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Są metody leczenia par,
u których przyczyną niepłodności jest czynnik męski.

CZEKAJĄC
NA BOCIANA

prof. dr hab. Sławomir Wołczyński: Problem
niepłodności par przybiera coraz większe rozmiary.
Rozród wspomagany przynosi efekty w 30-50% przypadków.
W Polsce ok. 1 mln par wymaga takiego leczenia.
fOt: aRCHIWUM RODZINy PaŁaSZÓW
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WYZWanIa
Diagnostyczne metody w niepłodności mają swoje
duże ograniczenia i skuteczne leczenie przyczynowe,
które wbrew powtarzanym przez wielu polityków opinii
można zastosować tylko w niewielkiej grupie pacjentów.

niepłodność
– problem społeczny

n

iepłodność deﬁniuje się jako niemożność poczęcia dziecka,po okresie 12 miesięcy regularnego
współżycia bez stosowania metod zapobiegania ciąży. Niepłodność zawsze towarzyszyła ludzkości, ale
obecne zarówno społeczne jak i środowiskowe czynniki znacznie ten
problem nasiliły. Trzeba pamiętać,
że to dramatyczny i niezawiniony
problem zdrowotny i psychologiczny młodych ludzi,oraz problem rzutujący na wskaźniki demograﬁczne
kraju.Tak jak każda choroba wymaga leczenia zgodnie ze współczesną wiedzą wynikającą z faktów
naukowych, a nie przekonań ideologicznych czy osobistych opinii.
Metody rozrodu wspomaganego
medycznie wzbudzają kontrowersje, szczególnie w Polsce. Niektórzy twierdzą, że są tą metody niedopuszczalne z punktu widzenia
etycznego i chcieliby karać za ich
stosowanie. Twierdzą, że są liczne

inne metody leczenia, forsują tzw.
naiwne metody nie mające żadnego uzasadnienia naukowego. Spór
został sprowadzony do sporu nierozstrzygalnego i mało zrozumiałego we współczesnym świecie. Problemu nie rozwiąże się nakazami
i zakazami, a leczenie niepłodności
tymi metodami wymaga regulacji
prawnych, nadzoru, rejestru procedur i wreszcie refundowania skutecznych metod leczenia.
Diagnostyka niepłodności powinna zawsze dotyczyć równocześnie obu partnerów i w tym postępowaniu należy dokonać analizy
tych elementów zdrowia rozrodczego, które wpływają na skuteczność
rozrodu (np. wiek kobiety, przebyte
choroby, działanie czynników środowiskowych – żywienie,używki itd.),
dokonać oceny zdolności do rozrodu
partnerów (wytwarzanie komórek
jajowych i plemników,budowy anatomicznej). W wyniku postępowania diagnostycznego należy podjąć
próbę ustalenia przyczyn niepłodności i możliwości na ich usunięcie,

„Problem niepłodności par
w wieku rozrodczym przybiera
coraz większe
rozmiary.”

prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rozdrodu

ustalić rokowanie co do szansy na
ciążę samoistną (czas trwania niepłodności) i co bardzo ważne ustalić plan postępowania leczniczego z niepłodną parą. Absurdalne jest
wykonywanie badań, które rzekomo
mają wskazać przyczynę niepłodności, są ﬁnansowane przez NFZ,
a ich zerowa przydatność została
dawno opisana w literaturze.
W postępowaniu z niepłodną parą bardzo ważne miejsce
zajmuje edukacja w zakresie prokreacji, dotyczy to całego społeczeństwa, także osób publicznych. Edukacja pozwoli być może na zrozumienie zarówno biologicznych jak
i społecznych uwarunkowań problemów płodności i niepłodności.
Do tego ważnego problemu nie
można podchodzić z ignorancją
współczesnej wiedzy. Trzeba spojrzeć na problem leczenia niepłodności zgodnie z interesem demograﬁcznym kraju, pragmatycznie i racjonalnie co wynika z faktów merytorycznych,a nie mitów i uprzedzeń
światopoglądowych.

POLECaMy
dr Piotr
Lewandowski
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MĘSKA

DIAGnOSTYKA
W połowie przypadków par,
które bezskutecznie starają
się o dziecko, przyczyną kłopotów jest niepłodność męska.
FOtO: KliniKa invimED

