
SNAŽILKY

PRIPRAVILA

Mgr. Denisa Priadková 

 OZ Bocian 

Štatistika je neúprosná. Čoraz viac žien 

odkladá tehotenstvo do vyššieho veku. 

V Bratislave, v Košiciach a iných väčších 

slovenských mestách majú prvorodičky 

v priemere tridsať a viac rokov a toto číslo 

každoročne stúpa. Podľa prieskumov Ob-

čianskeho združenia BOCIAN však sotva 

13% žien tuší, že krivka plodnosti sa začína 

lámať vo veku okolo 27 rokov. Neznamená 

to, že po tridsiatke neotehotniete, len to, že 

šanca na otehotnenie sa zníži a po tridsia-

tom piatom roku to už môže byť poriad-

ny oriešok. Navyše, každá žena je na tom 

inak. Vaječníky štyridsaťročnej ženy môžu 

mať dostatok vajíčok, no zásoba o desať 

rokov mladšej priateľky, môže byť oveľa 

menšia. Nie sme rovnaké a zásobu v na-

šom „hniezde“ nemožno vôbec odhadnúť 

podľa vzhľadu, fyzickej kondície či pravi-

delnosti cyklu.

    Tikajú 
  biologické hodiny?
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     Dokáže to, čo zatiaľ 
  nikto iný nedokázal.

Snažilky vám 
    prináša

www.femibion.sk
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Iste, na pomoc ženám, ktoré tehotenstvo 

v biologicky ideálnom veku premeškali 

prichádza aj umelé oplodnenie. Vo väčši-

ne prípadov sa však tieto staršie mamy 

netešia zo svojich biologických potomkov, 

pretože k fi nančne nákladnému a invazív-

nemu zákroku potrebujú vajíčko od inej 

ženy. Ako však otehotnieť v správnom 

čase a podľa možnosti prirodzenou cestou?

Moderný trojfázový model: vzdelanie, 

povolanie, rodina má svoje riziká. Počet 

oocytov, ako medicína nazýva vajíčka, sa 

totiž vekom nielen znižuje, ale zhoršuje sa 

aj ich kvalita. Dôvodom sú nielen genetic-

ké predpoklady, ale aj prekonané infekcie, 

zápaly, operačné zákroky a tiež civilizačné 

faktory ako fajčenie, znečistené životné 

prostredie či nadváha, resp. obezita. Na 

našu schopnosť otehotnieť má dokonca 

vplyv i dostatok spánku, stres či správna 

hygiena.

V Bratislave, v Košiciach a iných väčších slovenských mestách 
majú prvorodičky v priemere tridsať a viac rokov.

Pri každom cykle sme chudobnejšie 
o 40 až 100 vajíčok. Mnohým párom tak biologické 
hodiny skutočne tikajú. Ibaže potichu.

Nádej v sledovaní 
koncentrácie AMH 
Pri každom cykle sme chudobnejšie o 40 

až 100 vajíčok. Mnohým párom tak bi-

ologické hodiny skutočne tikajú. Ibaže 

potichu. Nádejou pre mnohé ženy je sta-

novenie koncentrácie AMH, takzvaného 

Anti-Müllerovho hormónu. Toto vyšetre-

nie z krvi, ktoré v čase svojho vzniku spô-

sobilo menšiu revolúciu, je v súčasnosti 

dostupné i na Slovensku. Požiadať oň mô-

žete svojho gynekológa alebo aj centrum 

asistovanej reprodukcie. Dôvod, prečo je 

dôležité vedieť, ako vyzerá vaša zásoba 

vajíčok aj pred plánovaným zákrokom 

umelého oplodnenia je ten, že ak je záso-

ba vajíčok vysoká (hodnota AMH viac ako 

3 ng/ml) môže byť žena pri hormonálnej 

stimulácii vystavená zvýšenému riziku 

ovariálneho hyperstimulačného syndró-

mu. Inými slovami, ak máte vajíčok viac 

ako dosť, môže bežná stimulácia vyvolať 

dozrievanie veľkého počtu vajíčok, čo je 

komplikácia, ktorej je lepšie sa v každom 

prípade vyhnúť. Pokiaľ je známa hladina 

AMH, vy viete, ako na tom ste a 

váš lekár môže upraviť stimuláciu 

pred umelým oplodnením a rizi-

ko hyperstimulačného syndrómu 

znížiť na minimum. 

Reakcia na hormonálnu stimuláciu Koncentrácia AMH 
Nedostatočná < 0.2 ng/ml

Znížená 0.2 ng/ml – 1 ng/ml

Normálna 1 ng/ml – 3 ng/ml

Zvýšená (riziko OHSS) > 3 ng/ml

Plánovanie 
tehotenstva je 
teda opäť o čosi 
jednoduchšie. 
A naše biologické 
hodiny získali dosť 
hlasnú kukučku.

Za normálnych okolností sa teda dozvie-

te, či je vaša zásoba vajíčok ideálna alebo 

či je lepšie sa s počatím potomka popo-

náhľať. Najmä po tridsiatke je dôležité sa 

rozhodnúť, či má prednosť kariéra alebo 

rodičovstvo. Mimochodom, starnutie po-

hlavných buniek sa vôbec netýka len žien.

Nielenže sú spermie partnera vo vyššom 

veku „unavenejšie“, ale aj pri dostatočnom 

počte sa znižuje ich schopnosť oplodniť 

vajíčko a vo veku otca nad 50 rokov je nie-

koľkonásobne vyššie riziko mnohých de-

dičných chorôb, napr. schizofrénie.

