refundacji. Ale trzeba je
ustalić. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie
pokryć wszystkich kosztów
procedury zapłodnienia pozaustrojowego, to sprawiedliwe byłoby, gdyby zapłacił
chociaż za leki. To jedna trzecia wszystkich kosztów, które
w zależności od ośrodka i ilości zużytych leków wynoszą
w całości od 8 do 12 tys. zło-

tych. Każda pomoc ze strony państwa przełoży się na
wzrost liczby poczętych dzieci. Według statystyk w krajach refundujących koszty
leczenia 4–5 proc. dzieci pochodzi z probówki.
Wśród argumentów podnoszonych przez przeciwników in vitro jest i taki, że
dzieci z probówki gorzej
się rozwijają i są obciążone większym ryzykiem
różnych chorób niż dzieci
poczęte naturalnie. Czy to
prawda?
Jest wiele prac naukowych
na ten temat. My również
się tym zajmowaliśmy. We
współpracy z Polską Akademią Nauk we Wrocławiu przeprowadziliśmy badanie na
300 dzieciach. Jedyną znamienną różnicą jest mniejsza
waga urodzeniowa dzieci, co
bardzo często ma związek
z faktem, że w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego częściej dochodzi do poczęcia
mnogich ciąż. Ze światowych
doniesień wynika natomiast,
że niektóre wady faktycznie
częściej występują u dzieci
niepłodnych. Trzeba się liczyć
z ryzykiem ich wystąpienia,
zwłaszcza gdy ich nosicielami są rodzice. Przykład? Jeśli
mężczyzna ma bardzo słabe
parametry nasienia, to ryzyko wystąpienia niepłodności
u jego syna poczętego po leczeniu niepłodności jest większe. Myślę jednak, że lepiej
mieć syna ze słabym nasie-

Jaka jest skuteczność metod tzw. rozrodu wspomaganego?
Najskuteczniejszą z nich jest
zapłodnienie pozaustrojowe
ze wszystkimi odmianami,
m.in. mikroiniekcją plemnika
do komórki jajowej. Na świecie skuteczność tej procedury wynosi 20-30 proc., w najlepszych ośrodkach, tak jak
w naszej przychodni, dochodzi się do 50 proc.
Od czego zależy sukces zabiegu in vitro?
Od wieku i stanu zdrowia pacjentów, umiejętności lekarza
stymulującego jajniki, wiedzy
i umiejętności laboratorium
oraz wielu innych czynników,
które wpływają na ostateczny efekt, którym jest uzyskanie ciąży.
Jak często mężczyźni, których czeka chemio- lub radioterapia, decydują się na
zamrożenie i zdeponowanie
plemników w ośrodku leczenia niepłodności, by wykorzystać je w przyszłości,
kiedy będą chcieli zostać
ojcami?
Niestety, świadomość na ten
temat jest w naszym społeczeństwie bardzo niska,
i dotyczy to zarówno pacjentów, jak i lekarzy. W Niemczech swoje nasienie deponują bardzo często młodzi
chłopcy, przed zabiegami
chemioterapii, radioterapii,
czy chirurgicznego usunięcia jąder. Dwa tygodnie temu
jedna z naszych pacjentek
urodziła już trzecią córkę po
zapłodnieniu nasieniem, które zostało zamrożone 18 lat
temu w Danii. Istnieje tam
obowiązek poinformowania
pacjenta przed każdą terapią
uszkadzającą jądra o możliwości zdeponowania nasienia. W Polsce mało kto o niej

fot. nOvum

Wiele par zgłasza się do leczenia
niepłodności bardzo późno
1.

2.

3.

1. Zapłodniona komórka
jajowa
2. Zarodek dwukomórkowy

4.

5.

