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Pre štatistické zorientovanie sa pripomeňme, že na to, aby spoločnosť 
nevymierala, potrebuje každá žena v danej krajine porodiť 2,1 dieťaťa. 
Jedno za seba, jedno za manžela a číslo 0,1 pokrýva prirodzené úmrtia 
detí, ktoré sa nedožijú dospelosti. Drvivá väčšina európskych krajín ťažko 
pokrivkáva a čísla, pohybujúce sa od 1,2 po 2 (napríklad Francúzsko, 
kde je však za vyššiu pôrodnosť zodpovedná predovšetkým rastúca 
komunita prisťahovalcov) sú svedectvom starnutia a vymierania 
populácie. Pre zaujímavosť, nemenia sa približne od roku 2003 a medzi 
najproblematickejšie vyspelé krajiny patrí napríklad Japonsko, s 
pôrodnosťou pohybujúcou sa tesne okolo čísla jeden.

26 
sekúnd 

k neplodnosti
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  Len samotná  
              kyselina listová  
      niekedy nestačí

Snažilky vám  
    prináša www.femibion.sk
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Môžeme si za poruchy plodnosti sami?
Počet párov, ktoré majú v našich končinách 
problém otehotnieť stúpa kvôli stúpajúcemu 
veku prvorodičiek, kvôli prekonaným sexu-
álne prenosným ochoreniam či iným zdra-
votným komplikáciám. Andrológovia však 
posledných päťdesiat rokov hlásia drama-
tický pokles počtu spermií v ejakuláte, kvôli 
ktorému sa neustále mení, samozrejme, sme-
rom nadol, definícia „normy“, čiže priemernej 
koncentrácie spermií na jeden mililiter, ktorá 
je aktuálne viac ako 20 miliónov. Ženy na tom 
nie sú omnoho lepšie. Hormonálna nerovno-
váha, obezita, cysty či nádory, komplikácie 
s pravidelnosťou cyklu, potravinové alergie, 
intolerancia, opakujúce sa zápaly a infekcie...

Vzrastajúci počet diagnóz a problémov, ktoré 
vedú k poruchám plodnosti a neplodnosti, ne-
dal spať mnohým vedcom a tak sa na problém 
pozreli z endokrinologického hľadiska, čiže 
z hľadiska hormónov, ktoré neovplyvňujú 
len našu plodnosť, ale i to, do akej miery sme 
ženou či mužom so všetkými hormonálnymi 
faktormi, ktorými sa naše pohlavie prejavuje. 
Výsledkom bol zoznam látok so spoločným 
označením ED (Endocrine disruptors), čiže 
endokrínne „narúšače“. 
Posledné správy WHO a mnohých ďalších ve-
deckých inštitúcií po celom svete výskumy 
potvrdzujú. Obezitu, znížené IQ, autizmus, ra-
kovinu semenníkov, prsníka či štítnej žľazy 
a množstvo iných ochorení spôsobuje naše 
vystavenie sa látkam, ktoré sú známe práve 
ako ED, čiže endokrínne disruptory. Inými slo-
vami látky, ktoré ovplyvňujú náš hormonálny 
systém a jeho rovnováhu. Môže to byť bisfenol, 
dioxíny či ftaláty a jedným z najzákernejších 
problémov, ktoré tieto látky, obsiah-
nuté v jedlách, hnojivách, kozmetike, 
farbách, náteroch či konzervantoch 
spôsobujú, je neplodnosť.

 Len 26 sekúnd stačí niektorým látkam,  
aby sa z kozmetiky dostali do nášho tela.   

