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istnieje człowiek i jego twórczość.”
W. Sedlak

Prokreacja to:
płodzenie
rozmnażanie
wydawanie
na świat
potomstwa

Rys historyczny
nie wszystko było takie oczywiste 


siły nadprzyrodzone, magiczne
sprawiły, że rodziły się dzieci



człowiek nie rozumiał istoty
płodności, nie znał związków
między stosunkiem seksualnym,
zapłodnieniem i urodzeniem się
dziecka



duch życia wychodzący ze
zmarłego, wstępował w kobietę i
odradzał się w dziecku.
Źródło: http://encyklopedia.ferelden.pl/wiki/Magia_krwi

Mityczne przekazy o prokreacji:


Pierwsza wzmianka to chińska legenda - mężczyzna spełnia jakąś rolę w
zapłodnieniu kobiety, zgodnie z którą dziewicza matka ludzi zaszła w ciążę pod
wpływem spojrzenia swojego ukochanego ;



Późniejszy okres: spółkowanie i wytrysk nasienia służy odżywianiu płodu;



Ojciec jest „aktywnym twórcą” zarodka dziecka, a kobieta spełnia rolę biernego
„przechowalnika” zarodka i nie ma wpływu na cechy dziecka, tylko mężczyzna jest
„dawcą życia” a kobieta ma obowiązek rodzić mężowi dzieci do niego podobne.

„Naukowe” odkrycia


Arystoteles, III w p.n.e. - przewrót w koncepcji
zapłodnienia, matka współtworzy dziecko, ale proces
zapłodnienia to zmieszanie się nasienia mężczyzny z
krwią miesiączkową kobiety. 20 wieków tak sądzono.



Reignier de Graaf, lekarz, XVII w, w jajnikach kobiety
znajdują się pęcherzyki ( potem nazwane zostały jego
nazwiskiem), zawierające komórki jajowe z których
powstaje człowiek.



Antoni van Leuwenhoek (ten sam okres) opisuje plemniki
mężczyzny widziany pod mikroskopem.



Dwa obozy „naukowe”: cały, gotowy człowiek jest
skulony w jaju (zwolennicy de Graafa) lub w plemniku
(zwolennicy van Leuwenhoek’a), po czym rozwija się jak
kwiat z pąka.



w XIX wieku Oskar von Hertwig opisuje proces
zapłodnienia i fazy rozwoju jądra komórki.

Fot. Anne Geddes , źródło:
http://izismile.com/2009/01/30/anne_geddes_and_her_ba
by_pictures_111_pics.html

Co wiemy dzisiaj?

Fot. Anne Geddes , źródło:
http://izismile.com/2009/01/30/anne_geddes_and_her_baby_pictures_111_
pics.html

Fot. Tomasz Gajkowski, źródło – galeria własna

A więc jak i w którym momencie powstaje życie?


komórka może zapoczątkować rozwój nawet najbardziej
złożonych organizmów wielokomórkowych;



wszystkie atrybuty życia odnajdujemy w komórkach i one
stanowią materialny łącznik między pokoleniami.



połączenie się plemnika i komórki jajowej to zapłodnienie

do tego spotkania dochodzi w bańce jajowodu,
dotarło tu tylko ok 200 plemników spośród kilkuset milionów
tylko jeden wnika do wnętrza komórki jajowej,
przemierzywszy drogę ok. 15 cm w ok. 30 min !!

Dlaczego ważna jest świadomość poczęcia
jeszcze przed poczęciem?


Bo poczęcie nowego człowieka jest
ważnym wydarzeniem, do którego
organizm kobiety i mężczyzny długo
się przygotowuje.



Procesy zachodzące w cyklu
płciowym kobiety i proces
spermatogenezy (proces
dojrzewania plemników) u
mężczyzny to procesy długotrwałe a
wpływ na nie ma nasz styl życia.

Determinanty zdrowia według pól Lalonde’a:

Źródło: http://profilaktyka.lodzkie.pl/profilaktyka-w-pigulce/uwarunkowania-zdrowia

Antyzdrowotne zachowania w okresie
przedkoncepcyjnym.

