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Această frază ar trebui interzisă. 

De fapt, uitați acel condițional-optativ. 
Prin puterea conferită de 13 ani de încasat durere 
lichidă citind testimoniale și confi dențe sfâșietoare, 

DECRETEZ, 

articol unic: 

Această frază ESTE interzisă. 

Nimeni nu mai are dreptul să o spună – nu că ar fi  avut 
vreodată acest drept, dar, admit, există oameni care 
(da, din superfi cialitate) nu conștientizează suferința pe 
care o pot provoca cu o întrebare aparent banală și 
binevoitoare. 

Explic, deci, să nu mai ziceți că nu ați știut, că nu v-ați 
gândit, că „vai, dar n-am vrut să fi u intruziv/-ă sau să 
rănesc”. 

Este foarte simplu: nimeni și nimic nu vă acordă 
dreptul să chestionați opțiunile privind propria 
reproducere ale aproapelui. Acestea îl privesc, sunt 
ale sale și ale cuplului său. Când se va naște copilul, 
cu siguranță veți afl a. Dacă viitorii părinți au răbdare, 
ar fi  cazul să aveți și dumneavoastră. 

Informație adiacentă: nu toți oamenii vor să facă copii. 
Și este foarte bine să fi e așa. 

Dintre cei care vor să facă, nu mai puțin de 15-20% se 
confruntă cu probleme medicale care fac imposibilă 
pentru moment obținerea unei sarcini sau nașterea unui 
copil viu. Acestor oameni le este foarte greu, iar ultimul 
lucru de care au chef sunt întrebări din gama celei pe 
care, din cauza celor ca dumneavoastră, tocmai am 
decretat-o ca fi ind interzisă. Da, adresând astfel de 
întrebări, sunteți intruziv/-ă. Da, adresând astfel de 
întrebări, puteți răni niște oameni deja greu încercați. 

V-ați gândit că, poate, cuplul căruia îi adresați 
întrebarea cea „banală și binevoitoare” tocmai a 
afl at, din nou, rezultatul negativ al unei fertilizări in 
vitro? Sau că femeia din fața dumneavoastră a trecut 
printr-o traumatică pierdere de sarcină? Sau prin mai 
multe? Că unele dintre aceste familii au trecut prin 
mai multe pierderi de sarcină decât câte degete aveți 
dumneavoastră la ambele mâini? 

A, nu v-ați gândit la asta? OK, înțeleg – tocmai de 
aceea vă adresez dumneavoastră acest editorial: ca 
să vă gândiți la asta data viitoare. Și să o închideți. Pe 
dumneaei. Gurița. 

Ah, da. Și doresc să mai interzic ceva, tot prin decret. 
Scot din tezaurul paremiologic și din conștiința 
colectivă zicerea horribile dictu et auditu „Cine are, să-i 
trăiască, cine nu, să nu-și dorească”. Nimeni nu mai are 
dreptul să o spună – nu că ar fi  avut vreodată acest 
drept. 

Vă urez tuturor să aveți copii, dacă vă doriți, când vă 
doriți și cu cine vă doriți. Decretez, chiar. :)

Fără regrete și cu multe decrete, 

Nicole

Șiiiii... voi ce mai aşteptaţi ca să faceţi un copil?

Nicoleta Cristea-Brunel
Președinta Asociației SOS Infertilitatea

[Text de lipit pe toate avizierele]
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Din sumar

Revista „Ce știi despre FERTILITATEA TA?” este un proiect 
educativ non-profit al Asociației SOS Infertilitatea. 
www.vremcopii.ro

Articolele din paginile marcate cu P reprezintă contribuții în 
regim de parteneriat. Mulțumim sponsorilor și partenerilor 
care au făcut posibilă distribuirea gratuită a acestui 
instrument de educație pentru fertilitate. 

Regăsiți informațiile și online:
www.fertilitateaTA.ro

Asociaţia SOS Infertilitatea desfăşoară din 2008 o campanie de advocacy pentru drepturile persoanelor 
afectate de infertilitate, în domeniul reproducerii umane asistate medical şi în cel al adopţiei.

Alăturați-vă nouă pe facebook.com/groups/sustinSOSInfertilitatea. Mult mai mult decât încă un grup 
Facebook. Implicare şi ACŢIUNE colectivă, empatie şi SPRIJIN concret!
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Subiect de actualitate: vaccinurile anti-COVID19 
afectează sau nu fertilitatea?

Publicăm traducerea unui articol recent apărut în 
publicația The Hill, semnat de către medicul Paul A. 
Offit, director al Centrului de educare în domeniul 
vaccinării în cadrul Spitalului pentru Copii din 
Philadelphia și profesor al Universității Pennsylvania.

Activiștii anti-vaccin și alți adepți ai teoriilor conspirației 
au avansat diverse mituri referitoare la vaccinurile 
anti-COVID. Drept urmare, anumite persoane au ales 
să nu se vaccineze, ceea ce înseamnă că acestea, 
precum și apropiații lor, se supun unui risc inutil. Unul 
dintre miturile cele mai prezente – care rămâne, 
de altfel, doar un mit – este acela că vaccinurile 
anti-COVID ar cauza infertilitate. De unde a apărut 
acest mit și cum știm că este fals?

Pe 1 decembrie 2020, medicii Wolfgang Wodarg și 
Michael Yeadon au transmis o cerere către Agenția 
Europeană a Medicamentului prin care solicitau ca 
autorizarea în regim de urgență a vaccinului Pfizer 

pe bază de ARN mesager să fie retrasă, deoarece 
aceștia considerau că ar putea determina infertilitate. 
Medicii Wodarg și Yeadon susțineau că proteina 
țepușă a virusului SARS-CoV-2, care este generată 
în organism de vaccinurile anti-COVID, partajează 
anumite secvențe genetice scurte cu o proteină 
placentară numită sincitina-1 – o proteină extrem de 
importantă în dezvoltarea sănătoasă a placentei. 
Aceștia argumentau poziția adoptată prin faptul că 
persoanele imunizate cu vaccinuri pe bază de ARN 
mesager ar dezvolta așadar anticorpi care atacă nu 
doar virusul SARS-CoV-2, ci și placenta, ceea ce poate 
determina infertilitate sau pierdere de sarcină.

Poziția celor doi medici, Wodarg și Yeadon, nu se 
susține, și asta din mai multe motive.

În primul rând, proteina țepușă a virusului SARS-CoV-2 
este distinctă din punct de vedere imunologic de 
sincitina-1. A spune că aceste două proteine ar fi, în 
mod straniu, similare, ar însemna că două persoane 
ar avea același CNP deoarece ambele CNP-uri au 
același număr de cifre.

Vaccinurile împotriva COVID-19  
nu afectează fertilitatea
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În al doilea rând, în timpul studiilor de amploare cu 
caracter prospectiv controlate cu placebo derulate 
de Pfizer și Moderna în scopul obținerii vaccinurilor 
lor pe bază de ARN mesager, 36 de femei au rămas 
însărcinate. Dacă vaccinurile pe bază de ARN mesager 
ar afecta fertilitatea, majoritatea sarcinilor, dacă nu 
chiar toate, ar fi fost obținute în cadrul grupului placebo 
și nu în cadrul grupului în cazul căruia a fost administrat 
vaccinul. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Numărul 
de sarcini obținute era distribuit în mod egal în cele 
două grupuri: paciente cărora li s-a administrat vaccinul 
și, respectiv, paciente care primiseră un placebo. Cu 
alte cuvinte, vaccinurile pe bază de ARN mesager nu au 
sporit, dar nici nu au afectat în vreun fel fertilitatea.

În al treilea rând, dacă anticorpii care atacă proteina 
țepușă a virusului SARS-CoV-2 ar cauza infertilitate, 
așa cum au susținut medicii Wodarg și Yeadon, atunci 
anticorpii care atacă aceeași proteină țepușă obținuți 

în urma infectării naturale ar trebui să facă același 
lucru. La data scrierii acestui articol, în jur de 33 de 
milioane de americani au avut virusul SARS-CoV-2, 
conform datelor oficiale. Este vorba doar despre 
persoanele în cazul cărora infecția a fost confirmată 
prin intermediul unui test. Studiile de control al 
anticorpilor au indicat că, în realitate, numărul real de 
infectări este de trei ori mai mare. Acest lucru înseamnă 
că este posibil ca în jur de 100 de milioane de persoane 
să fi avut COVID-19. Practic, toate aceste persoane 
au dezvoltat anticorpi ca răspuns la prezența în corp 
a proteinei țepușă a virusului SARS-CoV-2. Ce s-a 
întâmplat așadar cu rata natalității în Statele Unite? 
Dacă ipoteza susținută de medicii Wodarg și Yeadon 
ar fi reală, rata natalității în Statele Unite ar fi trebuit 
realmente să se prăbușească. De fapt, în anul 2020 
s-au născut în Statele Unite mai mult de 3,5 milioane 
de copii, înregistrându-se o scădere a natalității cu 
doar 4% față de anul anterior. 
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În concluzie, toate dovezile disponibile arată 
că vaccinurile împotriva COVID-19 nu provoacă 
infertilitate. Din nefericire, este mai ușor să îi sperii pe 
oameni și este mult mai dificil să-i liniștești. O teorie 
a conspirației, odată popularizată, nu dispare de la 
sine. Sau, după cum a spus Jonathan Swift, „minciunile 
circulă cu viteză, iar adevărul vine șchiopătând 
din urmă. Prin urmare, atunci când o minciună este 
demistificată, este prea târziu; nu mai încape loc de 
vorbe de duh, iar minciuna a produs deja efecte.” 
În cazul femeilor de vârstă fertilă care au ales să nu 
se vaccineze bazându-se pe acest mit, faptul că 
„minciuna a produs deja efecte” probabil nu va fi 
singurul risc inutil la care acestea se supun, alte riscuri 
fiind reprezentate de spitalizarea și chiar decesul 
cauzat de o infectare cu SARS-CoV-2 care putea fi 
prevenită.