Hrozba pre bábätko
Veľmi nebezpečné sú tieto látky v teho-
tenstve, keď sa dostávajú do organizmu 
vyvíjajúceho sa plodu, u ktorého môžu, 
okrem iných ochorení, spôsobovať poru-
chy vývoja reprodukčných orgánov, čiže 
opäť poruchy plodnosti. Majú napríklad za 
následok zmenšovanie semenníkov už vo 
vývoji, čo môže spôsobiť ich neklesnutie, 
výsledkom čoho môže byť opäť porucha 
plodnosti. U žien vyvolávajú predčas-
nú menopauzu a poruchy cyklu. Pravda, 
každá sme vystavená iným podmienkam 
a máme inú štartovaciu čiaru, no mať sa 
na pozore je dôležité. 

Victoria Maizes, americká lekárka, známa 
aj ako autorka publikácií o prirodzenom 
zlepšovaní plodnosti, spomína na 
jednu zo svojich klientok, ktorá bola 
mimoriadne pozorná pri výbere potravín 
i kozmetiky, pretože sa pokúšala 
otehotnieť už dlhšie a v poslednom čase 
trpela poruchami cyklu a na tele sa jej 
robili vyrážky. „Navrhla som jej, aby na to 
išla vylučovacou metódou a pokúsila sa 
zistiť, čo jej škodí. Je to káva, zavolala mi 
asi o tri týždne. Kolegyňa priniesla  
do práce kávovar, tak si spolu s kofeínom 
prekvapkávali aj „dobroty z plastov“, 
ktoré sa prejavili práve poruchami 
menštruácie. Keď stroj vymenili, 
problémy i vyrážky zmizli. Škoda,  
že to nie je vždy takéto jednoduché,  
no ilustruje to situáciu i jej vážnosť.

„Sedeli sme v ambulancii, manžel 
odovzdal vzorku a asi trištvrte 
hodinu sa nič nedialo,“ popisuje nám 
situáciu klientka centra asistovanej 
reprodukcie. „Čo im tak dlho trvá, 
spýtal sa manžel a tak som sa zašla 
spýtať, kde to väzí. Už pol hodinu 
hľadáme druhú spermiu, oznámila mi 
embryologička, pretože v celej vzorke 
našli iba jednu. Napokon boli tri. 
Teda nie tri milióny, ale tri spermie, 
rozumiete?“ vysvetľuje. „Manželovi 
som to nepovedala, nezniesol by 
to. Tak som si vymyslela, že sa im 
pokazil mikroskop.“

Pokiaľ ide o kozmetiku, obľúbené 
boli napríklad v deodorantoch, ich 
cesta do vašej krvi trvá približne 26 
sekúnd. A hoci je pomalšia, keď ich 
skonzumujete v potravinách, bez-
pečnejšie to nie je. Keď BOCIAN ne-
dávno robil test nákupu kozmetiky 
a hygienických potrieb, prekvapilo 
nás, že sa ženy napríklad pre hy-
gienické vložky rozhodujú podľa 
ceny, obalu, intenzity krvácania, ale 
len málokedy zvažujú materiál či 
priedušnosť. Pri intímnej hygiene či 
toaletnom papieri zasa oceňujú prí-
jemnú vôňu, hoci parfumácia čoho-
koľvek, čo má prístup k našim naj-
citlivejším slizniciam je to posledné, 
čo by sme si mali želať.

Rýchla cesta k problémom vedie aj cez krásu

 Obezitu, znížené IQ, autizmus, rakovinu semenníkov, 
prsníka či štítnej žľazy i množstvo iných ochorení 
spôsobuje naše vystavenie látkam, ktoré sú  
známe endokrínne disruptory.
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LÁTKY, 
ktoré narúšajú náš  
endokrinný systém
Pozreli sme sa na niektoré „narúšače“ nášho endokrinného  
systému a zisťovali, kde všade sa môžu nachádzať… 

