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Fungujú
alternatívne metódy 

zlepšenia plodnosti
PÍŠE 

ODBORNÍK 

Mgr. Denisa Priadková 
predsedníčka  

OZ Bocian 

Hoci prístup mnohých slovenských gynekológov k tzv. 
alternatívnym metódam zaostáva za kolegami z vy-
spelejších krajín, pacienti, resp. generácia mladých 
nádejných rodičov sa pomocou internetu správa o to 
asertívnejšie. Otázky, ktoré OZ Bocian dostáva k alter-
natívnej, resp. doplnkovej liečbe porúch plodnosti, či 
k umelému oplodneniu ukazujú, že Slováci, resp. najmä 
Slovenky vedia o jednotlivých možnostiach. Najčas-
tejšie však nedokážu správne vyhodnotiť informácie 
z klinických štúdií, resp. výhody, úspešnosť alebo rizi-
ká jednotlivých metód.
My sme sa toto leto, podobne ako ESHRE – European 
Society for Human Reproduction and Embryology (Eu-
rópska spoločnosť pre humánnu reprodukciu a embry-
ológiu), zamerali na tri známe procedúry, pri ktorých 
však až do tohto leta chýbali merateľné štúdie, ktoré by 
presvedčili aj doteraz skeptickú odbornú verejnosť. Na 
akupunktúru, rýhovanie maternice a naturopatickú, 
resp. bylinkovú liečbu. 

Bylinkami, zariekavaním,  
ochotným susedom, novšie 

cvičením panvového dna…Ktoré 
z metód (okrem moderných 

medicínskych zákrokov, ktoré 
sa však tiež vyvíjajú prakticky 

každodenne, takže pri internetovom 
vyhľadávaní vždy zadajte údaj 

vyhľadávanie spomedzi článkov 
z posledných 12 mesiacov) sa radia 

medzi babské povedačky? Ktoré 
skutočne fungujú a do akej miery? 

Na to sme sa v Občianskom združení 
Bocian pozreli podrobnejšie, 

s pomocou posledných štúdií 
renomovaných vlekárov.

Poruchy plodnosti  
– ak otehotnieť trvá dlhšie, 

dlho alebo celú večnosť, 
a neplodnosť – nepodarí sa to 
a po umelom oplodnení, ktoré 

sa môže, a nemusí podariť, 
zostane žena opäť neplodná 

– ľudstvo rieši od svojho 
počiatku. 

?

 OKTÓBER 2016 www.mamaaja.sk12



  Len samotná  
              kyselina listová  
      niekedy nestačí

Snažilky vám  
    prináša www.femibion.sk
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i Pamätáte si ešte, keď sa medzi ženami 
viedli reči o tom, ako ktorá otehotne-
la po potrate, rozumej po výškrabe? 
Niektoré zašli tak ďaleko, že svojho 
gynekológa presviedčali, aby im zá-
krok urobil, hoci tehotné neboli, prá-
ve naopak. Na jednej strane to svedčí 
o nebezpečnej slabosti žien, ktoré sa 
snažia otehotnieť. „Sú ľahkou koris-
ťou, pretože po dieťati veľmi túžia a ak 
im niekto dostatočne presvedčivo po-
núkne kvapky či čaj na otehotnenie, 
resp. zlepšenie plodnosti alebo sper-
mií, a to obvykle cez internet v sume 
medzi 30 až 300 Eurami, mnohé pod-
ľahnú,“ hovorí Mgr. Denisa Priadková, 
predsedníčka Občianskeho združenia 
Bocian, ktorej „mantrou“ sú v oblasti 
plodnosti už takmer dvadsať rokov 
kvalitné, zrozumiteľné, ale najmä ove-
rené informácie.

Vedie cesta k dieťaťu  
cez akupunktúru? 
Akupunktúru sme dlho pri liečbe 
rozličných ochorení či problémov 
považovali za naivnú špekuláciu. 
Už koncom 80. rokov, keď sa v našich 
končinách začala moderná liečba 
porúch plodnosti, kvôli akupunktúre 
mnohí cestovali do krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu. U nás odborníci 
neboli. Ako mnoho iných metód, 
ktoré tisícročia používali východné 
a iné kultúry, sme sa im my, vďaka 
„farmaceutickému priemyslu“, ktorý sa 
vyvíjal rýchlo a iným smerom, ani nenaučili 
rozumieť. Našťastie sa to, hoci pomaly, mení. 