Męskie sprawy
■■Pytanie: Dane ostatnich lat wskazują, iż parametry nasienia mężczyzn
znacznie pogarszają się. Czy współczesna medycyna zna metody leczenia
par, u których przyczyną niepłodność
jest czynnik męski?
■■Odpowiedź: Rzeczywiście
parametry nasienia obniżają się,
na szczęście są metody, które umożliwiają takim parom zajście w ciążę.
Są to m.in. techniki wspomaganego
rozrodu: inseminacja wewnątrzmaciczna, IVF/ICSI/IMSI.
Niepłodność męską możemy podzielić na:
przedjądrową, jądrową i pozajądrową.
Niepłodność przedjądrowa wiąże się z zaburzonym procesem spermatogenezy, a jej powodem są zaburzenia układu podwzgórzowoprzyssadkowego, np. procesy chorobowe danej
okolicy jak nowotwory, stany zapalne, urazy,
zmiany naczyniowe. Może być również objawem chorób endokrynologicznych, przewlekłych ogólnoustrojowych lub uwarunkowanych genetycznie.
Prawidłowe funkcjonowanie osi podwzórzowo-przyssadkowo-jadrowej mogą zaburzyć
również niektóre leki, np. androgeny: testosteron i sterydy anaboliczne, wysokie dawki
kortykosterydów, cyproteron, spironolakton.
Zaburzenia na poziomie jądra stanowią zdecydowaną większość przyczyn zaburzeń płodności męskiej i mogą być zarówno skutkiem
wad wrodzonych jak i nabytych, wśród których należy wymienić żylaki powrózka nasiennego, urazy rdzenia kręgowego, nowotwory
jądra, stany zapalne, chemioterapia, radioterapia, alkohol, kokaina, a także leki, m.in:
nitrofurantoina, sulfasalazyna, kolchicyna.
Niepłodność pozajądrowa wiąże się z zaburzonym transportem nasienia, niezdol-

dr n. med.
Beata Ciszko-Tralik

nością do odbycia stosunku, zaburzeniami
ejakulacji. Również i na tym poziomie możemy dopatrywać się negatywnego wpływu
niektórych leków.
Wiele schorzeń można leczyć, natomiast
rodzaj terapii i czas jej trwania uzależniony
jest od przyczyny. Czasem metodą leczenia
są metody wspomaganego rozrodu, np. wewnątrzmaciczna inseminacja lub zapłodnienie metodą in vitro. W przypadku złych parametrów nasienia, zwłaszcza nieprawidłowej
morfologii plemników, w przebiegu zapłodnienia in vitro możliwe jest zastosowanie
technik mikromanipulacyjnych, takich jak
ICSI, czyli docytoplazmatyczne wstrzyknięcie
plemnika (ang. intracytoplasmatic sperm
injection) i bardziej zaawansowanej metody IMSI (ang. intracytoplasmatic morphologically selected sperm injection).
Procedura IMSI polega na docytoplazmatycznym wstrzyknięciu wysoko wyselekcjonowanego plemnika, z użyciem mikroskopu
o bardzo dużym powiększeniu do 8000 razy
(w procedurze ICSI stosuje się tradycyjne 200400 krotne powiększenie).
Procedura IMSI powinna być rekomendowana m.in.w przypadkach:
• niewyjaśnionej niepłodności i nieudanej poprzedniej procedury IVF i nieprawidłowym
wynikiem MSOME, wskazującym na niewielki odsetek plemników o prawidłowej
morfologii jądra komórkowego (nukleoteratozoospermia);
• niepowodzenia dwóch cykli IVF/ICSI;
• bardzo złych parametrów nasienia, zwłaszcza teratozoospermii z odsetkiem prawidłowych plemników < 3% wg Krugera;
• wysokiej fragmentacji DNA plemników,
DFI >24% w teście SCSA;
• uzyskania plemników drogą biopsji jądra;
• poronień nawykowych w pierwszym trymestrze ciąży, gdzie badanie MSOME wykazało duży odsetek nieprawidłowych
plemników;
Uważa się, iż odsetek ciąż uzyskanych poprzez zastosowanie procedury IMSI jest wyższy
w porównaniu z procedurą IVF/ICSI.

4

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZKROK
Z RZECZPOSPOLITĄ

nOWOŚcI

szansa na
zdrową ciążę
■■Pytanie: Czy jest szansa
na zdrową ciążę dla par
obciążonych genetycznie?
■■Odpowiedzi: Oczywiście tak. Dzisiejsza medycyna dzięki Diagnostyce Preimplantacyjnej daje szansę parom obciążonym genetycznie
na zdrową ciążę.
Diagnostyka Preimplantacyjna
(preimplantation genetic diagnosis
– PGD) jest metodą pozwalającą na
wykrycie wad genetycznych zarodka.Metoda umożliwia przyszłym rodzicom posiadanie zdrowego dziecka, bez ryzyka przeniesienia wad
genetycznych,którymi mogą być obciążeni rodzice.Dla niektórych grup
pacjentów jest to jedyna możliwość
posiadania zdrowego potomstwa.
Podczas ponad 5-cio letniej historii
stosowania Diagnostyki Preimplantacyjnej w Polsce, pomoc uzyskało
wiele par obciążonych wysokim ryzykiem urodzenia dziecka z poważnymi wadami genetycznymi.

W jaki sposób przeprowadzana jest Diagnostyka
Preimplantayjna?