Čo robiť?
l Je na nás, aby sme sa kozmetické prípravky, 

umelé vône, prímesi či konzervačné látky 
naučili rozpoznávať a výberom produktov, 
ktoré ich neobsahujú, postupne ovplyvnili aj trh. 
Mimochodom, jednou z najdôležitejších vecí,  
na ktoré snažilky zabúdajú, sú obaly potravín. 
Všetko, čo je z plastu, vystavenému teplu 
(najväčším prehreškom je asi zohrievanie  
v mikrovlnnej rúre), ultrafialovému žiareniu,  
čiže slnečnému svetlu či potravinám, ktoré  
svojou kyslosťou majú schopnosť obal  
rozrušovať, zo svojej domácnosti odstráňte! 

l Vodu prefiltrujte, pretože sa tak zbavíte ťažkých kovov, hormónov 
z antikoncepcie iných žien a mnohých ďalších ED-čiek, ktoré by 
vaše čakanie na vytúženého potomka zbytočne predlžovali. 

l A ak chcete drobným dielom prispieť k tomu, aby sme sa čo 
najviac priblížili k dôležitému číslu 2,1, pošlite túto správu aj ďalej. 

Viac informácií nájdete aj na www.bocianoviny.sk.

l Bisfenol-A (BPA) 
Nachádza sa v konzervovaných paradajkách. Ide o syntetický estrogén, ktorý sa 
spája s chorobami – od reprodukčných problémov, srdcových ochorení, cukrovky 
až po obezitu. Ak môžete, vyberte si radšej paradajky v sklenených fľašiach.

l Dioxín 
Ako dioxíny sa označuje súhrn 210 chemických látok zo skupín  
polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a dibenzofuránov  
(PCDF). Dioxíny sú perzistentné (dlhodobo sa nerozkladajú) a majú  
vysoko bioakumulatívne schopnosti (hromadia sa v tkanivách  
živých organizmov). Dioxíny poškodzujú imunitný systém,  
narušujú hormonálny systém, poškodzujú vyvíjajúci sa plod  
v tele matky, podporujú rast nádorov, negatívne vplývajú na  
kardiovaskulárny systém, môžu spôsobiť cukrovku alebo  
kožné ochorenia, poškodzujú nervový systém. Dioxíny sa  
využívajú nielen pri spaľovaní lekárskeho, komunálneho  
či nebezpečného odpodu, ale aj pri výrobe PVC, pri bielení  
celulózy a papiera chlórom!

l DDT 
Čiže dichlórdifenyltrichlóretán je jeden 
z najstarších a najznámejších insekticídov. 
Kumuluje sa v organizme. Od druhej 
svetovej vojny bolo DDT hromadne 
používané ako prípravok proti škodlivému 
hmyzu v poľnohospodárstve, ale 
predovšetkým na likvidáciu komárov 
a moskytov v tropických krajinách. V roku 
2000 bola uverejnená štúdia, preukazujúca, 
že rozpadový produkt DDT pôsobí ako 
endokrinný disruptor narúšajúci funkciu 
androgénov (mužských pohlavných 
hormónov, pozn. red.). V roku 2006 priniesol 
Journal of Andrology štúdiu o znížení 
pohyblivosti spermií a zvýšení výskytu 
defektných spermií u mužov v závislosti na 
hladine metabolitov DDT v krvi.

l 2-elylhexyl fumarát (DEHF) 
Bol identifikovaný v množstve balených 
vôd. Boli opakovane potvrdené jeho  
anti-androgénne a anti-estrogénne účinky 
(blokuje hormonálne receptory v bunkách, 
takže bunky v tele prestávajú reagovať na 
prítomnosť pohlavných hormónov).

 Parfumácia čohokoľvek, čo má prístup 
k našim najcitlivejším slizniciam je to 
posledné, čo by sme si mali želať.