Medzi prvými centrami asistovanej reprodukcie, ktoré sa 
vďaka pozitívnym výsledkom kombinovaného prístupu 
napríklad tradičnej čínskej medicíny (TCM) a moderných 
metód asistovanej reprodukcie rozhodli poskytnúť alter-
natívnym metódam priestor priamo na svojich klinikách, 
boli zariadenia vo Veľkej Británii. Práve tam sa uskutočnila 
štúdia, ktorej výsledky boli obrovským prekvapením pre 
laickú verejnosť i odborníkov, predovšetkým gynekoló-
gov. Podľa poslednej štúdie sa totiž šanca na otehotnenie 
u žien, ktoré podstupujú umelé oplodnenie, viac ako zdvoj-
násobila po tom, čo absolvovali akupunktúrnu liečbu. Vý-
skumníci aktuálne apelujú na zdravotné poisťovne, aby 
akupunktúru odporúčali všetkým pacientom, ktorí majú 
problémy s plodnosťou. Výsledky sú také pozitívne, že aj 
mnohí pôvodne skeptickí lekári sú teraz akupunktúre na-
klonení. Logickou otázkou je, ako akupunktúra v prípade 
liečby porúch plodnosti, či pri umelom oplodnení funguje. 
Logickým vysvetlením je zlepšené prekrvenie v oblas-
ti panvy, ktoré napomáha dozrievaniu vajíčok, ale aj cel-
kovému priebehu procesu otehotnenia. Niektorí lekári sa 
ešte stále domnievajú, že by sa mohlo jednať o placebo 
efekt, avšak výsledky sú také presvedčivé, že je v koneč-
nom dôsledku jedno, ako ste ich dosiahli, ak je zákrok ne-
náročný, lacný a nepredstavuje pre pacienta žiadne riziko. 

Dr. Roy Homburg, profesor reprodukčnej medicíny na 
Univerzite Queen Mary v Londýne o sebe hovorí, že bol 
cynickým konvenčným lekárom, kým nevidel výsledky. 

 Myslel som si, že to  
nebude fungovať,  
ale po tom, aký úspech  
sme s akupunktúrou 
zaznamenali, som  
úplne presvedčený,  
že konáme správne.  

Na Slovensku sa 
väčšinou stretávame 
s prudkým odporom 
voči alternatívnym 
metódam, situácia sa 
však mení na oboch 
stranách. Progresívni 
lekári neodmietajú 
celostný prístup 
a progresívni pacienti 
netvrdia, že každá 
tabletka je jed. Napriek 
tomu platí, že ak 
budete podstupovať 
liečbu na Slovensku, 
o alternatívnu 
nadstavbu sa musíte 
postarať sami, z vlastnej 
iniciatívy.

Podľa  
poslednej štúdie  

sa šanca na otehotnenie  
u žien, ktoré podstupujú 

umelé oplodnenie,  
viac ako zdvojnásobila  
po tom, čo absolvovali 

akupunktúrnu  
liečbu.

?
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Štyri rezy do maternice a ide to?! 

