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ESHRE, čiže Európska spoločnosť pre humánnu reprodukciu 

a embryológiu, mala počas druhého júlového týždňa v Londýne 

už svoje 29. výročné stretnutie. Počas neho boli predstavené 

najnovšie poznatky z teórie i praxe, ako aj posledné technické 

výdobytky z oblasti asistovanej reprodukcie. ESHRE združuje 

vedcov, lekárov i klinických pracovníkov, no nechýba ani pohľad 

z perspektívy pacientov, a to prostredníctvom organizácie Ferti-

lity Europe, združujúcej asociácie zamerané na plodnosť a liečbu 

jej porúch z 23 krajín. Iniciátorom jej vzniku a jej zakladajúcim 

členom bolo aj Občianske združenie Bocian. Poďte si spolu s nami 

prečítať, o čom všetko sa hovorilo...

letné novinky v oblasti 
umelého oplodnenia3 

Vo svete sa objavil spôsob, vďaka ktorému by umelé oplodnenie stálo 200 eur. 

Veľkú nádej vkladajú snažilky i lekári do kisspeptinu. Pokojné britské vody pomútila nová 

kontroverzná metóda, ktorej sa hovorí „výmena bateriek“. Nielen o tom sa hovorilo na stretnutí 

Európskej spoločnosti pre humánnu reprodukciu a embryológiu (ESHRE) v Londýne. 
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     Dokáže to, čo zatiaľ 
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Snažilky vám 
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Technika dieťaťa troch rodičov

Zmrazovanie vajíčok nie je také ružové

Prvou prevratnou informáciou je schválenie „techniky 

dieťaťa troch rodičov“, kontroverznej metódy asistovanej repro-

dukcie, ktorá prvé stránky denníkov zaplnila na niekoľko dní. 

Ide o umelé oplodnenie, počas ktorého je v prvej fáze poškodená 

DNA matky nahradená časťou vajíčka darkyne. Dieťa je tak z ge-

netického hľadiska potomkom troch rodičov. Navyše je dedičná 

sekvencia DNA zmenená tak, že gény tretej osoby prechádzajú 

nielen na dieťa, ale aj na všetkých potomkov v ženskej línii. 99,8 % 

našej DNA, vrátane génov, ktoré určujú náš vzhľad a identitu, je 

uložených v jadre buniek, ktoré dedíme po rodičoch rovným die-

lom. Zlomok z nich je práve v mitochondriách, ktoré bunkám do-

dávajú energiu a ktoré sa dedia po matke. Metóda bola predbežne 

schválená pre páry, ktoré trpia zmutovanými mitochondriami 

matkiných buniek, ktoré spôsobujú závažné dedičné ochorenia 

srdca, svalov či mozgu, napríklad obávanú svalovú dystrofi u. Prvé 

deti troch rodičov by sa mali práve vo Veľkej Británii narodiť v roku 

2015, pod podmienkou, že komplikovaný návrh procedúry prejde 

verejnou diskusiou a napokon bude schválený britským parla-

mentom. Zelenú mu však už v júni dala vláda, čo spustilo lavínu 

diskusií o etike, zodpovednosti, rizikách a právach dieťaťa. Opo-

nenti sú z metódy zhrození a pýtajú sa, prečo nie je rovno použitá 

zárodočná bunka darkyne, keďže používanie vajíčok iných žien 

je v súčasnosti bežnou metódou asistovanej reprodukcie, najmä 

u starších žien. Zástancovia argumentujú počtom detí, ktoré sú 

genetickými ochoreniami ohrozené. Ide o jedno zo šesť a pol tisíca 

detí, čo je výskyt vyšší ako detské onkologické ochorenia. Pred-

bežne sa hovorí o desiatich pároch ročne, ktoré dostanú možnosť 

podstúpiť zákrok, ktorému sa inak hovorí „výmena bateriek“.

1.

O skutočnosti, že asistovaná reprodukcia 

už dávno nie je predovšetkým o tom, ako 

pomôcť neplodným párom či ženám, sved-

čí i nie celkom nová technika, zamrazova-

nie vajíčok do rezervy. V súčasnosti je vo 

Veľkej Británii každá piata štyridsaťročná 

žena bezdetná, čo je dvakrát viac ako 

v predchádzajúcej generácii. Médiá pri-

tom často informujú o prípadoch celebrít, 

ktoré „spontánne počali“ po štyridsiatke 

a bábätko si dopriali spolu s novou plas-

tikou či úlohou vo fi lme. Medzi posledné 

šťastlivkyne patrí Halle Berry, ktorej sa 

tehotenstvo nečakane prihodilo vo veku 

46 rokov. Nuž, k takémuto úspechu môže 

dopomôcť jedine sex s Jamesom Bondom. 