Cercetătorii istraelieni au realizat deja un studiu, Cercetătorii istraelieni au realizat deja un studiu, 
pentru moment restrâns și preliminar, a cărui pentru moment restrâns și preliminar, a cărui 
concluzie este că administrarea vaccinului concluzie este că administrarea vaccinului 
împotriva SARS-CoV-2 sau infectarea cu virusul nu împotriva SARS-CoV-2 sau infectarea cu virusul nu 
afectează funcţia ovariană.afectează funcţia ovariană.

Aceştia au studiat ovarele femeilor aflate în Aceştia au studiat ovarele femeilor aflate în 
proceduri de fertilizare in vitro şi au constatat că proceduri de fertilizare in vitro şi au constatat că 
nu se observă nicio diferenţă în funcţia ovarelor nu se observă nicio diferenţă în funcţia ovarelor 
femeilor vaccinate sau nevaccinate sau a femeilor femeilor vaccinate sau nevaccinate sau a femeilor 
infectate sau neinfectate cu SARS-CoV-2. infectate sau neinfectate cu SARS-CoV-2. 

„Este pentru prima dată când o atât de „Este pentru prima dată când o atât de 
importantă constatare asupra fertilităţii feminine importantă constatare asupra fertilităţii feminine 
şi a vaccinului este prezentată într-un studiu”, a şi a vaccinului este prezentată într-un studiu”, a 
declarat Dr. Anat Hershko, al cărei studiu a fost declarat Dr. Anat Hershko, al cărei studiu a fost 
publicat, dar încă nu a fost evaluat de către publicat, dar încă nu a fost evaluat de către 
specialişti în domeniu.specialişti în domeniu.

Studiul a constatat că anticorpii au ajuns la Studiul a constatat că anticorpii au ajuns la 
nivelul ovarelor, atât la femeile vaccinate, cât nivelul ovarelor, atât la femeile vaccinate, cât 
şi la cele recuperate post-COVID19, dar nu s-a şi la cele recuperate post-COVID19, dar nu s-a 
observat niciun impact negativ după verificarea observat niciun impact negativ după verificarea 
indicatorilor luați în calcul: nivelurile hormonale, indicatorilor luați în calcul: nivelurile hormonale, 
calitatea fluidului care înconjoară ovulul sau calitatea fluidului care înconjoară ovulul sau 
cantitatea de estrogen raportată la numărul de cantitatea de estrogen raportată la numărul de 
ovocite.ovocite.

„Multe femei de vârstă reproductivă, în special „Multe femei de vârstă reproductivă, în special 
cele care întâmpină dificultăţi în a concepe, cele care întâmpină dificultăţi în a concepe, 
şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la vaccin, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la vaccin, 
temându-se că acesta le poate reduce fertilitatea temându-se că acesta le poate reduce fertilitatea 
şi eficacitatea tratamentului de fertilitate. Însă şi eficacitatea tratamentului de fertilitate. Însă 
acest studiu constată că procesul ovulator nu este acest studiu constată că procesul ovulator nu este 
afectat în niciun fel.”afectat în niciun fel.”

În timp ce studiul sugerează că o posibilă infectare În timp ce studiul sugerează că o posibilă infectare 
cu SARS-CoV-2 nu implică afecţiuni specifice cu SARS-CoV-2 nu implică afecţiuni specifice 
asupra ovarelor care sa afecteze funcția acestora asupra ovarelor care sa afecteze funcția acestora 
după recuperare, virusul a cauzat daune grave după recuperare, virusul a cauzat daune grave 
sănătăţii femeilor însărcinate, inclusiv decese ale sănătăţii femeilor însărcinate, inclusiv decese ale 
mamei şi fătului. Dr. Anat Hershko şi-a exprimat mamei şi fătului. Dr. Anat Hershko şi-a exprimat 
speranţa că studiul său va încuraja femeile speranţa că studiul său va încuraja femeile 
gravide sau care îşi doresc să conceapă un copil gravide sau care îşi doresc să conceapă un copil 
să se vaccineze.să se vaccineze.

Studiu preliminar: 
Atât vaccinurile 
împotriva COVID19, 
cât şi virusul,  
nu afectează ovarele
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Glosar de fertilitate
(continuare din numărul anterior al revistei)

Estrogen (E2)
E2 face referire la estradiol sau nivelul 
estrogenului; acesta este direct legat de 
numărul foliculilor din ovare şi ajută medicii să 
estimeze câte ovocite ar putea fi folosite în 
timpul unei proceduri. 

Embrion
Atunci când spermatozoidul fecundează ovulul se 
formează embrionul; apoi, acesta se divide în mai 
multe celule, formând după patru zile o morulă, iar 
după cinci zile un blastocist. 

Fertilizare (fecundare) 
Unirea dintre ovul şi spermatozoid şi combinarea 
materialului genetic; poate duce la sarcină dacă 
ovulul fecundat ajunge în uter. 

Deficienţă de fază luteală 
Valori insuficiente ale progesteronului după ovulaţie, 
care pot împiedica fixarea embrionului sau pot duce la 
pierderea sarcinii în faze incipiente. 

Down-regulation (sau down-regging) 
În anumite patologii, cu ajutorul medicaţiei, se oprește 
temporar funcţionarea ovarelor, pentru a putea 
controla eficient ovulaţia şi maturarea foliculilor în 
timpul tratamentului; tot cu ajutorul medicaţiei, ciclul 
ovulator va fi repornit.

DPO (Days Post Ovulation) 
Numărul zilelor de după ovulaţie 

Ecografie 
Folosirea unor tehnici bazate pe ultrasunete pentru a 
obţine o imagine a unor organe interne; în infertilitate, 
este folosită îndeosebi pentru a monitoriza evoluţia 
lunară a foliculilor. 

Ejaculare retrogradă 
Apare atunci când o cantitate de spermă ajunge în 
vezica urinară în loc să fie eliminată în afara organismului.

Embriotransfer / ET (transfer embrionar) 
Plasarea unui embrion în uter în timpul unei proceduri FIV. 

Endometrioză 
Prezenţa unui ţesut asemănător endometrului (mucoasei 
uterine) în afara localizării sale normale, cel mai adesea 
în trompele uterine, ovare sau la nivelul ţesuturilor 
pelvine; endometrioza afectează o femeie din zece. 

Endometru 
Mucoasa internă a uterului, ale cărei dimensiuni se 
modifică în funcție de valorile estrogenului / progeste-
ronului; este zona unde se implantează embrionul. 

Estradiol 
Hormon feminin produs de către ovare, responsabil cu 
apariţia caracterelor secundare feminine; determină 
creşterea foliculilor şi are valoarea maximă la ovulaţie.

Faza foliculară 
Fază pre-ovulatorie a unui ciclu, în timpul căreia 
foliculul se dezvoltă sub influenţa nivelului crescut al 
estrogenului; durează în medie primele 12-14 zile ale 
ciclului menstrual. 

Faza luteală 
Perioada dintre ovulaţie şi menstruaţie, faza 
post-ovulatorie a ciclului; corpus luteum (corpul galben) 
produce progesteron, care determină creşterea 
endometrului.
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FSH
Hormonul de stimulare foliculară, responsabil cu 
stimularea spermatogenezei la bărbați și a dezvoltării 
foliculilor la femei; nivelurile crescute ale FSH-ului indică 
probleme de fertilitate.

Gameţi
Celule reproducătoare (spermatozoizii la bărbat, 
ovulele / ovocitele la femeie).

GnRH 
Hormon eliberator al gonadotropinelor, secretat de 
hipotalamus, cu rol în reglarea funcţiei ovariene şi în 
declanşarea ovulaţiei.

hCG (gonadotropină corionică umană)
Hormon produs în timpul sarcinii. Nivelurile de BetaHCG 
cresc constant la începutul sarcinii, oferind indicii 
despre evoluţia sarcinii. 

Hiperstimulare ovariană
Efect secundar sever al tratamentelor de stimulare 
hormonală. În cazurile foarte grave, poate duce la 
ruptură ovariană şi alte complicaţii.

Histeroscopie (HSC)
Procedură prin care un instrument subțire, numit 
histeroscop, este introdus prin cervix în uter, permițând 
medicului să exploreze cavitatea uterină. 

Histerosalpingografie (HSG)
Examen radiologic prin care se verifică starea trompelor 
uterine, prin utilizarea unei substanţe de contrast. O 
radiografie oferă indicii despre permeabilitatea (dar nu 
neapărat și despre funcționalitatea) trompelor uterine şi 
aspectul cavităţii uterine.

Histerosonografie
Metodă ecografică, minim invazivă, care 
permite identificarea cu mare acuratețe a 
modificărilor de la nivelul cavității uterine și 
verificarea permeabilității (dar nu neapărat 
și a funcționalității) trompelor uterine. Spre 
deosebire de histerosalpingografia cu substanță 
de contrast, histerosonografia este mai puțin 
dureroasă, nu presupune iradiere, iar pacienta 
poate viziona în timp real întregul proces.