SNAŽILKY

Na druhej strane sa aktuálne v Európe zákroku tzv. ryhovania 
maternice venuje gynekologická pozornosť na najvyššej úrov-
ni. Ak totiž liečbu niečo zlepší o 10 %, stojí to za pozornosť, ak 
to však prinesie viac ako dvojnásobnú úspešnosť v porovnaní 
s bežne používanou liečbou, bolo by nezodpovedné a z ekono-
mického hľadiska aj nesprávne takýto postup nepoužiť. Vo Veľ-
kej Británii stojí samoplatcu zákrok pod názvom „endometriálne 
ryhovanie“, čiže rezy do vnútornej výstelky maternice približne 
350 Eur a hoci ho zdravotnícke zariadenia rutinne ponúkali celé 
desaťročia, nebol veľmi obľúbený, pretože neexistovali dôkazy 
o jeho úspešnosti. Opäť vyvstáva otázka, prečo štyri 
opatrne vedené chirurgické rezy, ktoré pa-
cientku vystavia znesiteľnej bolesti, resp. po-
raneniu tej časti tela, ktorá by mala fungovať 
čo najlepšie, takto výrazne zlepšujú šance 
na otehotnenie. Všeobecne sa verí tomu, 
že poranenie, resp. jeho hojenie vyvolá 
„opravný“ proces, ktorý zvyšuje šance 
embrya na usadenie a vývoj. Proces ho-
jenia vyvoláva celú kaskádu chemických 
reakcií podobných rastovým faktorom 
a niektorí vedci sa domnievajú, že hojenie 
prináša „naštartovanie“ génov, ktoré výstel-
ku maternice pripravujú na oplodnené vajíčko.

Až doteraz bola táto procedúra, ktorú ženy podstupujú napríklad 
aj na Novom Zélande, bez záznamu konkrétnych výsledkov. Štú-
dia, ktorá sledovala 1 180 žien, ktoré sa o tehotenstvo pokúšali pri-
rodzenou cestou alebo prostredníctvom inseminácie, ukázala, že 
šanca žien na tehotenstvo sa v sledovanej skupine zvýšila z 9 na 
viac ako 20 %. Zákrok je navyše taký nenáročný, že nie je po-
trebné ani podanie liekov proti bolesti. Je teda zásah do výstelky 
maternice vhodný pre každú ženu, ktorá sa po dlhšom neúspeš-
nom snažení rozhodne pre insemináciu alebo umelé oplodnenie? 
„Napriek pozitívnym výsledkom to nie je jednoznačné,“ hovorí 

Mgr. Denisa Priadková z Občianskeho združenia Bocian. 
„Štúdie sa rozchádzajú v tom, kedy, resp. ako dlho 

pred plánovaným otehotnením bol zákrok vyko-
naný, akými prostriedkami a v akom rozsahu. 

Navyše, poranenie môže zanechať následky 
v podobe zjazvenia, ktoré môže následné 
tehotenstvo komplikovať a je preto dôležité 
prediskutovať všetky známe faktory a pa-
cienta informovať o všetkom, čo k svojmu 
informovanému súhlasu potrebuje. V me-

dicíne nikdy jeden liek nebol pre všetkých, 
čo však nie je dôvod, aby sme o ňom nevedeli, 

bezpečne ho netestovali a nepoužívali tam, kde 
môže priniesť osoh.“

Čínska  
medicína 
Napokon zostáva  
otázka, ako je pri  

snahe o otehotnenie  
a dieťa nápomocná tradičná 

čínska medicína (TCM). 
V niektorých aspektoch  

je jej účinok podobný  
ako účinok akupunktúry, 

jogy, masážnych  
či relaxačných techník 

a iných procedúr.

Všeobecne  
sa verí tomu,  

že poranenie marernice, 
resp. jeho hojenie vyvolá 

„opravný“ proces,  
ktorý zvyšuje šance 
embrya na usadenie  

a vývoj.

V SKRATKE JEJ  
POZITÍVNE ÚČINKY  
MOŽNO ZHRNÚŤ AKO:

l zlepšenie funkcie vaječníkov, 
ktoré sú schopné produkovať 
kvalitnejšie vajíčka

l regulácia hormónov, výsledkom 
čoho je organizmus schopný 
produkcie viacerých folikulov

l zlepšenie cirkulácie krvi,  
ktoré upravuje hrúbku  
výstelky maternice

l napomáha boju so stresom 
a celkovej relaxácii organizmu

l predchádza sťahom maternice

l napomáha znižovať negatívne 
vedľajšie účinky hormonálnych 
stimulačných látok, ktorú sú 
súčasťou asistovanej reprodukcie

l posilnenie imunitného systému

l úprava kvality spermiogramu

l a v konečnom dôsledku  
i znížená šanca predčasného 
pôrodu či potratu.

i
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