Zamrazovanie do rezervy podstupujú ženy 

vo veku 36 – 42 rokov, čo je podľa odbor-

níkov tak či tak neskoro. Už v tridsiatke 

je každé tretie embryo, ktoré vyzerá na 

pohľad normálne, geneticky poškodené.  

V štyridsiatke sú to dve z troch embryí a vo 

veku 44 rokov je šanca poškodenia plodu 

ešte vyššia. Ak by mali mať rozmrazené 

vajíčka priemernú šancu na zdravý vývoj 

embrya a úspešné tehotenstvo, mali by byť 

zamrazené čo najskôr po tridsiatke. Ide-

álne ešte oveľa skôr. Zmrazovanie vajíčok 

starších žien je teda kontraproduktívne, 

najmä z dôvodu, že im dáva falošnú nádej 

na získanie času. Často prídu o posledné 

tri roky, kedy by mohli spontánne otehot-

nieť. „Tehotenstvo nedokážeme zaručiť 

ani žene, ktorá má tridsať rokov, nieto 

ešte staršej,“ povedal v Británii 

pôsobiaci gynekológ Gedis Gru-

dzinskas. „Namiesto falošných 

nádejí, ktoré ženám ponúka prie-

mysel asistovanej reprodukcie, 

by sme im čo najskôr mali povedať pravdu. 

Medicínske riešenia sú nanič, keď premeš-

káte ten správny vek,“ hovorí nahnevane.“ 

Dr. Grudzinskas je podobne negatívne 

naladený i voči AMH testom, ktorých úlo-

hou je odhadnúť biologický vek vaječníkov 

či ovariálnu rezervu, inými slovami odhad-

núť, koľko má žena na otehotnenie času. 

„Ak je metóda použitá pred umelým oplod-

nením za účelom správnej stimulácie, resp. 

odhadu počtu vajíčok a tým aj plodnosti, je 

to skvelá pomôcka. Pri „normálnej“ hod-

note, ktorá je predpokladom menopauzy 

okolo päťdesiatky, však dochádza k mylnej 

predstave, že času na otehotnenie je dosť, 

čo je omyl,“ dopĺňa.

Počas konferencie boli prezentované 

výsledky štúdie sledujúcej 140 žien, ktoré 

zvažovali zmrazenie vajíčok. Priemerný 

vek bol 37 rokov a primárnym cieľom bolo 

získať čas na hľadanie vhodného partnera, 

s ktorým by stálo za to založiť si rodinu. Od 

roku 2009 podstúpilo zmrazenie vajíčok 

v Centre reprodukčnej medicíny v Bruseli 

približne 140 žien. Celkovo bolo zamraze-

ných 2 380 vajíčok, priemerne 17 vajíčok 

na jednu ženu, pričom každá podstúpila 

dva cykly hormonálnej stimulácie. Prenos 

embrya bol uskutočnený len v jedinom 

prípade, no tehotenstvo ženy, ktorá si 

oocyty nechala zamraziť vo veku 39 

rokov, nebolo úspešné. Výsledky tejto štú-

die i neustále rastúceho trendu odkladania 

materstva a rodičovstva vôbec na neskôr 

sú pre západoeurópsku civilizáciu kľúčové. 

Prednosť dávame kariére, vyššej životnej 

úrovni. „Ak by bola pravda, že dôvodom, 

prečo odkladáme materstvo na neskôr, sú 

nevyhovujúce sociálne podmienky, nedo-

statok fi nančnej podpory štátu či povedz-

me malý byt, nemohli by naši starí rodičia 

mať takmer žiadne deti. Pravda je, že ich 

mali mnohonásobne viac, ako my dnes,“ 

hovorí Denisa Priadková, predsedníčka 

Občianskeho združenia Bocian. „Plané-

ta síce viac obyvateľov nepotrebuje, no 

pôrodnosť je jednoznačne vyššia v nižších 

sociálnych vrstvách a v krajinách s menej 

rozvinutou ekonomikou. O „sociálnej 

neplodnosti“ svedčí i fakt, že Turci, ktorí 

pred príchodom do Nemecka mali v prie-

mere niekoľko detí, sa už v druhej gene-

rácii prispôsobia nemeckému trendu: byt, 

kariéra, dovolenka, a keď budeme ekono-

micky za vodou, potom eventuálne dieťa.“ 

V Británii verejnosť momentálne diskutuje 

o možnosti odloženia vysokoškolského 

vzdelania pre ženy, aby stihli materstvo 

i kariérny rast. Hlasy za sú však negované 

zamestnávateľmi, ktorí tvrdia, že beztak 

nerovný boj medzi pohlaviami tento-

raz ženy prehrajú na celej čiare, pretože 

začať s vysokoškolským vzdelaním po 

tridsiatke a zamestnať sa päť rokov pred 

štyridsiatkou, navyše bez akýchkoľvek 

skúseností a kariérneho rastu, genderovú 

priepasť len prehĺbi.
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Jún je každoročne mesiacom reprodukčného zdravia 

a plodnosti, a tak sa na Slovensku už po štvrtý raz 

uskutočnilo Turné plodnosti. Dobrovoľníci z Občianskeho 

združenia Bocian edukovali na námestiach slovenských 

miest o plodnosti, ktorá vôbec nie je samozrejmosťou. 