3. Zarodek
czterokomórkowy
4. Zarodek kompaktujący
5. Blastocysta

KALEN DARZ
WA Ż N Y C H W Y DA R Z E Ń
Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum jest
największym ośrodkiem zapłodnienia pozaustrojowego
w Polsce – rocznie wykonuje ok. 1500 takich zabiegów.
W ciągu 16 lat istnienia uzyskano w niej ponad 10,7
tys. ciąż, z czego 8074 to ciąże powstałe w wyniku
zapłodnienia in vitro, 2657 z innych metod. Jest pionierem
we wprowadzaniu nowoczesnych technik tzw. rozrodu
wspomaganego w Polsce
1995 – jako pierwsza przeprowadziła skuteczny zabieg
mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej
1996 – jako pierwsza wykonała skuteczne zabiegi
zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem uzyskanym
z nadjądrzy oraz zapłodnienia komórki plemnikiem
aspirowanym z jądra
2004 – Utworzenie Banku Komórek Macierzystych
uzyskiwanych z krwi pępowinowej nowo narodzonego dziecka.
2006 – jako pierwsza uzyskała ciążę z komórki jajowej
dojrzewającej poza organizmem kobiety (IVM) zakończoną
porodem zdrowego dziecka
2007 – jako pierwsza uzyskała ciążę z kriokonserwowanych
(przechowywanych w ciekłym azocie) komórek jajowych
zakończoną porodem zdrowego dziecka
2009 – wprowadziła badanie genetyczne niezapłodnionych
komórek jajowych
wie, więc niewiele osób z niej
korzysta. W naszym ośrodku
w ciągu 10 lat swoje nasienie
zdeponowało zaledwie 432
mężczyzn.
W którym momencie trzeba po prostu zgłosić się do
specjalisty, zamiast podejmować kolejną nieskuteczną próbę zajścia w ciążę?
Po roku regularnego współżycia bez efektu w postaci
uzyskania ciąży. Lekarz powinien sprawdzić, czy kobieta
ma owulację, a jej partnerowi
zlecić badanie nasienia. Czasem z samego wywiadu wynika, że są jakieś problemy,
np. jeśli kobieta nie miesiączkuje, to będzie miała kłopoty

z zajściem w ciążę. Wiele par
zgłasza się do leczenia bardzo późno, po wielu latach
bezskutecznych prób zajścia
w ciążę. Niestety, czas działa
na ich niekorzyść, ponieważ
z wiekiem dramatycznie spada szansa na zajście w ciążę – z kilkunastu procent
w przypadku kobiet w wieku
około 40 lat do kilku procent
u kobiet po 42. roku życia.
Wraz z wiekiem wzrasta również ryzyko spontanicznych
wad genetycznych. Im wcześniej pacjenci zaczną leczenie, tym większe mają szanse
na poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka.
ROZMAWIAŁA
ELŻBIETA SKOWROŃSKA

A R T Y KU Ł P R O M O CYJ N Y

Depozyt zdrowia na całe życie
Jest tylko parę minut
w życiu człowieka, kiedy
można pobrać krew
pępowinową, z której odzyskane zostaną komórki
macierzyste. Ta chwila,
kiedy nowo narodzone
dziecko ﬁzycznie rozdziela się z organizmem
matki poprzez przecięcie
pępowiny, nigdy więcej się
nie powtórzy. Bezcenny
depozyt życia, jeśli nie zostanie pobrany, przepadnie bezpowrotnie…

Komórki macierzyste to
absolutnie wyjątkowe komórki, które potrafią przekształcać się w inne komórki, z których zbudowane są
tkanki i organy człowieka.
To mogą być komórki krwi,
mięśni, skóry... W każdym przypadku komórki
macierzyste mogą uzupełniać braki w różnych or-

ganach ludzkiego ciała. Od
miejsca, do którego zostaną
podane, zależy, w co ostatecznie się przekształcą.
Obecnie komórki macierzyste wykorzystywane są
głównie w leczeniu onkologicznym i hematologicznym (lista chorób, gdzie
znajdują zastosowanie, to
ok. 70 pozycji), lecz trwają obiecujące badania nad
wykorzystaniem ich w tzw.
medycynie regeneracyjnej, czyli przywracającej
prawidłowe funkcjonowanie zniszczonych organów:
serca, układu nerwowego,
skóry, rogówki oka.
Komórki macierzyste można pozyskać z krwi obwodowej, szpiku i krwi pępowinowej. Te ostatnie są
najbardziej wartościowe.
Ich zdolności regeneracyjne są wielokrotnie większe