TYTOŃ
palenie wpływa na każdy etap procesu reprodukcyjnego, w tym dojrzewania komórek
ALKOHOL
jajowym
plemników,płodności
produkcjęowulacyjnej,
hormonów, transport
zarodka
i implantację.
Palenie
U kobiet
ryzykoi zaburzenia
utrudnianie
działanie
kwasu
powoduje
uszkodzenie
w komórce
jajowej
jak ico
w zmniejsza
nasieniu !!!
NARKOTYKI
foliowego,
zakwaszenie
ciała,DNA
czylizarówno
zaburzenia
śluzu szyjki
macicy,
każdy
z narkotyków
mawwpływ
na obniżenie jakości spermy, zmniejszenia
szansę
przetrwania
nim plemników.
liczebności i ruchliwość plemników po odstawieniu właściwości spermy wracają do
normy
szybko. silna zależność między spożywaniem alkoholu a czasem oczekiwania na
U mężczyzn
Inaczej
jest w
przypadku
kobiet,
komórki
rozrodcze nie podlegają regeneracji!!!
potomka
(2-krotnie
dłuższy
czas
oczekiwania).
Generuje
to wady
wrodzone,
owulacji,
ciąże pozamaciczne,
poronienia
i
Dlaczego:
bo obniża
jakośćbrak
i szybkość
plemników,
powoduje anomalie
Alkohol
patologie
ciążyrównież ilość testosteronu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń
zmniejsza
Czytaj
więcej na:
http://mamoniebierz.pl/wplyw-narkotykow-na-plodnosc
erekcji,
zmniejsza
przyswajanie cynku, bardzo ważnego składnika z punktu widzenia
męskiej płodności.
Czytaj więcej: http://www.sosrodzice.pl/alkohol-a-plodnosc-jakie-sa-fakty/
/

Źródło: http://czarnarzeczywistosc.blogspot.com/

Źródło: http://www.newsweek.pl/styl-zycia/zawody-zagrozoneuzaleznieniami-alkohol-i-narkotyki-a-praca,artykuly,362242,1.html
Źródło: http://3.bp.blogspot.com/PAggDFYMd2E/VqzqJsnOIQI/AAAAAAAAAW8/04IH3lTjfBU/s1600/substance-abuse.jpeg

….trudno nagle zerwać z
nałogiem
jak niespodziewanie pojawi się
ciąża

źródło: kalbi.pl fot. internet

Niepłodność małżeńska przyczyny, możliwości leczenia


niepłodność – to stan, kiedy nie
dochodzi do poczęcia przez co
najmniej rok (niektórzy autorzy
podają 2 lata), bez stosowania
jakichkolwiek metod
antykoncepcyjnych i przy założeniu,
że współżycie następuje przynajmniej
3-4 razy w tygodniu



bezpłodność definicja jak wyżej, ale
termin ten nosi cechy
nieodwracalności



według WHO niepłodność została
uznana za chorobę społeczną
Źródło https://urodaizdrowie.pl/nieplodnosc-jak-ja-pokonac

Przyczyny niepłodności
u kobiety

Wady rozwojowe narządu rodnego

Czynniki jajnikowe: wady, niewydolność, stany zapalne,
zahamowanie dojrzewania, PCOS, guzy

Czynnik owulacyjny związany z dysfunkcją hormonalną na
różnych poziomach osi: przysadka – podwzgórze – jajnik, jak
również innych gruczołów wydzielania wewnętrznego;

Uszkodzenia mechaniczne i pozapalne pochwy, szyjki
macicy jajników i jajowodów

Czynniki metaboliczne, psychiczne i płciowe
źródło>: http://www.kwiatki.org/kobietagrafika-maki.html

Niepłodność męska

Nieprawidłowości spermy: prawidłowy skład spermy wg WHO
(1992) objętość ok. 2,0 ml; koncentracja plemników 20
mln/ml; ruchliwość plemników 50% ruchów progresywnych;
morfologia 30% form prawidłowych,

Czynniki płciowe: niedostateczna penetracja pochwy
spowodowana najczęściej wierzchniactwem lub
spodziectwem, znaczna otyłość;
Czynniki jądrowe, niedorozwój, wnętrostwo , czynniki
immunologiczne, zakażenia ogólnoustrojowe (świnka) z
powikłaniem zapalenia jąder, urazy fizyczne jąder,
napromieniowanie, przepukliny, żylaki powrózka;

Wady rozwojowe prącia i cewki moczowej, zmiany
bliznowate, mogące powodować zaburzenia erekcji

Zapalenia prostaty i pęcherzyków nasiennych, najądrza i
nasieniowodów , zmiany wrodzone, pozapalne lub
urazowe przewodów wyprowadzających plemniki z jąder
do pęcherzyków nasiennych
Źródło: http://www.tapeciarnia.pl/tapeta-grafikapaintography-z-siedzacym-mezczyzna-i-drzewami

Możliwości leczenia niepłodności dobrze zdiagnozować problem


Leczenie przyczyn (zaburzeń hormonalnych , leczenie
stanów zapalnych, leczenie chirurgiczne
nieprawidłowości anatomicznych i niedrożności
jajowodów z zastosowaniem mikrochirurgicznych
technik laparoskopowych czy HSG;



Wykorzystanie METOD OBSERWACJI CYKLU (kluczowym
narzędziem jest tak zwany model Creightona)



WYKORZYSTANIE MEDYCYNY GINEKOLOGICZNEJ,
CHIRURGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ
w połączeniu z obserwacją cyklu, więcej informacji na

http://www.creightonmodel.pl/background.php


Zabieg in vitro polega na połączeniu plemnika
i komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych, poza
organizmem kobiety a następnie transfer zarodka do
macicy. Nie podejmuje się działań leczniczych jedynie
stymulacje jajników w celu uzyskania jak największej
ilości komórek jajowych.