Diagnostyka PGD jest przeprowadzana na komórkach jajowych lub
komórkach pobranych z zarodków
uzyskanych podczas programu zapłodnienia pozaustrojowego IVF. Po
przeprowadzeniu Diagnostyki PGD
zdrowe zarodki są podawane do macicy. Pozostałe, niepodane zarodki są
zawsze mrożone.

„Dzięki PGD
dajemy parom
obciążonym genetycznie szansę
na zdrową ciążę.”
dr hab. n. med. KRzYSzTOf łuKaSzuK
prof. GUMed

Jakie pary mogą
korzystać z Diagnostyki
Preimplantacyjnej?

Przede wszystkim pary, u których
zdiagnozowano nosicielstwo chorób genetycznych oraz pary, u których stwierdzono przypadki cho-

rób genetycznych w rodzinie. Takim parom z pewnością można
pomóc w walce o zdrowe potomstwo. Stosowanie PGD (wg ESHRE
– Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii) zaleca się także u kobiet, które sta-

fakty

Czy wiesz, że...
■■ Wskazania do wykonywania diagnostyki preimplantacyjnej (wg eSHRe):
nosicielstwo chorób genetycznych, pozytywny wywiad genetyczny w rodzinie, nosicielstwo
translokacji chromosomowych,
poronienia samoistne, zaawansowany wiek pacjentki (>36 lat),
złożona niepłodność męska,
brak implantacji prawidłowych
morfologicznie zarodków – nieudane programy zapłodnienia
pozaustrojowego.
■■ Choroby możliwe do zdiagnozowania stosując PGD:

choroby związane z obecnością
mutacji punktowych, translokacje chromosomowe, aneuploidie chromosomalne,translokacje
zrównoważone, ocena przyczyn
poronień samoistnych.
■■ Pierwszą diagnostykę PGD
w Polsce wykonano w 2005 r.
pod kierunkiem prof. krzysztofa
Łukaszuka
■■ W Polsce od 2005 r.
wykonano ponad 1.000 cykli
PGD. Ośrodki na świecie, które
wykonują PGD można zweryﬁkować na stronie ESHRE
www.eshre.com
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rają się o dziecko po 36 r. ż. W tym
wieku prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych płodu drastycznie wzrasta. Stosując
PGD pomoc uzyskują również pacjentki, które borykają się z problemem poronień samoistnych. ESHRE zaleca także stosowanie PGD
po nieudanych programach zapłodnienia pozaustrojowego IVF
– w przypadku, gdy mamy do czynienia z transferem dobrej jakości
zarodków.

Jakie choroby można zdiagnozować stosując PGD?

Metoda pozwala na diagnozowanie
chorób związanych z obecnością
mutacji punktowych, translokacji chromosomowych oraz aneuploidii chromosomalnych. Każda
translokacja zrównoważona może być zdiagnozowana za pomocą
PGD. Dzięki PGD dotychczas udało
się pomóc m. in. pacjentom z następującymi chorobami: mukowiscydoza, choroby związane z chromosomem X, choroba Huntingtona, atroﬁa móżdżkowo-rdzeniowa
(SMA), stwardnienie guzowate, hemoﬁlia A, zespół COX’a (cytopatia
mitochondrialna), zespół SmithLemli-Opitz (SLOS), zespół Turnera, Klinefeltera, Downa, Edwardsa,
czy Patau.
Praktycznie każda choroba związana z obecnością znanej mutacji
punktowej jest możliwa do zdiagnozowania przy udziale PGD.

problemy
z erekcją,
a niepłodność
u mężczyzn
Problem niepłodności dotyczy
głównie młodych mężczyzn chorych na cukrzycę typu 1. Każdego
roku w populacji europejskiej obserwuje się około 3-procentowy
wzrost zapadalności na ten typ
cukrzycy, zwiększa się również
liczba rozpoznań ustalonych już
w okresie dzieciństwa. U ponad
90% chorych na cukrzycę typu
1 rozpoznanie choroby ustala
się przed ukończeniem 30. roku życia.

zaburzenia erekcji

Jedną z przyczyn zaburzeń płodności w przebiegu cukrzycy jst
zaburzenie erekcji. ZE polega na
niemożności uzyskania erekcji umożliwiającej odbycie lub
kontynuowanie stosunku seksualnego. Istnieją trzy poziomy
tego zaburzenia: łagodny – erekcja jest niepełna ale stosunek
jest możliwy. Poziom umiarkowany – erekcja jest niepełna
i uniemożliwia odbywanie stosunku. Jest to najczęściej spotykany wariant u mężczyzn.
Poziom głęboki – brak erekcji.
W populacji ogólnej objawy dotyczą najczęściej mężczyzn po 40.
roku życia.W przypadku chorych
na cukrzycę zaburzenia wzwodu
rozpoczynają się o 10–15 lat wcześniej i mogą występować nawet
u 50% osób z cukrzycą. Częstość
występowania zaburzeń erekcji wzrasta wraz z czasem trwania choroby i zależy od stopnia
wyrównania metabolicznego
cukrzycy.
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inspiracje
Możliwości
doboru terapii
do indywidualnych potrzeb
Indywidualizacja leczenia, z uwzględnieniem
oczekiwań partnerów, jest
niezwykle istotna. Kompleksowe postępowanie
wymaga szczegółowej
znajomości problemu oraz
dużego doświadczenia.