Fetus (făt)
Embrionul primește denumirea de făt începând 
cu a opta săptămână de la concepție până la 
naștere. 

Gonadă
Glandă sexuală masculină (testicul) sau 
feminină (ovar).

FET / TEC (Frozen Embryo Transfer /  
Transfer de embrion congelat) 
Transferul unui embrion congelat (crioconservat). 

FIV 
Fertilizare in vitro - crearea embrionului în afara 
corpului uman prin prelevarea unui ovul de la femeie, 
fecundarea lui în condiţii de laborator şi transferul 
embrionului în cavitatea uterină. 

FIV pe ciclu natural 
Procedură FIV care se face pe ciclul menstrual natural, 
fără medicamente pentru fertilitate care să influenţeze 
ovulaţia. 

Folicul 
Un sac plin cu lichid aflat în interiorul ovarului, unde de 
regulă se dezvoltă în fiecare lună câte un ovocit (din 
foliculul dominant). 
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Pentru persoanele care se află încă într-o etapă a 
vieții în care fac totul să evite o sarcină pe care încă nu 
și-o doresc, poate fi o surpriză să afle că unul din cinci 
cupluri în Europa are probleme de fertilitate. 

În absența oricărei anomalii, un cuplu funcțional are 
doar 25% șanse de a obține o sarcină la fiecare ciclu.
Infertilitatea este definită drept incapacitatea unui 
cuplu de a obține o sarcină după un an de încercări 
neprotejate, în perioada fertilă.

Vârsta femeii este unul dintre factorii esențiali care 
determină obținerea unei sarcini și aducerea pe lume a 
unui copil sănătos. Calitatea și numărul ovocitelor scad 
vertiginos după vârsta de 35 de ani.

Pentru a avea un control mai bun asupra fertilității 
proprii, poti merge la medic și îți poți evalua rezerva de 
fertilitate cu ajutorul următoarelor analize:

  pentru femei: AMH (hormonul anti-mullerian este un 
marker al rezervei ovariene), analize hormonale în 
ziua a treia a ciclului menstrual (FSH, LH, estradiol, 
progesteron, prolactină), verificarea permeabilității 
trompelor uterine (prin histerosonografie sau 
histerosalpingografie);
  pentru bărbați: spermogramă, spermocultură, 
ecografie testiculară, analize hormonale.

Jumătate din cazurile de infertilitate au drept cauză 
factorul masculin. Fertilitatea masculină este analizată 
în funcție de următoarele caracteristici ale spermei:

  numărul de spermatozoizi;

  mobilitatea spermatozoizilor;

  raportul forme normale vs. forme anormale 
(defecte de cap, gât, coadă).

Lipsa spermatozoizilor (azoospermia) poate fi 
obstructivă și non-obstructivă. În cazul azoospermiei 
obstructive, care poate fi cauzată spre exemplu de 
un varicocel (dilatare varicoasă a venelor cordonului 
spermatic), fertilitatea poate fi ameliorată dacă se 
intervine chirurgical.

În cazul absenței spermatozoizilor (azoospermie) sau în 
cazul unei rezerve ovariene foarte scăzute corelate cu 
vârsta înaintată a femeii, se poate recurge la donarea 
de spermă, respectiv la donarea de ovocite sau la 
embrioadopție.

Verifică-ți rezerva de fertilitate!

Știi deja cum să eviți o sarcină,  
dar ce știi despre a avea copii?
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în acest cadru și să aibă toate mecanismele care 
confi rmă funcționarea sa sigură și efi cientă”, adaugă 
embriologul Alexia Chatziparasidou.

Întrucât cauza infertilității poate fi  identifi cată la 
oricare dintre membrii cuplului, atât femeia cât și 
bărbatul ar trebui să își verifi ce parametrii reproductivi 
cu mult înainte de a decide să înceapă propriu-zis 
procesul de reproducere.

Noi, la Embryolab, dorim să investim în prevenție, 
pentru a reduce nevoia de tratament. Prevenția 
înseamnă conștientizarea în cadrul publicului larg 
a factorilor care cauzează infertilitatea, cel mai 
important fi ind vârsta feminină. Prevenția înseamnă a 
pune mărirea familiei într-un context prioritar și a nu 
o lăsa la stadiul de opțiune ușor realizabilă și după 
vârsta de 40 de ani. Cea mai bună prevenire este să 
facem copii în tinerețe sau, dacă este cu adevărat 
inevitabil să amânăm planurile de a crea sau a ne mări 
familia, să crioprezervăm ovocite și spermatozoizi.

Pentru a ne păstra șansa la maternitate și paternitate, 
ne bucurăm să știm că putem fi , la nevoie, ajutați de 
ultimele evoluții de medicină reproductivă, dar ne 
asumăm noi înșine ocrotirea celui mai valoros dar: 
fertilitatea noastră!

Schimbăm_Vieți
Creăm_Familii

Embryolab este o clinică de excelență în reproducerea 
umană asistată medical, situată în Tesalonic, Grecia, 
la doar 650 de kilometri de București. 

„Grecia, ca membru al familiei europene, urmează 
statisticile. Inregistrăm evoluții rapide în domeniul 
fertilității încă din anii ‘90. Nevoia pentru servicii de 
reproducere umană asistată medical este în ziua de 
astăzi frecventă. Potrivit statisticilor, unul din șase 
cupluri are difi cultăți de fertilitate”, subliniază chirurgul
Nikos Christoforidis, MD, MRCOG, DFFP, director 
științifi c al Embryolab.
„Se estimează că la nivel mondial s-au născut peste 
opt milioane de copii concepuți prin fertilizare in vitro. 
Datorită acestei științe care nu a încetat să evolueze 
și care a servit cu fi delitate viața timp de peste 42 
de ani, milioane de cupluri din întreaga lume pot 
spera să devină părinți”, menționează embriologul 
Alexia Chatziparasidou, M.Sc. PMI-RMP, director al 
Academiei Embryolab.

Prevenirea este mai importantă decât vindecarea
„Astăzi, avem capacitatea de a pune diagnosticul la 
timp, iar acest lucru este foarte important, avem mai 
multe opțiuni de tratament care vizează individual atât 
infertilitatea feminină, cât și pe cea masculină, ceea 
ce se refl ectă în rezultatele noastre, care sunt în mod 
constant mai bune”, adaugă dr. Nikos Christoforidis.
„Împreună cu evoluțiile științifi ce, a devenit universal 
înțeles că toți reprezentanții domeniului reproducerii 
asistate trebuie să opereze într-un context comun 
și cu un cod de comunicare comun. Astfel, au fost 
create organisme internaționale, norme obligatorii, 
reglementări privind buna funcționare a unităților de 
reproducere asistată și un cadru legal. Laboratorul 
modern de fertilizare in vitro trebuie să funcționeze 

Fertilitatea, un dar prețios și ireversibil

Nikos Christoforidis și Alexia Chatziparasidou

P
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Cristiana Popp

Prin decembrie 2019, mamă de gemeni în focul 
pregătirilor pentru primul lor Crăciun, citeam, ca mulți 
dintre voi, cu un amestec de scepticism și teamă, 
despre o misterioasă epidemie de viroză respiratorie 
care afecta unul din uriașele conglomerate urbane 
chinezești, pe care nici măcar nu mi le imaginez. De la 
zi la zi, scepticismul a lăsat locul fricii. Fiindcă eu știu 
că epidemiologia este o știință a naibii de precisă și, 
de ani de zile, jurnalele serioase publicaseră articole 
care atenționau asupra riscului de apariție a unei 
pandemii respiratorii, cel mai probabil cu origine în 
China și, cel mai probabil, cu un coronavirus. 

Cu toate că eram sigură că bulgărele se rostogolea 
deja implacabil și că avalanșa ne va lovi și pe noi nu 
peste mult timp, la 1 februarie 2020 m-am întors la 
serviciu. Gemenii mei, copiii așteptați și visați timp de 
12 ani, aveau deja un an, iar munca mea de medic 
anatomopatolog mă aștepta. Mulți nu au înțeles 
de ce am făcut asta știind ce va urma și, uneori, nici 
eu nu mi-am dat dreptate. Nu sunt un erou, sunt un 
om obișnuit, nu m-am întors să mor în linia întâi cu 
entuziasm. M-am întors să nu mă deprofesionalizez, 
să nu uit ce am învățat cu multă trudă în ultimii 23 de 
ani. M-am întors fiindcă am fost medic înainte să fiu 
soție și mamă, iar munca mea mă definește profund. 
M-am întors fiindcă, deși nu sunt un erou, nu sunt nici 
lașă, știu și pot să îmi înving frica. M-am întors pentru 
că munca mea e importantă și eu contez acolo, chiar 
dacă sunt o rotiță tăcută într-un angrenaj nevăzut și 
lipsit de glorie. Și toate astea aș vrea să le știe și copiii 
mei într-o zi.

