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Niepłodność to poważny problem
ROZMOWA.
O problemach
związanych z zajściem
w ciążę i leczeniu
niepłodności
rozmawiamy z prof.
Piotrem Laudańskim,
specjalistą medycyny
rozrodu, który pomaga
również ełczankom.

— Coraz częściej i śmielej 
mówi się o problemie 
niepłodności i jej leczeniu. 
Czy i w swojej praktyce 
lekarskiej również zauważa 
Pan ten problem?
— Niestety tak. Problem 

jest poważny. Styka się znim 
coraz więcej par. Widzę to na 
co dzień , bo zajmuję się pa-
cjentkami, które chcą m ieć 
dziecko, ajednak zjakichś 
powodów nie mogą.

— Czy każdy lekarz może 
zajmować się diagnostyką 
i leczeniem niepłodności?
— Wstępny etap diagno-

styki i leczen ia może być 
przeprowadzony przez gine-
kologów-położników, którzy 
powinn i m ieć wystarczającą 
wiedzę na podstawowym 
poziomie, n iezbędną właśnie 
do tych wstępnych etapów. 
Wskazane jest  jednak, aby 
następnie pary były kiero-
wane do wykwalifi kowanych 
lekarzy, którzy mają podspe-
cjalizację zendokrynologii gi-
nekologicznej irozrodczości. 
Jest to dwuletn ia specjaliza-
cja dodatkowa, którą robi się 
po ginekologii ipołożnictwie. 
Tak przygotowani specjaliści 
mają największą wiedzę i do-
świadczenie do tego, żeby 
rozwiązywać problemy n ie-
płodnych par, ale także kobiet 
z problemami endokrynolo-
gicznymi związanymi zroz-
rodem iciążą. WPolsce ciągle 
niestety nie ma takich lekarzy 
zbyt wielu. Wtej chwili jest 
około 55 specjalistów.

— Dużo par ma problemy 
zniepłodnością?

— Szacuje się, że jest to 10-
15%. Kobiety coraz później 
decydują się na ciążę, awiek 
ma tu niebagatelne znacze-
n ie. Coraz później decydu-
ją się na dziecko - chcą być 
aktywne, pracować, kształ-
cić się. Kiedyś rodziły dzieci 
mając 20  lat, teraz dzieje się 
to zdecydowanie później. Jed-
nak im później próbują zajść 
w ciążę tym mniejsze mają 
na to szanse. Jeśli kobieta 
przekracza 35. rok życia, to 
co 2 lata jej szansa na zajście 
w ciążę maleje o10%. Po 40-
tce jest już bardzo mała, apo 
43. r. ż. – znikoma. Kobiety 
muszą liczyć się z tym, że 
wiek jest ich wrogiem, jeśli 

chodzi opłodność. Narasta 
również problem niepłod-
ności umężczyzn.

—Kiedy możemy zacząć 
mówić o poważnych prob-
lemach zzajściem w ciążę?
— Po roku regularne-

go współżycia. Po upływie 
tego czasu należy rozpocząć 
wstępną diagnostykę. Lekarz 
zawsze wpierwszym etapie 
zbiera dokładny wywiad 
lekarski. Później wykonu-
je badanie ginekologiczne, 
badanie ultrasonografi czne 
(USG), zleca badania hor-
monalne i, co jest absolutnie 
niezbędne, badanie nasienia 
u partnera. Często po takich 
badaniach n ie stwierdza się 
n ic niepokojącego. Jeśli ko-
bieta jeszcze nie ma 35 lat 
i problemy zzajściem wcią-
żę t rwają około pół roku to 
zaleca się dalsze regularne 
współżycie z jednoczesnym 
pilnowaniem owulacji, tzw. 
kalendarzyk małżeński. Je-
śli pomimo stosowania tych 
metod pacjentka wdalszym 
ciągu n ie może zajść wciążę, 
konieczne jest zastosowanie 
innych metod.

—Jakie to są metody?
— Najpierw próbujemy tzw. 

stymulacji owulacji – pacjent-
ka przyjmuje leki doustne, 
dzięki którym dochodzi do 
rozwoju pojedynczego pę-
cherzyka iowulacji. Na tym 

etapie, wwybranych sytua-
cjach, na przykład właśnie 
w przypadku niepłodności 
onieznanej przyczynie czy ła-
godnej endometriozy, można 
też dodatkowo zastosować in-
seminację, co zwiększa szanse 
na zajście wciążę. Odbywa się 
to wten sposób, że od partne-
ra kobiety uzyskuje się nasie-
n ie, odpowiedn io je przygo-
towuje iumieszcza wdrogach 
rodnych partnerki za pomocą 
specjalnego cewnika. Inse-
m inacji próbujemy w3 do 6 
cyklach miesięcznych. Przed 
rozpoczęciem takiego lecze-
n ia obowiązuje sprawdzen ie 
drożności jajowodów. Osta-
teczną metodą jest zapłod-
n ien ie pozaustrojowe, czyli 
tzw „in vitro”.

— Wiek to na pewno nie 
jedyna przyczyna niepłod-
ności. A jakie są inne?
— Jest  ich  bardzo dużo. 