Leczenie
Współczesna
medycyna rozdrodu,
daje szansę na
potomstwo
większości
niepłodnych par

In vitro – czasem
jedyna szansa
■■Pytanie: Czy są przyczyny
niepłodności, które czynią
in vitro najbardziej uzasadnioną metodą leczenia?
■■Odpowiedź: Tak. Są to tzw.
bezwzględne lub względne
wskazania do zapłodnienia
pozaustrojowego.
Techniki wspomaganego rozrodu
(ART) to wszystkie metody stosowane w leczeniu niepłodności, w których pewien etap leczenia polega na
działaniu z komórkami rozrodczymi w laboratorium. Ze wszystkich
ART najskuteczniejszą metodą leczenia jest zapłodnienie pozaustrojowe
(„In vitro”,IVF). Jest oczywiste, że nie
każda lecząca się para będzie musiała skorzystać z tej metody, natomiast
coraz częściej mamy wskazania,kiedy in vitro jest jedynym rozwiązaniem znajdującym uzasadnienie medyczne. Skuteczność IVF, rozumiana jako uzyskanie ciąży, jest wyższa
niż płodność zdrowej pary, która naturalnie stara się o dziecko w swoim
najlepszym okresie rozrodczym.

Medyczne wskazania
do IVF

Bezwzględne: Brak lub nieoperacyjna niedrożność jajowodów.
Względne: Zmiany i zrosty w jajowodach i okolicach przydatków.
• Niepłodność idiopatyczna (taka,
której przyczyn nie można ustalić w danym momencie), kiedy
długie leczenie metodami zacho-

„Ze wszystkich
technik ART
najskuteczniejszą
metodą jest
zapłodnienie
pozaustrojowe”
dr Piotr Lewandowski

wawczymi nie przynosi rezultatu
w postaci ciąży;
• Wielokrotne nieudane inseminacje;
• Endometrioza – występowanie tkanek zbliżonych do śluzówki macicy poza macicą i spowodowane
tym zmiany mechaniczne, zapalne

i następowe zrosty w obrębie układu rozrodczego lub poza nim;
• Czynnik męski – znacznie obniżone parametry nasienia lub brak
plemników w ejakulacie (ale obecność plemników w jądrach lub
najądrzach);

fakty

Czy wiesz, że...
■■ Już ponad 2 miliony ludzi
na świecie urodziło się dzięki
leczeniu metodą zapłodnienia
pozaustrojowego!
■■ Pierwsze skuteczne
in vitro na świecie zostało
wykonane w 1977r z powodu
niedrożnych jajowodów
pacjentki, która przez 9 lat
bezskutecznie, różnymi
metodami, leczyła się
z powodu niepłodności.
■■ Pierwsze dziecko z ciąży
po transferze kriokonserwowanych zarodków urodziło się
w 1984 r. Już w 2003 r. w USA

27% cykli leczenia wykonano z zastosowaniem tej metodzie.
■■ Pierwszą ciążę w wyniku
bezpośredniego wprowadzenia
plemnika do komórki jajowej
(IVF –ICSI) uzyskano w t1992r.
Obecnie, ze względu na
skuteczność, jest to najczęściej
stosowana metoda zapładniania
komórek jajowych.
■■ Badanie genetyczne
niezapłodnionej komórki
jajowej jest alternatywą dla
badania genetycznego zarodka
przed podaniem go do macicy.

FOto: Klinika nOvum

• Zespół policystycznych jajników
– nadmierna ilość drobnych pęcherzyków w jajnikach, która prowadzi do zaburzeń owulacji i nadmiernego wydzielania hormonów
męskich u kobiety;
• Zespół LUF – zespół niepękającego
pęcherzyka jajnikowego;
• Niepłodność immunologiczna
– występowanie przeciwciał przeciwko plemnikom w organizmie
kobiety lub mężczyzny;
• Wady genetyczne – potwierdzone badaniem wady genetyczne
występujące u jednego lub obojga
rodziców, które mogą skutkować
brakiem produkcji własnych komórek rozrodczych lub mogących
przyczynić się do powstawania
wadliwych genetycznie zarodków
ulegających bardzo wczesnemu
poronieniu;
• Przedwczesna menopauza – wcześniejsze niż wskazywałby na to
wiek metrykalny wygasanie funkcji rozrodczych jajników.
Wszystkie zarodki powstałe w wyniku in vitro, które w dniu transferu
nie zostały podane matce, poddaje
się kriokonserwacji – jest to jedyna
metoda umożliwiająca ich przeżycie, przechowanie i późniejsze podanie matce. Para wraca po zarodki
jeśli pierwsza próba nie zakończy
się ciążą lub decyduje się na kolejne dziecko.Transfer przechowanych
zarodków nie wymaga skomplikowanej i kosztownej stymulacji hormonalnej kobiety.