Și iată-mă pe străzile goale, singură în autobuz, 
îndreptându-mă spre spitalul la fel de pustiit, cu 
gândul la Lizi și la Sandu. Fiindcă mereu m-am gândit 
la ei și doar zâmbetul lor la sfârșitul zilelor grele m-a 
făcut să înving frica. Frica aia nebună de moarte, 
gustul ei metalic și crud, tremurul permanent al mâinii, 
visele din care mă trezesc încă transpirată și plânsă. 
Și teroarea de a așeza în sicrie, cu mâna mea, soți și 
soții, părinți și fii, profesori și colegi de-ai mei. Durerea 
de a vedea familiile împuținate, ducându-și, rând pe 
rând, pe cei dragi la cimitir. Plânsul la colțul morgii 
alături de colegii care și-au pierdut părinții sau frații. 
Furia împotriva oamenilor răi și proști care își mascau 
propria frică minimalizând pierderile celorlalți. 

Am tremurat de spaima de a-mi pierde soțul diabetic 
sau pe bunicile copiilor, vârstnice și cardiace. Copiii 
mei nu au bunici bărbați, ambii fiind plecați dintre 
noi înainte ca ei să se nască. Dar au două bunici 
minunate, care i-au așteptat ani lungi și triști și care 
acum îi iubesc nețărmurit, bunici pe care sper să le 
ținem în viața cât mai mult. Astfel au trecut luni de zile 
de frică permanentă, de coșmaruri, de singurătate și 
de izolare. Am stat în casă zile și săptămâni la rând, 
ne-am dezinfectat până la răni, copiii au devenit 
practic dependenți de șervețele umede și sticluțe 
de gel, am evitat locurile de joacă, aglomerațiile. Nu 
am călătorit, nu ne-am văzut familia extinsă, nu s-au 
jucat cu alți copii. 

Într-o dimineață rece de noiembrie am auzit o 
bunică tușind, iar sufletul meu a tremurat mai tare 
ca niciodată. A doua zi dimineața testam pozitiv toți 
adulții din casă. Peste două zile începeam cu toții 
să avem simptome, iar bunica tușitoare era deja 
internată în spital. Da, am avut cu toții forme ușoare, 
inclusiv copiii. Deși numai ușor nu este să te doară toți 
mușchii și capul, să nu poți mânca zile întregi, să ai o 
stare permanentă de confuzie și, totuși, să ai și grijă 
de copiii tăi mici, care fac febră și refuză categoric 
orice mâncare, de bunicile care suferă, una în spital, 
alta acasă, de soțul care, deși puțin afectat, trăiește 
cu teama unei eventuale agravări intempestive. Dar 

Cum să supraviețuiești în pandemie
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a trecut și asta. Bunica a revenit acasă și e bine, tati 
și mami au trecut prin boală fără sechele, puii au și 
uitat boala. 

Și viața în pandemie a continuat - cu aceeași frică, 
cu aceleași terori, cu același convoi de sicrie care 
nu se mai termină, cu lacrimi, neputință și disperare. 
Până într-o zi frumoasă de început de martie, când 
ultimul adult din familie și-a făcut rapelul. De atunci, 

suntem niște oameni liberi. Sigur, purtăm încă 
mască, evităm aglomerațiile și ne dezinfectăm des. 
Dar copiii merg la grădiniță, se joacă și sunt fericiți. 
Am mers la teatru de copii și au fost încântați. Ne 
vizităm cu frații, cu nașii și cu prietenii dragi, de 
asemenea vaccinați, iar copiii își construiesc relații 
normale, mergem cu autobuzul și explorăm orașul cu 
minunile lui. 

În sufletul meu mereu va rămâne însă, ceva rupt. 
Atâtea luni de frică și durere, atâtea lacrimi și 
atâția morți lasă urme. Pandemia asta nu a furat 
numai multe vieți, ci și câte puțin din viața fiecăruia 
dintre noi. Cu toții ați pierdut pe cineva drag, fie 
de COVID19, fie ca „victimă colaterală” a spitalelor 
blocate de boală. Toți acești eroi ai unui război crunt 
și nevăzut rămân mărturie a teribilei pandemii a 
vremurilor noastre. Putem opri caravana morții și a 
fricii vaccinându-ne. Pentru noi, cei vii, pentru ei, cei 
morți, pentru copiii noștri și dreptul lor la viață. Mai 
mult ca niciodată, îmi amintesc azi începutul cărții 
Pentru cine bat clopotele: „Moartea oricărui om mă 
vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. 
Și, de aceea, niciodată să nu întrebi Pentru cine bat 
clopotele. Ele bat pentru tine.”

Notă: Cristiana Popp este medic anatomopatolog 
într-un spital bucureștean, mamă de gemeni prin FIV, 
moderator al comunității SOS Infertilitatea, fost bolnav 
de COVID și persoană vaccinată anti-SARS-CoV-2.

Alexandru și Eliza Alexandru și Eliza 
împreună cu mama lor, împreună cu mama lor, 

aprilie 2021aprilie 2021
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Profesorul Adam Balen, fost președinte al British 
Fertility Society, afirmă că femei cu vârste de aproape 
40 de ani vin zilnic în cabinetul său spunând „Sunt 
stupefiată, nu am realizat că fertilitatea mea este atât 
de scăzută”.

Femeile care își doresc doi copii ar trebui să se 
gândească serios să nu întârzie mai târziu de vârsta 
de 28 de ani în a începe încercările de a rămâne 
gravide, a mai adăugat profesorul Balen. „Șansele de 
a concepe spontan, dar și prin tratamente de fertilitate 
scad odată cu vârsta” a spus el. „Celebritățile care 
devin părinți de la 45 spre 50 de ani, foarte probabil au 
făcut apel la ovocite donate, dar, desigur, adesea ele 
nu spun asta”.

Pentru femeile cu vârsta de peste 42 de ani care 
folosesc ovocitele proprii, șansa dezvoltării unui 
embrion care să și ducă la nașterea unui copil viu este 
mai mică de 5%, potrivit Autorității pentru Fertilizare și 
Embriologie Umană din Marea Britanie. Printre femeile 
cu vârsta de peste 42 de ani care apelează la ovocite 
donate, rata nașterilor de copii vii depășește 25% – 
aproximativ media de ansamblu pentru fertilizarea 
in vitro.

Profesorul Balen a subliniat: „Dacă îți dorești trei copii 
și vrei să pui toate șansele de partea ta, păstrând și 
resurse pentru viața profesională, ar trebui probabil 
ca pe la 23 de ani să începi încercările de a concepe. 

Dacă îți dorești doi copii, le poți amâna până pe 
la 28 de ani. Dacă ești fericită cu singur copil, este 
recomandabil să începi încercările până în 32 de ani.”

Profesorul Balen a căutat de asemenea să tempereze 
entuziasmul pentru congelarea ovocitelor, procedură 
în care ovarele femeii sunt stimulate medicamentos să 
producă ovocite, care sunt mai apoi crioconservate 
până în momentul în care ar putea avea nevoie de 
ele, precizând: „Congelarea ovocitelor funcționează, 
dar nu este o garanție privind sarcina / copilul 
născut viu.”

Dr. Zeynep Gurtin, specialistă în sănătatea femeilor la 
University College London, care a analizat site-urile 
web a 15 clinici de fertilitate din Marea Britanie, le-a 
acuzat că au formulat „afirmații înșelătoare” cu privire 
la congelarea ovocitelor, dându-le astfel femeilor 
„speranțe deșarte”. Ea a spus că aceste clinici au 
dat „impresia că tehnologia este mai sigură și mai 
garantată decât este cu adevărat”.

Ca răspuns, Autoritatea pentru Fertilizare și Embriologie 
Umană a precizat că clinicile trebuie să se asigure că 
site-urile lor web furnizează „informații clare, exacte, 
cuprinzătoare și bazate pe dovezi”.

La ce vârstă trebuie să începi  
dacă îți dorești mai mulți copii?

Întrebare:
Nu este oare posibil să depășim „condiția 
vârstei” feminine, inclusiv din punct de 
vedere reproductiv, prin sport, o alimentație 
sănătoasă și consumul regulat de vitamine? 
Reclamele ne spun că 40 este noul 30 și este 
adevărat că, datorită transformării stilului de 
viață, multe femei sunt mai atractive și mai în 
formă la 40 de ani decât erau la 25 de ani... 
Cât de mult ne poate înșela aspectul fizic?

Răspuns:
Ovarele nu pot fi întinerite cu botox! 
Nu contează cât de tânără pare a fi o femeie, 
cantitatea și calitatea foliculilor din ovare 
este cea care oferă medicului o perspectivă 
reală asupra vârstei sale.
Multe studii sunt în desfășurare în acest 
domeniu, dar în prezent nu există absolut 
nicio metodă și niciun tratament care să își fi 
dovedit eficiența în a reîntineri ovarele.
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embrioni aneuploizi (cu diverse tipuri de aberații 
cromozomiale), care în majoritatea cazurilor se opresc 
din evoluție în diferite etape de dezvoltare.

Dezjuncția defectuoasă se accentuează o dată 
cu vârsta femeii, din cauza perioadei prelungite de 
rămânere a ovocitelor în profaza meiozei I, dar și ca 
urmare a acumulării efectelor genotoxice ale diferitor 
substanțe farmacologice, tutun, alcool, radiații, la care 
se expune femeia de-a lungul anilor.

Prin urmare, cu cât este mai mare perioada dintre 
începerea meiozei (viața intrauterină) și până la 
reluarea acesteia (ovulație), cu atât este mai mare 
probabilitatea producerii aberațiilor cromozomiale. 
Aceasta explică de ce o dată cu înaintarea în vârstă, 
numărul ovocitelor care pot genera embrioni corecți 
din punct de vedere genetic (euploidici) scade.