i można je pobrać w sposób całkowicie bezpieczny.
Ważne jest również to, że
komórki macierzyste przechowywane w banku są
w każdej chwili dostępne
do użycia, co oznacza, że
w przypadku choroby nie
trzeba poszukiwać dawcy
o odpowiedniej zgodności
tkankowej.
Jak pobiera się krew
pępowinową?
Każdy poród kończy się
przecięciem pępowiny, pobranie nie jest więc w żadnym przypadku inwazyjnym działaniem. Krew
wypływająca z pępowiny
– również proces naturalny
– pobierana jest przez wykwalifikowaną położną do
specjalnego zestawu. Krew,
zamknięta w jałowym worku pobraniowym, odbierana

jest przez bank i dostarczona do laboratorium. Następnie wykonywane jest badanie krwi oraz preparatyka
komórek macierzystych,
a przygotowany materiał
przekładany jest do kaset
i zamrażany w ciekłym azocie do temp. ok. 196 °C.
Kto może skorzystać
z depozytu?
Największą, bo 100-procentową zgodność tkankową
komórki mają oczywiście
z osobą, od której zostały
pobrane. Jednak w niektórych wypadkach można je
wykorzystać do leczenia
osób najbliżej spokrewnionych, jak choćby rodzeństwa czy też rodziców
dziecka, od którego została
pobrana krew pępowinowa. Kasetę z komórkami
można rozmrozić tylko raz

i dlatego w swojej ofercie
Bank Komórek Macierzystych nOvum proponuje
podział krwi i zamrożenie
w dwóch porcjach. Do kasety dołączane zostają również próbki, które w takiej
sytuacji można wykorzystać do badania oceniającego, czy komórki mogą być
wykorzystane przez kogoś
z rodziny.
Bank Komórek Macierzystych nOvum powstał

jako integralna część
przychodni nOvum, która posiada wieloletnie
doświadczenie w kriokonserwacji komórek
ludzkich, ich przechowywaniu i wykorzystaniu.
Wszystkie etapy preparatyki krwi pępowinowej
wykonywane są w laboratoriach nOvum, a depozyty przechowywane
w kriostatach stanowiących własność Banku. n
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Zrosty często są winne niepłodności
TEKST: MARIA BAZAŃSKA

Zrosty pooperacyjne są
wynikiem przebytych
operacji i przyczyną
niepłodności u kobiet.
Choć jest to powszechny
problem, to mało o nim
wiemy.

Skóra po przecięciu w sposób naturalny goi się wytwarzając połączenie między brzegami, i w ten
sposób powstaje blizna.
Podobne zjawisko występuje, gdy następuje uszkodzenie tkanek i narządów
wewnątrz jam ciała, np.
w brzuchu lub wewnątrz
macicy. Wówczas dochodzi do wytworzenia zrostów, tzn. połączeń międzytkankowych, które z jednej
strony są naturalnym mechanizmem obronnym organizmu, a z drugiej mogą
stanowić poważny problem
medyczny.
Reakcja organizmu
-Zrosty to efekt naturalnej
reakcji organizmu na uszkodzenie, a dokładniej mówiąc – przerwanie ciągłości powierzchni narządów
lub błon po zadziałaniu
różnych bodźców. Takimi
czynnikami wywołującymi
zrosty mogą być: działania

mechaniczne (przecinanie,
szycie, pozostawianie talku z rękawiczek w czasie
operacji), termiczne (stosowanie elektrokoagulacji),
chemiczne czy też wysuszanie tkanek – tłumaczy prof.
Leszek Pawelczyk, kierownik Kliniki Niepłodności
i Endokrynologii Rozrodu
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
Z jednej strony tworzenie
się zrostów jest procesem
bardzo korzystnym czy też
wręcz niezbędnym, ponieważ zabezpiecza homeostazę całego organizmu,
a z drugiej może doprowadzić do wczesnych lub odległych powikłań pooperacyjnych skutkujących
niekiedy na całe życie.
Pojawiają się one w okresie 6–10 dni po operacjach
u ok. 60-90 proc. operowanych kobiet.
- Niestety wtórne operacje,
których celem jest zlikwidowanie istniejących zrostów,
dają tylko trochę lepsze wyniki – tu ryzyko wystąpienia zrostów wtórnych wynosi ok. 80 proc. – mówi
prof. Leszek Pawelczyk.
Istotna proﬁlaktyka
Zrosty mają różne formy,
mogą wystąpić w postaci ni-