Terapię niepłodności warunkują
jej przyczyny. Identyfikujemy trzy
główne powody tego schorzenia
– męską dotyczącą, najczęściej zaburzenia jakości nasienia. Po stronie kobiet, są to zaburzenia jajeczkowania (brak owulacji) oraz problem anatomioczny (najczęściej
niedrożność jajowodów). Kluczowe
znaczenie ma wiek kobiety oraz czas
trwania niepłodności. Inne postępowanie jest wtedy, kiedy kobieta ma lat 26-32, niż gdy jest to osoba 38-40-letnia. Należy pamiętać
że prawdopodobieństwo zajścia
w ciążę przy regularnym współżyciu przez młodych i zdrowych
parterów, wynosi jedynie ok. 15%
na cykl. Podczas pierwszej wizyty,
przeprowadzany jest „wywiad”
oraz podstawowe badania umożliwiające identyfikację problemu.
Często zdarza się,że niepłodność
żeńska współistnieje z męską. Jednak aż w 20-25% przypadków nie
można stwierdzić, co jest przyczyną bezdzietności. Mówimy wtedy
o niepłodności idiopatycznej, czyli
o nieznanej etiologii.W tej sytuacji
postępowanie jest różne,w zalżności od wieku parnerki. Jeśli kobieta jest młoda i nie zachodzi w ciąże
od roku, wówczas można włączyć
postępowanie wyczekujące, a podczas rozmowy sugeruje się ewentualnie zmianę diety, regularne
współżycie, odstawienie używek
i ograniczenie stresu.
Okazuje się, że wsród takich par
ok. 30% odnosi sukces,w ciągu 3 lat
od pierwszej porady.
Tego typu podejście nie może być
rekomendowane kobietom w wieku
37-40 lat lub stwierdzoną przyczyną
niepłodności, ponieważ narażałoby
je na zupełny brak potomstwa.Tutaj interwencja powinna być agresywna, z zastosowaniem metod efektywnych, ponieważ czas odgrywa
tu decydującą rolę. Zatem w przypadku stwierdzenia przyczyn, których nie da się usunąć leczeniem
farmakologicznym lub operacyjnym jak i u kobiet z prawidłowymi
wynikami badań ale u schyłku wieku rozrodczego metodą z wyboru
jest zapłodnienie pozaustrojowe.
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Sekcja Płodności i Niepłodności (SPIN)
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
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sYLWeTKI
Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia i fachowej pomocy lekarskiej na etapie
poczęcia i kształtowania się nowego istnienia ludzkiego. Swoimi doświadczeniami i przeżyciami, dzielą się Ewa i Piotr Pałaszowie, rodzice dwójki wspaniałych
dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie wspomaganego rozrodu – in vitro.

Oczekiwanie pełne nadziei
Jak wyglądała Państwa
droga na początku?

Leczyliśmy się wspólnie przez 5 lat
i przeszliśmy większość etapów na
tej drodze – mówi Pan Piotr. Każde
podejście do badania, do inseminacji to wyobrażenie, że tym razem
się uda. Niestety się nie udawało.
Kolejne badania, próby, a czas upływał. Po kilku latach leczenia, dostaliśmy propozycję in vitro. Sądziliśmy, że nigdy to tego nie dojdzie.
Wierzyliśmy w pozytywne skutki
leczenia. Do pierwszego in vitro
przystąpiliśmy w roku 2000. Niestety było ono nieudane. Następna
próba, też bezowocna. Pojawiła się
depresja. W końu podjęliśmy kroki
adopcyjne, przeszliśmy pełną procedurę. Wtedy powstał pierwszy
zalążek Stowarzyszenia „Nasz Bocian”. Stworzyliśmy grupę wsparcia, zrzeszającą pary mające podobne doświadczenia. Zrozumieliśmy, że rozwiązaniem naszego problemu jest leczenie albo adopcja
– podkreśla Pani Ewa.

Jest to okres niezwykle
trudny. Jak Państwo
sobie z tym radzili?