PROBLEMY Z
PŁODNOŚCIĄ

wczesne
rozpoczęcie
współżycia
brak kontroli nad
ciałem

stosunki seksualne
podejmowane z
przypadkowymi
partnerami

Infekcje i choroby
przenoszone drogą
płciową, m.in.: HIV,
HPV, WZW C,
chlamydioza,
choroby weneryczne

• Rak szyjki
macicy
• Rak prącia

Zakażenia przenoszone drogą płciową


Chlamydioza może nie być żadnych objawów i trwać wiele lat, zaawansowana
choroba to: zapalenie cewki moczowej, zapalenie gruczołu Bartholina, zapalenie
błony śluzowej macicy, śluzowo-ropne zapalenie szyjki macicy, zapalenie narządów
miednicy mniejszej, następstwem może być niepłodność z powodu zrostów
pozapalnych.

Diagnostyka : wykrywanie antygenu Chlamydia w próbce wydzieliny z cewki moczowej
lub szyjki macicy za pomocą testu ELIS
Leczenie: trudne, obydwojgu partnerów, antybiotykoterapia


Herpes simplex typu (HSV 2) opryszczka płciowa, objawy to świąd, pieczenie lub
rumień.

Diagnostyka to objawy kliniczne

Leczenie higiena osobista, stosowanie preparatów miejscowych łagodzących objawy i
zapobiegających nadkażeniu bakteryjnemu, główne leczenie to podawanie Acyklowiru /
Zoviraxu.

Zakażenia przenoszone drogą płciową


Rzeżączka : czynniki ryzyka przypadkowe kontakty seksualne i zmiana partnerów seksualnych,
zażywanie narkotyków i nadużywanie alkoholu. Typowe objawy to zwiększenie wydzieliny z
pochwy, niewielkie krwawienia z pochwy, jest zapalenie narządów miednicy mniejszej.
Objawy mogą być nieswoiste, zleży od okolicy zakażenia - zapalenie gardła, bolesne oddawanie
moczu, bolesne parcie na stolec, zapalenie gałki ocznej.

Diagnostyka: po objawach, hodowla bakteriologiczna i barwienie metodą Grama – jest najmniej
kosztowne i wysoce swoiste.
Leczenie to spory problem ze względu na oporność gonokoków na większość antybiotyków,
najczęściej stosuje się cefalosporyny, lecząc również partnera seksualnego, każdego z okresu
ostatnich 60 dni.


Kiła : I stadium - pojedyncze niebolesne owrzodzenie, II stadium - uogólniona grudkowoplamkowa wysypka na wewnętrznej część dłoni i podeszwach stóp i zmiany nasilone w
okolicach płciowych, III stadium kiły brak objawów, możliwa do wykrycia za pomocą badań
serologicznych VDRL, lekiem pierwszego rzutu jest penicilina.



AIDS choroba wynikająca z niedoborów immunologicznych , wywołana zakażeniem wirusem
HIV. Zakażenie przebiega początkowo bezobjawowo, wykrycie za pomocą testów, leczenie
trudne i ze względu na mutacje wirusów

Zakażenie wirusem HPV (brodawczak ludzki)


najgroźniejsze konsekwencje u kobiet to rak szyjki macicy u mężczyzn rak prącia



sama infekcja HPV nie stanowi przyczyny zapadnięcia na tę chorobę bo większość kobiet (80%)
zarażonych onkogennym typem HPV nie zapada na raka, do rozwinięcia się raka konieczna jest
obecność dodatkowych czynników: wiek inicjacji seksualnej, liczba partnerów seksualnych w
życiu, historia zakażeń chorobami przekazywanymi drogą płciową.

80 % infekcji to
obrona
immunologiczna,
regresja

RAK PRĄCIA
31-63 %

HPV16 i 18
odpowiada za 70 % przypadków
20 %
ZAKAŻENIA
dodatkowe
czynniki ryzyka

ZAKAŻENIE
PRZETRWAŁE

RAK SZYJKI
MACICY
w 99,7 %
badanych
przypadków raka
obecne HPV

Progresja,
po 35r.ż
CIN

Determinanty zdrowia według pól Lalonde’a:
W tym przypadku
nie mają
znaczenia

Zapewnienie dostępu do badań
profilaktycznych i leczenie w
chorobie!
Poradnie ginekologiczne dla kobiet
i urologiczne dla mężczyzn
Zaniechanie zachowań
niosących wysokie ryzyko
zachorowania!

Samodyscyplina i
poddawanie się
kontrolnym badaniom
ginekologiczny,
cytologicznym,
urologicznym!
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