Dotyczą poszczególnych 
części narządu rodnego uko-
biety. Mogą  być np. związa-
ne zn ieprawidłowym funk-
cjonowaniem jajn ika. Jedną 
znajczęstszych przyczyn nie-
płodności jest choroba, która 
prowadzi do zaburzeń  owu-
lacji – zespół policystycznych 
jajn ików. Nie jest to choro-
ba uleczalna, ale pacjen tce 
m ożna pomóc zn ią walczyć 
i to zarówno, gdy chce zajść 
w ciążę, jak iwtedy, gdy n ie 

ma takich planów. Gdy n ie 
planuje ciąży staramy się 
wtedy poprawić jakość życia 
pacjentki izadbać długofa-
lowo o jej zdrowie wprzy-
szłości. Panie, które cierp ią 
na zespół policystycznych 
jajn ików, często mają nad-
wagę i predyspozycje do 
chorób metabolicznych. 
W łagodzeniu skutków cho-
roby pomaga między innymi 
ścisłe przestrzeganie diety. 
W przypadku gdy pacjent-
ka m a problemy zzajściem 
w ciążę, stosujemy specjalne 
leki do stymulacji owulacji. 
Jeśli jednak w przypadku 
konkretnej pacjentki okaże 
się, że takie postępowanie 
jest  n iewystarczające, ko-
n ieczne mogą się okazać 
bardziej zaawansowane 
procedury, jak np. zapłod-
n ienie pozaustrojowe.

— Dużo się mówi również 
o endometriozie, jako przy-
czynie niepłodności…
— Jest to bardzo poważ-

na, przewlekła choroba, 
dotykająca głównie kobiety 
w wieku rozrodczym, której 
przyczyny n ie są do końca 
jasne. U90% kobiet pewna 
część tkanki endometrium, 
która znajduje się w macicy, 
podczas miesiączki, wstecz-
n ie jajowodami, dostaje się 
do jamy brzusznej itam uok. 
10% kobiet n ieprawidłowo 

się rozrasta. Wnastępstwie 
tworzy się, mówiąc bardzo 
ogólnie, nieprzyjazne śro-
dowisko dla zapłodnienia. 
W bardziej zaawansowanym 
stadium tej choroby, gdy po-
wstają zrosty, zapłodnien ie 
w ogóle nie jest możliwe.

— W takiej sytuacji kobieta 
nie ma szans na zajście 
w ciążę?
— Szacuje się, że 20 -30 % 

kobiet z endometriozą ma 
problemy z niepłodnością. 
W zaawansowanej endome-
triozie jedynym ratunkiem 
dla kobiet jest zapłodnie-
n ie pozaustrojowe. Zostało 
to potwierdzone wlicznych 
badaniach naukowych. Jak 
już wcześniej wspomniałem, 
w przypadku łagodnej endo-
metriozy można próbować 
stymulacji owulacji połączo-
nej zinseminacją. I trzeba po-
wiedzieć też jasno, że nawet 
jeśli kobieta n ie chce zajść 
w ciążę, to endometriozę trze-
ba oczywiście leczyć. Ta cho-
roba powoduje bowiem inne 
poważne skutki: przewlekłe 
i bolesne miesiączki, bolesne 
stosunki płciowe, przewle-
kły ból m iednicy, aw bardzo 
rzadkich przypadkach może 
ulec zezłośliwien iu. Kobiety 
często w pierwszej kolejno-
ści zgłaszają się do chirurga 
czy gastrologa, bowiem ob-
jawy nie są oczywiste. Często 
właśnie to gastrolog czy chi-
rurg konsultują się zgineko-
logiem. Gdy endometrioza 
jest zaawansowana itworzy 
na przykład torbiele jajn i-
ków, możemy ją łatwo zob-
razować za pomocą badania 
ultrasonografi cznego, ale 
łagodną postać trudniej jest 
zdiagnozować. Od pierwszych 
objawów (najczęściej bólu) do 
diagnozy mija średnio około 
9-10  lat. Temat endometrio-
zy jest mi szczególn ie bliski 
bowiem tytuł doktora ha-
bilitowanego uzyskałem na 
podstawie swoich prac na-
ukowych dotyczących właśnie 
tej choroby.

— Dziękujemy za rozmowę.
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Wswojej pracy zawodowej interesuje się różnymi aspektami 
położnictwa, ginekologii i medycyny rozrodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem opieki nad pacjentkami zendometriozą. Wspo-
sób szczególny zajmuje się parami niepłodnymi zróżnych przyczyn 
oraz ciążami po leczeniu niepłodności, także tymi u których 
występują poważne powikłania ciążowe takie jak nadciśnienie, 
zagrażające poronienie czy poród przedwczesny. Wcodziennej 
praktyce stosuje techniki inseminacji, in-vitro, laparoskopie czy 
histeroskopię. Rutynowo wykonuje badania ultrasonografi czne. 
Ma specjalizacje wdziedzinie położnictwa i ginekologii, perina-
tologii, a także endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Od 
2013 roku jest kierownikiem Kliniki Perinatologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2015 roku pełni 
również funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników. Autor ponad 70 publikacji naukowych 
zlisty fi ladelfi jskiej oraz 10 patentów i wniosków patentowych.
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