Zadawałam sobie pytanie: „dlaczego ja, dlaczego my, co jest ze
mną nie tak?”. Cierpienie psychiczne, ból, strumienie wylanych łez.
Kiedy zapytaliśmy samych siebie:

„Czy wyobrażamy sobie życie bez
dzieci” – odpowiedź była jedna. Nie!
Droga przez mękę, którą wspólnie przeszliśmy z mężem, trzymając się za ręce, chodząc razem na
wszystkie zabiegi, rodzi pytanie:
„Co jest większą miłością?”. Ciężko
o tym mówić, ale obiecałam lekarzowi, który namówił nas na trzy
próby, że nie będę chować głowy
w piasek. Można powiedzieć, że to
on doprowadził do urodzenia Patryka siłą swojej woli. Pamiętam
jak mnie błagał, żebym utrzymała
tę ciążę.

Jak kobieta znosi taką
terapię, czy jest w stanie normalnie funkcjonować ?

„Kiedy obejmują
mnie takie małe
rączki i dziecko
mówi: „Mamusiu
jesteś najwspanialszą mamusią
na świecie”, to
naprawdę inne
rzeczy nie mają
znaczenia”.

Ja nie byłam w stanie normalnie
funkcjonować. To był koszmar,
maksymalne napięcie nerwów, do
tego tony leków i zastrzyki, które
samemu aplikuje się w brzuch.

Czy przy drugiej ciąży było
inaczej?

Można sądzić, że przy drugiej ciąży nabiera się pewnej odporności.
Mimo wszystko odczucia są takie
same. Powtarzałam sobie, że gdyby się nie powiodło, mam w zanadrzu drogę adopcyjną. Podczas jednej i drugie ciąży musiałam leżeć.
Pierwsza od początku była zagrożona. Tak reagował mój organizm. Ale
się uparłam, że zrobię mu na złość.
Wiedziałam, że mam cel i muszę
urodzić zdrowe dziecko. Nic się dla
mnie liczyło. Organizm kobiety jest
niesamowicie silny i potraﬁ dokonywać rzeczy niemożliwych.

Jak Państwo podchodzą
do kwestii uświadamiania
dzieci w temacie in vitro?

A jak wyglądał moment,
kiedy dowiedzieli się
Państwo, że się powiodło?
Czy intuicja coś Pani podpowiadała?

Nie czułam żadnej różnicy. Zrobiłam test. Pojawiły się dwie niewyraźne kreseczki. Mam ten test do
dziś. Natychmiast pojechaliśmy
do kliniki, by wykonać badanie. Po

tylu zmaganiach i próbach bardzo
trudno uwierzyć, że się udało. Przez
długi czas budziłam sie w nocy,
z niedowierzaniem, że to dziecko
naprawdę jest.

ewa Pałasz
mama dwójki dzieci, które przyszły na
świat dzięki metodzie in vitro

Mamy dwoje dzieci, 8-letniego
Patryka i 5-letnią Polę. Według
naszych pociech, dzieci biorą sie
z dwóch źródeł – z leczenia albo
z adopcji. Uważam, że dzieci mają
prawo wiedzieć jaką metodą powstały.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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CZy WIESZ, ŻE...
Zrosty są główną przyczyną nabytej niepłodności
u kobiet. Naruszają porządek anatomiczny w rejonie jajników i jajowodów i uniemożliwiają przemieszczanie się zapłodnionych komórek jajowych i embrionów. Okazało się, że zrosty
wpływają negatywnie na płodność u 15 – 20% kobiet.

1

Nawet jeżeli przyczyną
niepłodności jest więcej
czynników,to i tu jest widoczna zależność między zrostami
w miednicy małej a niepłodnością.
Niepłodność u kobiet spowodowana zrostami ustępuje po ich uwolnieniu. W czasie 12 lub 24 miesięcy po uwolnieniu zrostów w ciążę zaszło odpowiednio 32% i 45%
kobiet. W porównywalnym czasie w grupie kobiet nieleczonych
w ciążę zaszło odpowiednio tylko
11% i 16%.

2

Kolejnym poważnym problemem jest proces tworzenia się zrostów związany z endometriozą.Zrosty mogą
tu powstawać zarówno na skutek
samej choroby, jak i po chirurgicznym leczeniu endometriozy.

3

Osobny rozdział tworzą
zrosty wewnątrz dróg rodnych, które mogą powodować niepłodność i wielokrotne
poronienia.Takie zrosty mogą być
wynikiem różnych chirurgicznych zabiegów ginekologicznych
(na przykład łyżeczkowanie jamy
macicy, usuwanie mięśniaków
albo operacje wrodzonych wad
macicy).
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podstępna endometrioza
■■Pytanie: Czy kobietom
z endometriozą trudniej zajść
w ciąże?
■■Odpowiedź: Tak. Badania
wykazują, że kobiety chorujące na endometriozę mają
mniejsza szansę na zajście
w ciąże lub zabiera im to więcej czasu niż innym kobietom.
Endometrioza dotyka ok. 15% kobiet
w wieku rozrodczym. Jest podstępną chorobą, której diagnozowanie
często trwa wiele lat (średnio ok.
7-9 lat). Niestety w tym czasie może
dojść do upośledzenia płodności.
Nazwa choroby pochodzi od endometrium – tkanki w macicy, która
złuszcza się dając krwawienie miesięczne. W endometriozie tkanka
ta występuje poza macicą, czyli tam,
gdzie nie powinno jej być! Może się
umiejscowić praktycznie wszędzie,
najczęściej jej ogniska znajduje się
w rejonach miednicy małej. Zdarzają się też przypadki wszczepienia endometriozy w bliznę po cesarskim
cięciu. Ognisko endometriozy zachowuje się tak samo jak endometrium
i krwawi. Niestety organizm kobiety