tek, błon lub dobrze unaczynionych grubych połączeń.
– Wszystkie mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak: ból w jamie brzusznej, niedrożność
jelit będąca niekiedy stanem
zagrożenia życia i prowadząca zazwyczaj do powtórnej
interwencji chirurgicznej,
pogorszenie jakości życia.
Efektem tego jest wzrost
przyjęć do szpitali – mówi
prof. Leszek Pawelczyk.
Problem ten jest szczególnie istotny u kobiet w wieku
rozrodczym, ponieważ może
doprowadzić do niepłodności. Zrosty mogą się pojawić
nie tylko jako wynik typowych operacji ginekologicznych i chirurgicznych, lecz
także po cięciu cesarskim,
w efekcie stanów zapalnych
jajników i jajowodów czy też
endometriozy.
Stwierdzenie zrostów wewnątrzmacicznych możliwe
jest przez badanie radiologiczne lub ultrasonograficzne, natomiast te obecne
w jamie brzusznej można
rozpoznać tylko przez badanie laparoskopowe. Zawsze
należy się postarać, aby je
usunąć, co jest szczególnie
ważne w przypadku kobiet
planujących ciążę.
– Problem zrostów, a raczej

profilaktyka ich powstawania jest szczególnie istotna
u kobiet w wieku rozrodczym, bo obok endometriozy stanowią one najczęstszą
przyczynę niepłodności kobiecej – tłumaczy prof. Leszek Pawelczyk.
Aby je zlikwidować, niezbędny jest zabieg chirurgiczny. W przypadku
zrostów znajdujących się
wewnątrz macicy będzie
to histeroskopia polegają-

ca na wprowadzeniu przez
szyjkę macicy do jej jamy
urządzenia z kamerą i usunięciu zrostów za pomocą
narzędzi chirurgicznych.
W sytuacji, gdy zrosty znajdują się w jamie brzusznej,
konieczna jest laparoskopia,
w czasie której narzędzia
wprowadzane są przez małe
nacięcia skóry.
– Aby uniknąć pojawienia
się zrostów, należy stosować odpowiednie techniki operacyjne oraz używać
specjalnych preparatów
zapobiegających występowaniu zrostów. Musimy pamiętać, że ryzyko ich
pojawienia się jest znacznie większe przy klasycznych operacjach, w czasie
których otwiera się jamę
brzuszną, a mniejsze nawet
do 50 proc. przy laparoskopii, w czasie której uszkodzenie narządów, kontakt
z talkiem czy wysuszenie
tkanek ograniczone są do
minimum – mówi prof. Leszek Pawelczyk.
Ponadto laparoskopia daje
znacznie większe możliwości dokładnego wypłukania
jamy brzusznej.
Odpowiednie preparaty
– Niezwykle ważne, uzupełniające zapobieganie

pojawieniu się zrostów
jest stosowanie odpowiednich preparatów przeciwwzrostowych. Obecnie na
świecie oraz w Polsce powszechnie używane są dwa
takie środki. Jednym z nich
jest 4-proc. roztwór ikodekstryny (Adept) oraz zyskujący coraz większą popularność skondensowany kwas
hialuronowy (Hyalobarrier
Gel).
– Hyalobarrier Gel jest bardzo wygodny w użyciu,
a poza tym stosując ten
preparat, nie pozostawia
się w jamie brzusznej płynu, w przeciwieństwie do
Adeptu (ok.1000 ml) – wyjaśnia prof. Leszek Pawelczyk.
Kolejnym ważnym wskazaniem do stosowania Hyalobarrier Gelu jest możliwość
jego aplikacji do jamy macicy po histeroskopowych
operacjach usunięcia zrostów i przegród wewnątrzmacicznych u kobiet z problemami rozrodu. Jedyną
niewygodą jest to, że ani
Narodowy Fundusz Zdrowia, ani szpitale nie chcą
płacić za te preparaty. Czy
zostaną użyte zależy wyłącznie od wiedzy lekarzy
i zasobności portfeli operowanych.
n
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MŁODA MAMA PO U RODZEN IU DZI ECKA JEST PRZEMĘCZONA I N I EWYSPANA

Jak po porodzie wrócić do formy
TEKST: MARIA BAZAŃSKA

Ciąża zmienia wygląd
kobiety, potrzeba czasu,
aby wrócić do dawnej
ﬁgury. Jednak mimo kilku
zbędnych kilogramów
młode mamy mogą
wyglądać pięknie.