În concluzie, calitatea ovocitelor este o noțiune 
complexă, la care contribuie atât factorii genetici, cât 
și acțiunile extrinseci prelungite, neexistând tratamente 
pentru remedierea modificărilor structurale ale 
materialului genetic.

Celulele reproductive (gameții) se deosebesc de 
celelalte celule ale organismului uman prin faptul că 
au un număr de cromozomi redus la jumătate. Celulele 
sexuale au doar 23 de cromozomi, în timp ce oricare 
altă celulă umană are 46 de cromozomi. Formarea 
celulelor cu un singur set de cromozomi are loc prin 
diviziunea meiotică a celulelor stem progenitoare de 
gameți. 

Formarea gameților la cele două sexe are loc diferit 
ca perioadă de dezvoltare și durată a procesului. 
În testicule, meioza și formarea celulelor sexuale 
mature au loc la pubertate, cele două se desfășoară 
consecutiv, nefiind decalate în timp. În ovare, meioza 
începe în primele săptămâni ale vieții intrauterine a 
fătului-fetiță și continuă până în trimestrul 2 de sarcină, 
în timp ce maturitatea ovocitelor are loc abia la 
pubertatea femeii.

Ovocitele primare din ovarul nou-născuților de sex 
feminin sunt ovocite imature, care nu au terminat 
diviziunea meiotică, fiind blocate în așa-zisa profază I 
a meiozei, în care perechile de cromozomi formează 
joncțiuni (se alipesc), în scopul realizării schimbului de 
material genetic între ei.

Ovocitele stau blocate în profaza I a meiozei între 
10 și 50 de ani, în funcție de momentul recrutării 
acestora în scopul maturării și ovulării. Fiecare ciclu 
ovulator din perioada post-pubertară va debloca un 
număr de ovocite primare, lansându-le în procesul de 
maturare, prin continuarea diviziunii meiotice începute 
în perioada de dezvoltare embrionară. Continuarea 
diviziunii meiotice începe cu dezjuncția (dezlipirea) 
cromozomilor-pereche, care atrage după sine 
numeroase erori în repartiția materialului genetic în 
gameții rezultați.

Astfel, dezjuncția incompletă sau imposibilitatea 
realizării acesteia duc la formarea unor gameți cu 
un număr supranumerar de cromozomi sau gameți 
cu fragmente sau cromozomi întregi lipsă. În urma 
procesului de fertilizare, acești gameți vor genera 

Calitatea ovocitelor  
și posibilele cauze ale infertilității

Dr. embriolog Maria Butnaru
OMINI Clinic, Iași

P
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O întâlnire online de tipul ESHRE Campus, care a 
avut loc în octombrie 2020, a analizat diagnosticul 
anomaliilor uterine și abordările chirurgicale 
minim-invazive în gestionarea lor înainte de incercările 
cuplului de a concepe în mod spontan sau prin de 
proceduri de reproducere asistată.

Inflamația cronică și alte anomalii care afectează 
uterul, cum ar fi malformațiile congenitale, sunt toate 
implicate în eșecul obținerii unei sarcini spontane, în 
nereușita FIV, fiind corelate și cu avortul spontan și 
travaliul prematur. Acest lucru face ca mediul uterin să 
fie „la fel de important ca embrionul” în aducerea pe 
lume a unui copil născut viu.

Vorbitorii de la acest campus, organizat de SIG 
Reproductive Surgery, au subliniat modul în care 
diagnosticul și tratamentul acestor afecțiuni adesea 
cronice au avansat, cu tehnici minim-invazive pentru 
conservarea uterului, cum ar fi histeroscopia, acum 

disponibile pe scară largă. Dar dovezile sunt încă lipsite 
de eficacitate în îmbunătățirea ratei de obținere a 
sarcinii, nu s-a ajuns încă la un consens cu privire la 
cele mai bune abordări diagnostice, iar clasificarea 
anomaliilor se dovedește în continuare o provocare.

Miomectomia este abordarea cea mai bazată pe 
dovezi pentru îndepărtarea fibromuluifibromului, cu studii care 
arată o rată a sarcinii de până la 68% la pacientele 
care altfel se confruntă cu rezultate slabe ale FIV, posibil 
ca urmare a distorsiunii cavității uterine și a implantării 
defectuoase. Specialiștii au declarat histeroscopia ca 
fiind metoda preferată de excizie. Embolizarea arterei 
uterine se numără printre strategiile experimentale 
de management și nu este încă recomandată ca 
tratament de primă linie. Mesajul de luat acasă a fost 
să se respecte regulile: obținerea consimțământului 
informat al pacientului, harta fibroamelor, planificarea 
intervențiilor chirurgicale și folosirea tehnicilor 
minim-invazive acolo unde este posibil.

Mediul uterin este „la fel de important 
ca embrionul” în implantare
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Lipsa unor probe controlate randomizate înseamnă că 
nu există încă un standard de aur pentru adenomiozăadenomioză 
- tratamentul este întotdeauna de la caz la caz, în 
special pentru tehnicile citoreductive. „Un fibrom 
cu aspect ușor poate fi în fapt unul dificil” a fost 
modul în care s-a rezumat situația, subliniindu-se că 
diagnosticul poate fi complicat, în ciuda RMN-ului și 
a ultrasunetelor. Un studiu recent a indicat faptul că 
ratele de sarcină pentru pacientele cu adenomioză 
focală par a fi mai mari după o intervenție chirurgicală 
conservativă, în comparație cu adenomioza difuză 
(53% față de 34%), dar sunt necesare mai multe studii 
pentru a dovedi beneficiul.

Au fost discutate și provocările gestionării 
pacientelor cu malformații uterine congenitalemalformații uterine congenitale. Din 
nou, histeroscopia este tehnica predilectă pe baza 
rezultatelor, dar pe cine să trateze și de câte ori 
rămâne o dilemă - iar scopul restabilirii arhitecturii 
uterine normale nu este întotdeauna posibil.

Pentru femeile subfertile cu anomalii minore sau 
leziuni subtile ale cavității endometriale, histeroscopia 
pare să aibă un beneficiu potențial, totuși dovezile 
studiului multicentric sunt limitate deoarece 
procedura „funcționează cu imagini, iar imaginile pot 
fi înșelătoare”, diagnosticul putând fi împiedicat și de 
lipsa unei terminologii uniforme pentru a descrie aceste 
patologii intrauterine nebănuite, care au o rată de 
descoperire histeroscopică cuprinsă între 25% și 56%.

Imaginea este similară pentru histeroscopie în 
evaluarea endometritei endometritei cronice, care este o cauză 
semnificativă a avortului spontan recurent (9-43%) și a 
eșecului recurent de implantare (14-56%). Deși văzută 
ca un „game changer”, acuratețea diagnosticului 
histeroscopic folosind medii fluide a variat mult 
între studii, determinând încercări de a ajunge la un 
consens cu privire la caracteristicile endometriale ale 
endometritei cronice. Verificarea endometritei cronice 
rămâne vitală, iar în ceea ce privește tratamentul, un 
regim „simplu” al doxiciclinei (200 mg zilnic timp de 14 
zile) poate reduce incidența avortului și poate crește 
ratele de implantare pentru pacientele cu endometrită 
cronică, rezultate care încă nu au fost confirmate de 
studii prospective de lungă durată.

Viziunea actuală este că endometrita cronică poate 
fi cauzată de o varietate de microbioturi în tractul 
reproductiv. Dovezile prezentate sugerează o asociere 
între endometrita cronică și abundența semnificativ 
mai mare, de 18 taxoni bacterieni, în cavitatea 
endometrială și că microbiotul endometrial afectează 
succesul / eșecul implantării în reproducerea asistată.

Întrebarea este: se poate vindeca un microbiot 
anormal? Știința nu are încă un răspuns. Cercetările 
privind utilizarea antibioticelor sunt neconcludente, 
precum și cele asupra probioticelor, deși acestea 
din urmă par să modifice modelul de expresie în 
microbiotul vaginal.
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Uterul, în perioada intrauterină de organogeneză, 
este format din două părți identice, numite ducte 
mulleriene, ce se unesc în viața embrionară, iar țesutul 
dintre cele două se resoarbe până în săptămâna 
20 de dezvoltare a embrionului. Astfel se formează 
uterul și cavitatea uterină. Orice perturbare a acestui 
proces determină diverse tipuri de anomalii uterine 
congenitale, numite anomalii de duct mullerian.

Septul uterin este o anomalie congenitală în care 
unirea dintre cele două părți ale uterului nu s-a 
resorbit. În funcție de dimensiunea septului, acesta 
poate fi  parțial sau complet. Astfel, cavitatea uterului 
este redusă în dimensiuni din cauza septului, sau chiar 
împărțită în două cavități mai mici.

Se estimează că 5–8% dintre femei au un sept uterin, 
dar cele mai multe dintre acestea nu știu, întrucât 
uterul septat nu prezintă simptome specifi ce.

Septul uterin în sine poate să conducă rareori la 
imposibilitatea obținerii unei sarcini. Însă prezența 

septului uterin poate determina complicații 
obstetricale severe precum: avorturi spontane, 
nașteri premature, restricție de creștere fetală 
intrauterină.

Cum se diagnostichează și tratează septul uterin?
Ecografi a 3D este una din cele mai utilizate și 
simple investigații în cazul diagnosticării anomaliilor 
congenitale uterine. Este simplu de realizat, 
nedureroasă, rapidă și cu o acuratețe mare a 
diagnosticului. 