SPRACOVALA

Mgr. Eva Kliská 
ZDROJ

wikipedia.org

 Muži, ktorí jedia veľké množstvo ovocia 
a zeleniny ošetrované pesticídmi a herbicídmi, 
majú o 49 % menší počet spermií a o 32 % viac 
zle formovaných spermií.
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AGS Aquaint

 Nebezpečným pre „snaženie“ môže  
byť aj „obyčajný“ popcorn, najmä,  
ak si ho pripravujete v mikrovlnke...

l Ftaláty (estery kyseliny  
ftalovej – Phtahalates) 
Predstavujú skupinu látok, ktoré sa 
užívajú prevažne ako plastifikátory 
(zmäkčovadlá), ktoré dodávajú pružnosť 
a ohybnosť plastom. Ftaláty tvoria 90 % 
zmäkčovadiel v PVC. Najpoužívanejšie 
sú di-2-ethylhexylftalát (DEHP), 
diisodecyl ftalát (DIDP) a diisononyl 
ftalát (DINP). DEHP pôsobí negatívne 
okrem pečene a obličiek aj na 
testikulárne bunky, ktoré ovplyvňujú 
produkciu spermií. Zvýšené vystavenie 
ftalátom DEHP tak môže chlapcom 
v neskoršom veku spôsobiť vážne 
problémy s plodnosťou. Vedecký výbor 
Európskej únie pre vznikajúce a novo 
zistené zdravotné riziká potvrdil, 
že zdravotnícke pomôcky z PVC, 
obsahujúce DEHP, sú nebezpečné! 
Najzraniteľnejší sú podľa výboru malí 
chlapci.

l Ortuť 
Je vysoko toxická, usádza sa v mozgu, 
v hypofýze (kde spôsobuje poruchy 
hormonálnej regulácie, ortuť sa 
naviaže na spermie a dráždi pohlavné 
ústrojenstvo ženy, čím sa vytvára 
imunitná reakcia voči samotným 
spermiám), spôsobuje poruchy 
hormonálnej regulácie (problémy so 
štítnou žľazou, PCOS, endometrióza, 
poruchy spermatogenézy).

l Propylgalát 
Radí sa medzi tzv. „éčka“ – aditíva. 
Tento chemický antioxidant chráni 
mastné výrobky pred oxidáciou. 
Pod označením E310 sa nachádza 
napríklad v majonéze, sušenom mäse, 
kuracej polievke (vrecúškovej), ale 
aj v kozmetike či lepidlách. Môže 
spôsobovať zmeny na pečeni. 

l TBHQ (tert-Butylhydroquinone)
Nachádza sa v  hranolkách, ale 
napríklad aj vo vyprážaných chipsoch.

l Pesticídy a herbicídy 
Muži, ktorí jedia veľké množstvo 
ovocia a zeleniny ošetrované 
pesticídmi a herbicídmi, majú  
o 49 % menší počet spermií  
a o 32 % viac zle formovaných spermií.

l Trans-tuky 
Tieto neprirodzené tuky v margaríne 
prispievajú k vzniku srdcových 
ochorení, rakoviny, problémom s 
kosťami, hormonálnej nerovnováhe 
a ochoreniam kože, neplodnosti, 
problémom v tehotenstve, problémom 
s dojčením a nízkou pôrodnou 
hmotnosťou, rastovými problémami 
a poruchami učenia u detí.

l Fytoestrogény (môžete nájsť  
aj pod názvom Phytoestrogens)
Prírodné látky s estrogénovým 
efektom. To znamená, že napodobňujú 
estrogén v tele, čo môže viesť 
k hormonálnej nerovnováhe. 
Fytoestrogény sú, napríklad, v sójových 
produktov, alebo dokonca v niektorých 
semenách (ľan), strukovinách, 
v obilninových klíčkoch a v obilninách.

l Kyselina perfluóroktánovej 
(PFOA) 
Nachádza sa napríklad v balenom 
popcorne. Patrí do triedy zlúčenín,  
ktoré môžu byť spojené s neplodnosťou. 
Mikrovlnka dokonca spôsobuje 
odparovanie tejto škodlivé látky  
do popcornu. Niektorí výrobcovia 
sľúbili, že vyradia PFOA  
do roku 2015.
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