Młoda mama po pojawieniu się na świecie malucha jest przede wszystkim
przemęczona i niewyspana.
Dlatego pierwszym etapem
powrotu do formy i urody jest pozwolenie sobie na
wypoczynek i sen. Najlepiej
jest wykorzystywać czas na
krótki relaks, kiedy maluszek śpi.
Dieta
Po porodzie młoda mama
w ramach dbałości o zdrowie swoje i malucha oraz
urodę powinna skoncentrować się na właściwej diecie.
Menu powinno być bogate
w mikro- i makroelementy,
nie może zabraknąć w nim
ryb, jaj, owoców i warzywa,
a także kasz, razowego pieczywa i razowych makaronów, brązowego ryżu i chudego mięsa.
Cera
Większość kobiet w ciąży
nie ma problemu z cerą za
sprawą wysokiego poziomu
estrogenu. Niestety po porodzie, kiedy stężenie tego
hormonu spada na skórze
mogą się pojawiać wypryski, skóra szarzeje, a i zmęczenie i nieprzespane noce
robią swoje. Z tym ostatnim
nie bardzo jest jak walczyć,
natomiast wygląd skóry
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można poprawić za sprawą
kosmetyków. Mogą pomóc:
dobry peeling, kremy odżywcze, regeneracyjne i nawilżające oraz maseczki.
Włosy
Po urodzeniu dziecka wiele kobiet narzeka na wypadające garściami włosy.
Nie ma w tym nic dziwnego – za taki stan odpowiadają hormony, a konkretnie
estrogen, którego stężenie
kilka tygodni po porodzie
spada, czego efektem mogą
być wypadające włosy.
Wszystko powinno wrócić
do normy w ciągu sześciu
– dziewięciu miesięcy po
porodzie, kiedy ucichnie
burza hormonalna w organizmie. Może to być wynikiem anemii, dlatego warto
porozmawiać na ten temat
ze swoim lekarzem, który
zleci odpowiednie badania
oraz zaleci suplementację
witamin i minerałów.
Trochę ruchu
Pierwsze tygodnie po porodzie to nie czas na intensywny wysiłek, tylko na
odpoczynek i regenerację.
Wyjątkiem są ćwiczenia
Kegla, które można rozpocząć już dobę po urodzeniu malucha – polegają na
powstrzymywaniu przez
chwilę strumienia moczu
w trakcie siusiania, a potem podobnym napinaniu
mięśni poza toaletą: ćwiczenia wzmacniają mięśnie krocza, dna miednicy
i brzucha, zmniejszają ryzyko późniejszego nietrzymania moczu. Wskazane

są spacery, bo pomogą dotlenić organizm i poprawić
ogólną kondycję.
Lekkie ćwiczenia mięśni
brzucha można zacząć po
dwóch miesiącach od porodu, najlepiej po konsultacji z lekarzem. Z czasem
można wprowadzać kolejne
formy ruchu, jak pływanie
i gimnastyka w wodzie.
W salonie kosmetycznym
Po porodzie ciało wygląda nieco inaczej niż przed
ciążą – rozciągnięta skóra
na brzuchu, nierzadko też
rozstępy i przebarwienia.
Przyda mu się seria zabiegów regeneracyjnych. Jeśli
nie ma żadnych komplikacji i przeciwwskazań zdrowotnych kosmetyczkę można odwiedzić już po 4 – 6
tygodniach. Wiele salonów
kosmetycznych oferuje serie zabiegów dla młodych
mam: znajdziemy w nich
masaże modelujące, ujędrniające i drenaż limfatyczny
(jeśli kobieta zdecyduje się
na zabieg wcześnie, czyli po
4. tygodniu po poroddzie,
omija się brzuch), a także
zabiegi likwidujące cellulit
i tkankę tłuszczową. Głównym celem po porodzie jest
zmniejszenie obrzęków,
wzmocnienie sił witalnych
organizmu, zmniejszenie
lub pozbycie się rozstępów
i cellulitu, uelastycznienie skóry i ogólny relaks.
Kobiety po zakończeniu
karmienia piersią mogą się
zdecydować też na specjalne zabiegi ujędrniające i wygładzające skórę na
piersiach.
n