Alte metode: histerosonografi a, histerosalpingografi a, 
histeroscopia, RMN.

Septul uterin poate fi  rezecat foarte simplu prin 
histeroscopie / rezectoscopie. Intervenția este de 
scurtă durată, cu o recuperare foarte rapidă și 
ușoară, nefi ind necesară internarea mai mult de o zi a 
pacientei. După circa două luni de la rezecția septului, 
endometrul este refăcut complet și se poate încerca 
obținerea unei sarcini.

Uterul septat, 
cea mai comună malformație uterină

Anomalii 
uterine 

congenitale

MALFORMAȚII UTERINE CONGENITALE

Uter normal Uter unicornuat

Uter bicornuat

Uter septat Uter arcuat

Uter didelf



P
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O sarcină biochimică apare atunci când un test 
inițial de sarcină indică un rezultat pozitiv, dar nu 
progresează la o sarcină clinică. Pierderea preclinică 
a embrionilor / trofoblastul în regresie apare adesea 
imediat după implantarea unui embrion (la sau înainte 
de cinci săptămâni de sarcină). 

Deoarece sarcinile biochimice se opresc într-un stadiu 
incipient, multe femei nu conștientizează niciodată că 
au suferit un avort menstrual sau o oprire precoce din 
evoluție a unei sarcini, considerând eventualele dureri și 
sângerări drept menstră. Sarcinile biochimice nu ajung 
niciodată la stadiul în care un sac gestațional este 
vizibil la o examinare ecografică.
 
Cauze
Nu se cunoaște cauza exactă a sarcinii biochimice.
Cele mai multe studii sugerează că o principală cauză 
o constituie eșecul implantării unui embrion din cauza 
anomaliilor cromozomiale. Este, de asemenea, posibil 
ca o sarcină biochimică să fie cauzată de căptușeala 
uterină (endometru) care nu este suficient de receptivă 
pentru a permite implantarea unui embrion.

Simptome
Sarcina biochimică poate provoca diferite simptome 
în rândul femeilor și este posibil ca unele femei să nu 
observe deloc simptome. Întrucât oprirea din evoluție 
se întâmplă atât de devreme, sarcina biochimică 
poate să nu provoace niciun simptom al sarcinii.

Factori de risc
Există factori de risc cunoscuți care pot crește șansele 
unei pierderi precoce a sarcinii.

  Femeile de 35 de ani și peste au un risc crescut de 
pierdere a sarcinii din cauza asocierii dintre vârsta 
maternă și anomaliile cromozomiale ale fătului. 
Impactul vârstei paterne asupra pierderii sarcinii 
este mai puțin clar; cu toate acestea, unele cercetări 
sugerează că riscul pierderii precoce a sarcinii crește 
odată cu vârsta paternă.
  Diabetul de tip 1 și de tip 2 poate crește riscul 
pierderii sarcinii în stadiile incipiente ale sarcinii.
  Boala tiroidiană este asociată cu un risc crescut 
de pierdere a sarcinii. Atât hipertiroidismul, cât și 
hipotiroidismul au această asociere.
  Obezitatea crește riscul pierderii precoce a sarcinii. 
Cercetările sugerează că un IMC mai mare de 25 
este asociat cu un risc crescut de 70% de pierdere 
precoce a sarcinii.
  Se crede că fumatul, cofeina și alcoolul pot crește 
riscul pierderii sarcinii. Expunerea la cocaină și 
amfetamine poate crește, de asemenea, riscul 
pierderii sarcinii.

O sarcină biochimică nu are niciun impact negativ 
asupra șanselor viitoare de sarcină sau asupra 
fertilității.

Ce este o sarcină biochimică?

Simptomele posibile ale sarcinii chimice 
includ:

  Crampe abdominale ușoareCrampe abdominale ușoare
  Un rezultat pozitiv al testului de sarcină care Un rezultat pozitiv al testului de sarcină care 
poate deveni rapid negativpoate deveni rapid negativ
  Repere minore, greu sesizabile, cu o   Repere minore, greu sesizabile, cu o 
săptămână înainte de perioada aferentă săptămână înainte de perioada aferentă 
menstreimenstrei
  Sângerarea vaginală chiar și după un test   Sângerarea vaginală chiar și după un test 
de sarcină pozitivde sarcină pozitiv
  Niveluri scăzute de hCG într-un test de   Niveluri scăzute de hCG într-un test de 
sângesânge
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Peste tot în Europa, informațiile care se găsesc în 
mediul online, uneori contradictorii și confuze, ne 
arată cât de mult este nevoie de o mai bună educație 
sexuală și relațională în școli. Realizând această 
necesitate, britanicii au trecut la fapte. De ce nu ar 
urma și România acest model de bune practici? 

Niciodată nu au fost disponibile mai multe informații 
despre fertilitate; totuși, niciodată nu a fost mai 
complicat să obținem răspunsuri clare, bazate pe 
dovezi, la întrebări referitoare la acest subiect. 

Datele unui sondaj realizat de Colegiul Regal al 
Obstetricienilor și Ginecologilor din Marea Britanie, 
care au fost publicate în 2019, au indicat faptul că în 
această țară există un grad înalt de confuzie în rândul 
femeilor cu referire la tema fertilității. Deși aproape 

jumătate din respondenți și-au exprimat îngrijorarea 
cu privire la propria lor fertilitate, patru din cinci au 
declarat că informațiile disponibile sunt contradictorii, 
iar mai mult de trei sferturi dintre aceștia nu erau siguri 
dacă informațiile găsite sunt imparțiale și obiective. 
Această confuzie existentă a subliniat nevoia pentru 
o educație despre fertilitate de mai bună calitate în 
rândul tinerilor.

Un sondaj care a avut drept subiecți persoane între 
16 și 24 de ani, derulat în cadrul Inițiativei Educație 
pentru Fertilitate, arată că 94% dintre respondenți au 
declarat că ar dori să aibă copii pe viitor, dar mulți 
aveau cunoștințe lacunare în acest sens; un sfert 
dintre băieți credeau că fertilitatea feminină începe 
să scadă abia după vârsta de 40 de ani.

Avem nevoie de educație pentru fertilitate 
în programa şcolară
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La începutul anului 2019, oficialitățile din Marea 
Britanie au anunțat că educația pentru fertilitate 
va face parte din programa școlară în școlile din 
această țară. Este o premieră în Europa, care însă ar 
trebui preluată ca model de bune practici, inclusiv 
de către Ministerul Educației din România. Concret, a 
fost elaborat un ghid pentru elevi care acoperă multe 
domenii ale sănătății, subiecte referitoare la relații și 
starea de bine, dar subliniază de asemenea în mod 
clar faptul că, la finalul gimnaziului, tinerii ar trebui 
să cunoască „elemente referitoare la sănătatea 
reproductivă, inclusiv la fertilitate și la impactul pe 
care îl poate avea stilul de viață asupra fertilității în 
cazul femeilor și al bărbaților deopotrivă”.

Educația pentru fertilitate 
predată timpuriu poate scuti cuplurile 
de dezamăgiri pe viitor 

Mulți specialiști consideră că este esențială Mulți specialiști consideră că este esențială 
conștientizarea referitoare la limitele conștientizarea referitoare la limitele 
tratamentelor de fertilitate. Fertilitatea scade tratamentelor de fertilitate. Fertilitatea scade 
odată cu vârsta atât în cazul bărbaților, dar odată cu vârsta atât în cazul bărbaților, dar 
mai ales al femeilor, iar cei mai mulți dintre mai ales al femeilor, iar cei mai mulți dintre 
oameni cred adesea că tratamentele vor da oameni cred adesea că tratamentele vor da 
roade în mod sistematic, garantat, inclusiv în roade în mod sistematic, garantat, inclusiv în 
cazul în care se amână momentul conceperii cazul în care se amână momentul conceperii 
unui copil. Însă FIV-ul nu poate da înapoi unui copil. Însă FIV-ul nu poate da înapoi 
ceasul biologic.ceasul biologic.

Educația ar trebui să însemne mai mult 
decât a le învăța pe tinere cum să evite 
o sarcină în adolescență 

Până în prezent, educația referitoare la Până în prezent, educația referitoare la 
fertilitate în școli a avut în vedere modurile fertilitate în școli a avut în vedere modurile 
de evitare a unei sarcini, iar strategiile de de evitare a unei sarcini, iar strategiile de 
a reduce rata sarcinilor la adolescente în a reduce rata sarcinilor la adolescente în 
Regatul Unit au dat roadele așteptate. A ști Regatul Unit au dat roadele așteptate. A ști 
cum să eviți o sarcină este însă doar o parte cum să eviți o sarcină este însă doar o parte 
a problemei, iar majoritatea persoanelor știu a problemei, iar majoritatea persoanelor știu 
foarte puține lucruri referitoare la factorii care foarte puține lucruri referitoare la factorii care 
ar putea să le influențeze fertilitatea pe viitor.ar putea să le influențeze fertilitatea pe viitor.