traktuje tę krew jak ciało obce i walczy z nim wytwarzając (zwykle bolesny) stan zapalny. Taka comiesięczna „walka” pozostawia po sobie
liczne zrosty i deformacje narządów wewnętrznych kobiety, w tym
też rodnych.
To, czy chora będzie miała problem z płodnością zależy od umiejscowienia zmian. Przyjrzyjmy się
najczęstszym trudnościom, na jakie może napotkać kobieta chora na
endometriozę.
W przypadku jajników, torbiele
endometrialne (czekoladowe) mogą
je kompletnie zniszczyć lub uniemożliwić jajeczkowanie. Usunięcie
chirurgiczne torbieli z jajnika często
uszkadza przyszłe komórki jajowe,
które w efekcie nie dadzą upragnionej ciąży.Narząd ten może pokryć się
grubą warstwą twardej tkanki utrudniając uwolnienie jajeczka. W takim przypadku stosuje się leki, które
zwiększają szansę uwolnienia komórki i inne zabiegi. Jeśli one nie pomogą, pozostają wtedy jedynie metody
zapłodnienia pozaustrojowego.
Jajowody w endometriozie mogą utracić zdolność transportowa-

BASIA KOSSAKOWSKA

Współtwórczyni niezależnego
Portalu Informacyjnego
o endometriozie
www.endometrioza.aid.pl

nia komórki i zapłodnionego jajeczka. Grozi to ciążą pozamaciczną lub
po prostu jej brakiem. W przypadku
niedrożnych obu jajowodów pozostaje metoda zapłodnienia pozaustrojowego.
Endometrioza rozwija się pod wpływem estrogenu. Obniżanie jego poziomu spowalnia rozwój endometriozy, ale też uniemożliwia starania
o ciążę. Wszystkie metody leczenia
płodności zwiększające jajeczkowanie podnoszą poziom estrogenu. Farmakologiczne pobudzanie produkcji
komórek jajowych bez sprawdzania,
czy są one uwalniane, w przypadku
endometriozy uważane jest za działa-
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nie ryzykowne.Dlatego trzeba wybierać metody jak najskuteczniejsze, tak
aby z kolejnymi cyklami nie doszło
do dalszych uszkodzeń narządów
rodnych.
Kobieta chora na endometriozę
i chcąca zajść w ciążę powinna mieć
ograniczony czasowo plan starań.
Toteż badania, które zwykle zleca
się po pół (jednym) roku bezowocnych starań, w przypadku endometriozy trzeba wykonać względnie
jak najszybciej. Są to (poza zlecanymi standardowo) badania:
– jakość nasienia przyszłego ojca,
– drożność jajowodów,
– monitoring cyklu (sprawdzenie, czy
dochodzi do uwolnienia jajeczka).
Pozwalają one określić, czy nie
trzeba wprowadzić pewnych metod
wspomagania płodności.
Na koniec chciałabym obalić wciąż
żywy mit, że ciąża leczy endometriozę.
Owszem krwawienie zatrzymuje
się, ale ogniska endometriozy pozostają. W chwili przywrócenia cyklu
choroba będzie niestety postępować.
Więcej informacji o endometriozie
i płodności można znaleźć na www.
endometrioza.aid.pl
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płodność
– co pomaga
a co szkodzi?
Co zagraża kobietom: przebyte
infekcje dróg rodnych, palenie
tytoniu, częste irygacje pochwy,
stosunki płciowe z wieloma partnerami, niestosowanie prezerwatyw, odbywanie stosunków
w czasie miesiączki.
Czynniki negatywne u mężczyzn: siedzący tryb życia, brak
ruchu, szkodliwe warunki pracy, zła dieta, nadmiar alkoholu,
przegrzanie jąder (gorące kąpiele
i sauna), leki rzutujące na jakość
nasienia.
Co pomaga kobietom: wypoczynek, brak stresu, eliminacja używek (tytoń, alkohol), dieta bogata
w cynk, żelazo, miedź i magnez,
kwasy Omega3, witamin: C i E,
odpowiednia waga ciała.
Na mężczyzn dobroczynny
wpływ ma: wypoczynek, ćwiczenia fizyczne, odpowiednia
dieta, zażywanie witamin: C i E,
jeden stosunek seksualny co kilka dni, z wyjątkiem okresu, kiedy
kobieta jajeczkuje (wtedy kilka
razy dziennie).
artykuł promocyjny