Vek ženy 
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Nádejou pre mnohé ženy je 

stanovenie koncentrácie 

Anti-Müllerovho hormónu. 

Toto vyšetrenie z krvi 

je už dostupné aj 

na Slovensku. 
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Turné plodnosti 
  už po štvrtýkrát

V júni sa opäť Slovenskom preženie Turné plodnosti, smršť informácií 

a konzultácií pre páry, pripravujúce sa na založenie rodiny. 

Často prídu obaja a je 
zrejmé, že problém 
počať dieťa ich stmelil 
v jednotu, ktorú im iné 
páry môžu závidieť.

Častými návštevníkmi sú ženy, ktoré sa 

doteraz neúspešne pokúšali dieťa počať 

alebo sú po opakovaných potratoch, a me-

dzi mužmi, ktorých prichádza čoraz viac, 

sú záujemcovia o akékoľvek informácie 

o tom, ako zlepšiť kvalitu spermií. Často 

prídu obaja a je zrejmé, že problém počať 

dieťa ich stmelil v jednotu, ktorú im iné 

páry môžu závidieť. To je pozitívna strán-

ka, ktorú si vďaka hodinám stráveným po 

vyšetreniach či v samote s bolesťou duše 

mnohí spočiatku neuvedomujú.

Podujatie je jedinečnou príležitosťou ove-

riť si množstvo informácií, často neuveri-

teľne zavádzajúcich, ktoré nádejní rodičia 

získali na internete. „Je to zvláštne,“ ho-

vorí Mgr. Denisa Priadková, predsedníč-

ka Občianskeho združenia BOCIAN, „za 

normálnych okolností je splodenie dieťaťa 

intímnou záležitosťou, ktorá sa odohrá-

va v spálni. Pre každý šiesty pár je však 

pravidelný sexuálny život nedostačujúci. 

Musia vyjsť z ulity a začať komunikovať. 

Čím skôr získajú overené informácie, tým 

vyššia je ich šanca na rodičovstvo.”

Pre každý šiesty pár je pravidelný sexuálny život nedostačujúci. 
Musia vyjsť z ulity a začať komunikovať. Čím skôr získajú 
overené informácie, tým vyššia je ich šanca na rodičovstvo.

Tohtoročné Turné plodnosti predstaví 

predovšetkým nové možnosti vyšetrení 

a testov, ktoré doteraz neboli k dispozícii. 

Z jedinej kvapky krvi je dnes možné získať 

informácie, ktoré vám ušetria rok času, 

ktorý by ste inak strávili pátraním po 

príčinách neschopnosti počať. Na Turné 

plodnosti budete môcť získať dobré rady 

a odpovede na otázky od rôznych odbor-

níkov – gynekológa, urológa, andrológa či 

endokrinológa, ale napríklad i od skúse-

nej reprodukčnej genetičky, ktorá sa celé 

roky venuje kvalite spermií či diagnostike 

genetických porúch.

Gynekológovia bijú na poplach kvôli ná-

rastu pohlavne prenosných ochorení, 

napríklad chlamýdií, ale aj kvapavky, ge-

nitálnych bradavíc či vírusu HIV. Spolu 

s opakovanými infekciami sú príčinou 

neplodnosti číslo jeden,+ a tak množstvo 

mladých ľudí zaujíma, ako ochoreniam 

predchádzať, a to i napriek tomu, že dieťa 

neplánujú v bezprostrednej budúcnosti.

Ďalšou zaujímavou témou je súvislosť 

medzi plodnosťou a výživou. Hoci je 

každému jasné, že tehotenstvo vyžaduje 

dobrý zdravotný stav, len niektorí gyne-

kológovia upozorňujú na potrebu riešenia 

potravinových intolerancií a alergií. Aler-

gie sa často prejavia aj v iných oblastiach 

života, demonštrujú sa príznakmi, ktoré 

nás nútia vyhľadať lekára, intolerancia 

však môže zostať ukrytá, hoci spôsobuje 

zdravotné komplikácie, ktoré môžu mať 

priamu súvislosť s neschopnosťou ote-

hotnieť. Našťastie sú dnes k dispozícii 

jednoduché domáce testy na zistenie 

intolerancie základných potravín. V prie-

behu niekoľkých minút sa dozviete, že sa 

stačí vyhnúť vajíčkam, orechom či broko-

lici a prestane vás trápiť migréna a možno 

čoskoro otehotniete. 

Pre mnohých návštevníkov bude zaují-

mavá aj súvislosť medzi tehotenstvom 

a zdravou ústnou dutinou. Každého náv-

števníka Turné plodnosti čaká Dotazník 

reprodukčného zdravia, informácie o tom, 

čo je to Fertility Coaching, AMH, manóza, 

ako sa vyhnúť amniocentéze, ako odha-

liť endometriózu, či ako sa trvalo vyhnúť 

chlamýdiám či iným opakovaným infek-

ciám. 

Tretí júnový týždeň bude v Bratislave, 

Banskej Bystrici i v Košiciach v znamení 

plánovania bábätiek a ochrany plodnosti. 

Presné termíny i miesta nájdete na 

www.bocianoviny.sk.

Z jedinej kvapky krvi je dnes možné získať informácie, 
ktoré vám ušetria rok času strávený vyšetreniami 
a pátraním po príčinách neschopnosti počať.
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