Educația pentru fertilitate trebuie 
predată într-un mod adecvat 

O programă de calitate referitoare la O programă de calitate referitoare la 
educația sexuală și relațională nu va educația sexuală și relațională nu va 
contribui doar la prevenirea problemelor de contribui doar la prevenirea problemelor de 
fertilitate pe viitor, ci și la faptul că tinerii devin fertilitate pe viitor, ci și la faptul că tinerii devin 
conștienți de propria fertilitate, ca parte a conștienți de propria fertilitate, ca parte a 
unei înțelegeri ample a tuturor aspectelor unei înțelegeri ample a tuturor aspectelor 
care țin de sănătatea și bunăstarea lor fizică, care țin de sănătatea și bunăstarea lor fizică, 
emoțională și reproductivă.emoțională și reproductivă.
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Principalele proceduri  
de reproducere umană asistată medical

Stimularea ovariană + contact dirijat

  Bărbatul trebuie să efectueze o spermogramă, iar femeii i se recomandă analize   Bărbatul trebuie să efectueze o spermogramă, iar femeii i se recomandă analize 
hormonale și ecografii de monitorizarehormonale și ecografii de monitorizare

  Femeii îi este administrat un tratament hormonal pentru a stimula ovarele să   Femeii îi este administrat un tratament hormonal pentru a stimula ovarele să 
ovulezeovuleze
  Ovulația poate avea loc în mod spontan sau poate fi declanșată medicamentos  Ovulația poate avea loc în mod spontan sau poate fi declanșată medicamentos
  Cuplului i se recomandă să aibă contact în preajma declanșării ovulației  Cuplului i se recomandă să aibă contact în preajma declanșării ovulației

Fertilizarea in vitro

  FIV este o tehnică de reproducere umană asistată medical prin care ovarele   FIV este o tehnică de reproducere umană asistată medical prin care ovarele 
femeii sunt stimulate pentru a produce ovocite, acestea fiind puncționate și femeii sunt stimulate pentru a produce ovocite, acestea fiind puncționate și 
fertilizate in vitro cu sperma partenerului sau a donatoruluifertilizate in vitro cu sperma partenerului sau a donatorului
  La două, trei sau cinci zile după fecundare are loc transferul embrionului /   La două, trei sau cinci zile după fecundare are loc transferul embrionului / 
embrionilor în uter cu ajutorul unui cateterembrionilor în uter cu ajutorul unui cateter
  Embrionii rămași (dacă este cazul) sunt congelați, în vederea unor transferuri   Embrionii rămași (dacă este cazul) sunt congelați, în vederea unor transferuri 
ulterioareulterioare
  După 12 zile, are loc testarea beta-HCG pentru confirmarea / infirmarea sarcinii  După 12 zile, are loc testarea beta-HCG pentru confirmarea / infirmarea sarcinii
  FIV nu este un panaceu pentru a învinge infertilitatea, această procedură duce   FIV nu este un panaceu pentru a învinge infertilitatea, această procedură duce 
la concepție în 50% - 70% din cazuri după 6 cicluri FIV, șansele scăzând rapid la concepție în 50% - 70% din cazuri după 6 cicluri FIV, șansele scăzând rapid 
odată cu înaintarea în vârstă a femeiiodată cu înaintarea în vârstă a femeii
  2018: ultima raportare oficială, peste 8 milioane de copii obținuți prin FIV la nivel   2018: ultima raportare oficială, peste 8 milioane de copii obținuți prin FIV la nivel 
mondialmondial

Inseminarea intrauterină

  Bărbatul trebuie să efectueze o spermogramă, iar femeii i se recomandă 
analize hormonale și ecografii de monitorizare
  Se recurge de obicei la declanșarea medicamentoasă a ovulației
  Sperma partenerului este colectată, preparată și introdusă în uterul femeii 
înainte de momentul ovulației, pentru a facilita fecundarea ovulului

Injectarea intracitoplasmatică a spermei (ICSI)

  Procedură de fertilizare in vitro în care un singur spermatozoid este injectat 
direct într-un ovul. Este folosită îndeosebi în infertilitatea masculină, 
funcționarea defectuoasă a spermatozoizilor fiind una dintre cele mai 
importante cauze a infertilității umane
  Deși anumite forme severe de infertilitate masculină au o origine 
genetică, altele pot fi rezultatul factorilor de mediu sau pot avea o cauză 
neidentificabilă.
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Inseminarea intrauterină este o procedură prin care 
spermatozoizii (prelevați în prealabil de la partener sau 
de la donator) sunt plasați de către medic, cu ajutorul 
unui cateter, în tractul genital feminin. 

Inseminarea intrauterină se recomandă în infertilitatea 
masculină ușoară sau moderată (confirmată prin cel 
puțin două spermograme), în absența altor cauze 
feminine majore de infertilitate. 

În situațiile enumerate este nevoie de până la patru 
cicluri nestimulate de inseminare intrauterină înainte de 
a se recomanda FIV. 

Conform recomandărilor ESHRE, în cazul cuplurilor 
cu diagnosticul de infertilitate idiopatică (cauză 
neidentificată), endometrioză ușoară (stadiul 1 sau 
2) sau factor masculin moderat, care nu reușesc să 
conceapă după doi ani de contact vaginal neprotejat, 
medicul trebuie să analizeze posibilitatea de a propune 
cuplului direct procedura FIV, având în vedere ratele 
foarte asemănătoare de concepție în urma inseminării 
intrauterine și a contactului vaginal.

Nu se recomandă inseminare intrauterină de rutină 
drept conduită de primă intenție la femeile peste 35 
de ani, cu sau fără stimulare ovariană. Dacă vârsta 
pacientei este sub 35 ani, iar rezerva ovariană este 
conformă vârstei, se poate recomanda cuplului să 
încerce să conceapă spontan într-un interval de doi ani 
(în această perioadă se include și anul investigațiilor) 
înainte de a se propune procedura FIV. 

În ce situații se recomandă  
inseminarea intrauterină?

Medicul trebuie să evalueze posibilitatea 
inseminării intrauterine ca opțiune de 
tratament (dar fără stimulare ovariană), 
drept alternativă la actul sexual vaginal, la 
următoarele subgrupuri: 

  cupluri care nu pot avea sau la care este   cupluri care nu pot avea sau la care este 
foarte dificil contactul sexual vaginal din foarte dificil contactul sexual vaginal din 
cauza unor afecțiuni fizice sau psihosexuale; cauza unor afecțiuni fizice sau psihosexuale; 
  cupluri în care bărbatul este HIV pozitiv;  cupluri în care bărbatul este HIV pozitiv;
  femei care folosesc spermă de la donator;   femei care folosesc spermă de la donator; 
  cupluri în care bărbatul prezintă ejaculare   cupluri în care bărbatul prezintă ejaculare 
retrogradă.retrogradă.
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După cum se știe, scopul originar al grupului de 
inițiativă devenit ulterior Asociația SOS Infertilitatea a 
fost constituit de nevoia de advocacy pentru oferirea 
de către autorități a unui sprijin fi nanciar pacienților 
hipofertili din România. 

După succesul creării în anul 2011 a Subprogramului 
Național FIV la nivelul Ministerului Sănătății, Asociația 
SOS Infertilitatea a continuat acțiunile de advocacy 
în mai multe localități din țară și am avut bucuria de a 
vedea creându-se programe de sprijin în orașe precum 
Medgidia, Constanța, Craiova și București. Voluntarii 
noștri s-au implicat activ în plan local, participând și 
luând cuvântul în ședințele de consilii locale în care s-au 
aprobat bugetele acestor proiecte. 

Acum și în mediul rural. Primăria din 
Ștefăneștii de Jos, exemplu de bună practică 
Ne bucurăm să anunțăm că locuitorii din satul Ștefăneștii 
de Jos, din județul Ilfov, pot aplica pentru o fi nanțare 
în valoare de 5.000 de lei, sprijin parțial pentru o 
procedură de fertilizare in vitro. Proiectul este în curs de 
implementare, existând deja tinere familii care au aplicat 
începând cu 2020, iar numărul de locuri nu este limitat, 
Primăria sprijinind toți sătenii care îndeplinesc condițiile 
de acces în proiect. 

La începutul lunii iunie, am făcut un tur telefonic pentru 
a afl a informații la zi despre proiectele de sprijin din plan 
local. 

Astfel, am afl at că la Medgidia proiectul „FIV - o nouă 
șansă”, care prevede fi nanțare in valoare de 10.000 de lei 
pentru zece proceduri FIV, este în curs de implementare, 
din bugetul 2021. Persoanele interesate pot deja depune 
dosarele. 

La Craiova, în ediția de anul trecut s-au aprobat 10 
dosare, pentru un sprijin fi nanciar de 13.800 de lei 
fi ecare. Unul din cuplurile câștigătoare a obținut ulterior 
o sarcină în mod spontan, iar dintre cele nouă care au 
efectuat procedura, trei cupluri au sarcină în curs, iar 
alte trei cupluri nu au reușit la primul embriotranfer, dar 
au embrioni crioprezervați. În martie 2021 s-a votat în 
Consiliul Local continuarea programului, urmând ca în 
luna iunie a.c. să se anunțe deschiderea procesului de 
depunere a dosarelor. 

La Constanța, s-au acordat la prima ediție a proiectului, 
în 2020, vouchere în valoare de 10.800 de lei pentru 
un număr de 100 de cupluri. Numărul de proceduri 
decontate din bugetul 2020 este de 64, iar numărul 
sarcinilor confi rmate este până în prezent de 17. 
Programul „Infant” se va desfașura și în 2021 la Constanța 
pentru un număr de 100 de cupluri. 