Narodziny Luise Brown – pierwszego dziecka po zapłodnieniu in vitro w 1978 roku zapoczątkowały nową erę w leczeniu niepłodności. Od tego czasu skuteczność in vitro
– IVF ma cały czas tendencje rosnące i w dobrych klinikach osiąga skuteczność 50-60%
na jeden cykl. Sprzyja temu rozwój nauki
i technologii, która umożliwia stwarzanie coraz lepszych, zbliżonych do naturalnych warunków do rozwoju zarodka.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych inkubatorów z obniżoną zawartością tlenu oraz
wprowadzeniu specjalnych „inkubatorów”
na mikroskopy do mikromanipulacji – ICSI,
można osiągnąć stałą i stabilną temperaturę
oraz specjalną atmosferę, co bezpośrednio
przekłada się na lepszy rozwój zarodków,
a tym samym wyższe wskaźniki upragnionych
ciąż. Umożliwia obserwację zarodków do
5/6 dnia (stadium blastocysty) i transferowanie do jamy macicy mniejszej ilości najlepszych zarodków.
Wprowadzenie do rutynowej pracy laboratoryjnej systemu do wizualizacji wrzeciona
podziałowego i otoczki oocytu pozwala na
wybór komórek jajowych o największym potencjale biologicznym, oraz bardzo precyzyjne wykonanie ICSI. Ma to ogromny wpływ

dr n. med. Sławomir Sobkiewicz

na liczbę prawidłowych zapłodnień i dalszy
rozwój zarodków. Zastosowanie lasera w naszej klinice do wykonywania nacięcia lub pocienienia otoczki zarodka zwiększa szanse
na implantacje i ciążę, szczególnie u starszych
pacjentek i z wcześniejszymi niepowodzeniami IVF/ICSI. Leczenie niepłodności jest
ściśle związane także z rozwojem diagnostyki: dzięki wprowadzeniu markerów np. do
określania rezerwy jajnikowej – amH, inhibina B łatwiej można przewidywać można
skuteczność stymulacji, co pozwala szybko

dostosować metodę leczenia i stosowanie
indywidualnej dawki leków dla każdej pacjentki.
Wdrożenie nowej metody zamrażania komórek jajowych i zarodków – vitryﬁkacji,
całkowicie zmienia aktualne spojrzenie na
ich przechowywanie. Pozwala to na uzyskiwanie w przypadku zarodków wyników zbliżonych do transferów ze świeżych zarodków.
Stosowanie vitryﬁkacji umożliwia także skuteczne zamrażanie i przechowywanie komórek jajowych dla par, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przechowywać
zarodków,
vitryﬁkacja komórek jajowych jest także rozwiązaniem dla kobiet przed leczeniem
przeciwnowotworowym. Zdeponowanie przed
rozpoczęciem leczenia komórek jajowych
daje realne szanse na zajście w ciążę i urodzenie dziecka po zakończonym sukcesem leczeniu nowotworu.
vitryﬁkacja oocytów pozwala na tworzenie profesjonalnych banków komórek
jajowych (podobnie do funkcjonujących już
od dawna banków nasienia, zgodnie z zaleceniami prawa europejskiego), co umożliwia macierzyństwo kobietom, które z różnych powodów nie mogą uzyskać prawi-

dłowej komórki jajowej, a dzięki otrzymaniu jej od anonimowej dawczyni, mają duże szanse na ciążę i szczęśliwą, pełną rodzinę.
amH, inhibina B – wskaźniki rezerwy jajnikowej czyli zdolności jajników do odpowiedzi na stymulację.
vitryﬁ kacja – „zeszkliwienie” – gwałtowne zatrzymanie procesów biologicznych
w komórce. W przypadku vitryﬁkacji komórek jajowych oraz zarodków jest to najnowocześniejsza i najbardziej efektywna metoda pozwalająca zachować ich potencjał
biologiczny i zdolność do rozrodu.
Banki komórek jajowych i plemników
(nasienia) – przechowywanie w specjalnych
warunkach komórek rozrodczych pozwalające zachować płodność osobom, które
z powodu choroby lub leczenia mogą ją utracić. Pozwala to również skorzystać z banków
osobom, które nie posiadają zdolności ich
wytwarzania na skutek wad genetycznych,
przebytych chorób i zabiegów operacyjnych.
Blastocysta – stadium rozwoju zarodka, w jakim dochodzi on do macicy. Jest to
najbardziej rozwinięta forma zarodka, jaką
potraﬁmy obserwować w warunkach pozaustrojowych.