„Každého stredoškoláka náš systém naučil, ako sa 

vyhnúť neplánovanému tehotenstvu. Ako ho plánovať, 

zachovať si či zlepšiť plodnosť, ale netuší ani jeden 

z nich,“ povedala Denisa Priadková, predsedníčka 

Občianskeho združenia Bocian. „Rozdávame Pas 

plodnosti a Predmaterskú knižku a informujeme 

ženy o tom, že ich plodnosť nezačne klesať 

po štyridsiatke, ale ešte pred tridsiatkou.“

Ďalšia dobrá správa pre všetky 
snažilky má meno kisspeptin

Profesor Richard Fleming z Britskej spo-

ločnosti pre plodnosť (inštitúcia, ktorá 

mimoriadne chýba nielen Slovensku, 

ale predovšetkým na európskej úrovni) 

objasnil, že pri klasickej stimulácii pred 

umelým oplodnením sa získa množstvo 

vajíčok, hoci v ideálnom prípade by ich 

množstvo bolo omnoho nižšie. K nad-

mernej reakcii na hormonálnu stimuláciu 

dochádza pomerne často, jedna zo sto 

žien je tak vystavená obzvlášť ťažkej 

forme tzv. hyperstimulačného syndómu 

(OHSS), ktorého následky sú vážne, 

v niektorých prípadoch fatálne. Kisspep-

tin, ktorý po prvý raz testovala londýnska 

nemocnica Hammersmith, už má svoje 

prvé narodené dieťa. „Vaječníky sú stimu-

lované omnoho citlivejšie, prirodzenejšie 

a navyše si vďaka kisspeptinu mnoho 

žien uvedomí, že umelé oplodnenie nie 

je prechádzka ružovou záhradou a že 

môže byť rizikové. V Londýne boli práve 

na ESHRE po prvý raz prezentované i vý-

sledky štúdie, ktorá potvrdzuje súvislosť 

medzi umelým oplodnením a onkologic-

kými ochoreniami. Štúdia dokázala, že 

ženy, ktoré podstúpili umelé oplodnenie, 

ktorého výsledkom boli dvojičky alebo 

trojičky, sú vystavené signifi kantne vyš-

šiemu riziku napríklad rakoviny prsníka. 

Doteraz sa o tejto súvislosti len špeku-

lovalo. Ak by sme dosiahli i to, že si ženy 

uvedomia, že IVF nie je istota a z dieťaťa sa 

v konečnom dôsledku teší len každá piata 

žena, ktorá ho podstúpi, sme o krok bližšie 

k tomu, aby ľudia svojej plodnosti venovali 

oveľa väčšiu pozornosť už po dvadsiatke. 

Ideálne vo veku okolo maturity. Správne 

informácie vedú k správnym rozhod-

nutiam o rodičovstve,“ uzatvára Denisa 

Priadková. 

Ak budete chcieť zistiť riziká alebo mož-

nosti liečby, kliknite si na bocianoviny.sk. 

Na stránke si môžete bezplatne objednať 

i Predmaterskú knižku či Pas plodnosti. 

Pravdivé a zrozumiteľné informácie o tom, 

ako plodnosť chrániť či zlepšiť a ako po-

stupovať, ak bocian zablúdi a vytúžené 

tehotenstvo neprichádza, sa zídu takmer 

každému.

Ďalšou novinkou tohto leta pre umelé 

oplodnenie bolo predstavenie laboratór-

nej techniky pre tzv. tretí svet, ktoré roz-

hodne nepoteší biochemických výrobcov, 

zato však poteší nejednu peňaženku. 

Kombináciou jednoduchých, takmer 

kuchynských prísad, sa odstránila potre-

ba drahého zariadenia a inkubátorov 

i systému čistenia vzduchu. Jednodu-

ché centrum asistovanej reprodukcie, 

zariadenie, ktoré v súčasnosti stojí od 

1,5 do 3 miliónov eur, je možné vybaviť za 

približne tristo tisíc eur a vďaka zjedno-

dušenej kultivácii embryí je možné cenu 

jedného cyklu umelého oplodnenia znížiť 

na 10 až 15 % súčasnej ceny, čiže približ-

ne na 200 eur. Už sa ozvali prvé hlasy, 

ktoré tvrdia, že cenovo dostupné IVF by 

v žiadnom prípade nemalo zostať bez 

povšimnutia ani v Európe. Uvidíme, kam 

sa v tejto súvislosti zaradí Slovensko. 

3.
Cenovo 
dostupnejšie 
IVF?2.

Turné plodnosti 
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