La București, ASSMB a deschis luni, 31 mai, platforma de 
înscriere pentru 161 de proceduri / cupluri, fi nanțate cu 
câte 13.800 de lei fi ecare, iar locurile au fost ocupate în 
primele 40 de minute. 

Pentru detalii la zi despre 
toate aceste proiecte și pentru 
continuarea acțiunilor de 
advocacy în plan local, 
urmăriți grupul Facebook al 
Asociației SOS Infertilitatea. 

În plan local, proiecte în curs de implementare în 
București, Constanța, Medgidia, Craiova și Ștefănești

Date statistice ale proiectului „O ȘANSĂ PENTRU CUPLURILE INFERTILE”, Primăria Municipiului București

Advocacy – sprijin pentru pacienți

FIV 1 (2018-2019) 
1054 aplicanți înscriși 
990 dosare aprobate 
323 nașteri 
372 copii născuți

Mai 2021: 
161 de proceduri 
fi nanțate 

FIV 2 (2019-2020, prelungire în 2021) 
2000 aplicanți înscriși 
1420 dosare aprobate 

(octombrie 2020) 
252 nașteri 

283 copii născuți 
113 sarcini în evoluție 
265 benefi ciare în 

proceduri

Mayra, unul dintre cei nu mai puțin de 655 de copii 
născuți până în prezent grație 

programului FIV al Primăriei Municipiului București



27Ce știi despre FERTILITATEA TA? | Iunie 2021

necesare trei proceduri anterioare de inseminare 
intrauterină. Am stabilit, de asemenea, indicatori noi 
de succes și de performanță și am propus noi sume 
pentru proceduri.

Sperăm ca Ministerul Sănătății să aprobe și să 
pună în practică, cât mai curând, aceste atât de 
necesare modifi cări privind Subprogramul Național 
de Fertilizare in Vitro și Embriotransfer.

Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu,
Președinte, 

Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România

Articol publicat cu sprijinul Merck România SRL

Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România 
(SOGR) a organizat în 2020 dezbaterea „Împreună 
pentru o experiență mai bună a cuplului infertil în 
timpul tratamentului de reproducere asistată”. La 
întâlnire, integral organizată și fi nanțată de SOGR, 
a participat, pentru prima dată în istoria FIV din 
România, Ministrul Sănătății din acel moment, conf. 
dr. Victor Costache. La dezbatere au participat 23 
din cele 26 de clinici FIV acreditate la acel moment 
în România, precum și directorul executiv al Agenției 
Naționale pentru Transplant (ANT). 

Au fost dezbătute toate aspectele cu care clinicile 
și specialiștii în reproducere asistată se confruntă. 
Discuțiile au fost foarte consistente, prelungite, astfel 
încât am reușit elaborarea, prin votul majorității, a 
propunerilor pentru creșterea accesibilității cuplurilor 
la Subprogramul Național de Fertilizare in Vitro și 
Embriotransfer. 

A rezultat un material care a fost înaintat Ministerului 
Sănătății. ANT a elaborat într-un timp foarte scurt 
analiza acestor propuneri și a menținut practic 
tot ceea ce s-a propus în cadrul dezbaterii. Astfel, 
în acest moment există la Ministerul Sănătății un 
material, elaborat în urmă cu peste 15 luni, având 
deja majoritatea avizelor, gata să fi e transformat 
în Ordin de Ministru, pentru a fi  pus în aplicare. Din 
păcate, până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat, 
iar condițiile de acces în Subprogramul FIV-ET încă nu 
au suferit nicio modifi care.

În momentul în care varianta nouă a Subprogramului 
va fi  implementată, sper să se modifi ce criteriile 
astfel încât să crească accesibilitatea pacienților, 
să se respecte criteriile moderne de tratament 
al infertilității, să se reducă criteriile restrictive 
și depășite existente în prezent, să se reducă 
birocrația pentru pacienți. Amintesc doar câteva 
dintre modifi cările propuse în urma dezbaterii SOGR: 
valoarea AMH să fi e modifi cată și corelată cu vârsta 
pacientei, modifi carea vârstei maxime a pacientei 
la 42 de ani, modifi carea limitei IMC, prelungirea 
termenului de valabilitate al analizelor cerute, 
indicația de FIV să fi e mai ușor dată, să nu mai fi e 

Apel pentru modificarea 
condițiilor de acces în Subprogramul FIV 
al Ministerului Sănătății 

Prof. Radu Vlădăreanu
Președintele SOGR

P
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Primul studiu de cohortă de scară largă care a 
analizat asocierea pe termen lung dintre cancerul 
ovarian și tehnicile de reproducere umană asistată 
medical a demonstrat că femeile care au recurs 
la proceduri de tipul FIV și ICSI nu prezintă un risc 
mai mare de a dezvolta cancer prin comparație cu 
femeile infertile care nu recurg la astfel de proceduri. 
Riscul mai mare de a dezvolta un cancer ovarian 
pe care îl prezintă pacientele care au recurs la 
proceduri de reproducere asistată prin comparație 
cu populația generală a fost atribuit prevalenței 
mai mari a nuliparității (absența sarcinilor) în cazul 
femeilor care au urmat o procedură de fertilizare.

Studiul, ale cărui lucrări preliminare au fost prezentate 
în cadrul întâlnirii anuale a ESHRE (Societatea 
Europeană de Reproducere Umană și Embriologie), 
a avut în vedere o cohortă de peste 30.000 de 
femei subfertile care au beneficiat de proceduri 
de stimulare ovariană în cadrul unor proceduri de 
reproducere umană asistată medical în perioada 

1983-2000, în Olanda. Datele au fost corelate cu cele 
din registrul național al pacienților suferinzi de cancer 
și din registrul bolilor din Olanda înregistrate până 
în 2018. Perioada medie de monitorizare a fost de 
24 de ani. Riscul de apariție a unor tumori ovariene 
în cazul pacientelor care au recurs la proceduri de 
reproducere umană asistată medical a fost comparat 
cu același risc prezent în cadrul populației generale 
și în cazul a aproximativ 10.000 femei subfertile care 
nu au recurs la proceduri de reproducere umană 
asistată medical. Autorii susțin că este vorba despre 
primul studiu care analizează dacă procedurile de 
reproducere umană asistată medical (care nu s-au 
soldat cu succes) prezintă un risc diferit de apariție a 
unor tumori ovariene, prin comparație cu procedurile 
care au dus la obținerea unei sarcini.

Rezultatele au arătat că riscul de apariție a cancerului 
ovarian în grupul de paciente care recurseseră la 
proceduri de reproducere umană asistată medical 
era cu mult mai mare decât cel prezentat de 

Apariția cancerului ovarian  
neasociată cu reproducerea asistată
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populația generală, dar acesta era comparabil cu 
riscul prezentat de pacientele subfertile care nu 
beneficiaseră de proceduri de fertilizare. Oamenii de 
știință au conchis astfel că riscul crescut de apariție a 
cancerului ovarian în cazul pacientelor care au recurs 
la proceduri de reproducere umană asistată medical 
(care a fost detectat de asemenea și în grupul de 
paciente subfertile care nu beneficiaseră de astfel 
de proceduri) pare să fie explicat de „nuliparitate, 
mai degrabă decât de procedurile de reproducere 
asistată sau de cauze specifice date de subfertilitate”. 
A fost observat, de asemenea, faptul că pacientele 
care au recurs la proceduri de reproducere umană 
asistată medical soldate cu succes prezentau un risc 
semnificativ mai mic din punct de vedere statistic 
de a dezvolta un cancer ovarian, în timp ce riscul 
nu era modificat în cazul unui număr mai mare de 
cicluri de fertilizare care nu au dus la obținerea unei 
sarcini - ceea ce indică, din nou, efectul pe care îl are 
nuliparitatea asupra riscului de apariție a cancerului 
ovarian. 

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că femeile 
din cadrul studiului care beneficiaseră de proceduri 
de reproducere umană asistată medical păreau să 
prezinte un risc aproape de două ori mai mare de a 
dezvolta tumori ovariene borderline, prin comparație 
cu populația generală și cu femeile infertile care nu au 
recurs la proceduri de fertilizare. În orice caz, riscul nu 
creștea după cicluri suplimentare de tratamente de 
fertilizare sau după o monitorizare mai îndelungată. 
Această lipsă de „răspuns cantitativ”, susțin autorii, 
indică faptul că riscul mai mare de a dezvolta tumori 
borderline ar putea fi explicat de caracteristicile 
specifice ale unei paciente cu probleme de fertilitate, 
și nu de tratamentul propriu-zis. Aceștia au subliniat 
faptul că tumorile borderline sunt „rare în cazul 
populației generale și sunt în general ușor de tratat”.

Într-o conferință de presă, autorul principal al 
studiului, Flora van Leeuwen, din cadrul Institutului 
Cancerului din Olanda, a afirmat că „este încurajator 
faptul că femeile care au recurs la stimulare ovariană 
în cadrul unor proceduri de reproducere asistată 
nu prezintă un risc mai mare de a dezvolta cancer 
ovarian malign, nici măcar pe termen lung”. Aceasta a 
avertizat, totuși, că vârsta medie a femeilor la finalul 
monitorizării care a avut loc în cadrul studiului era de 
doar 56 de ani, iar incidența cancerului ovarian crește 
odată cu vârsta.



Ce știi despre FERTILITATEA TA? | Iunie 202130

Cristina, care sunt sentimentele tale astăzi, când ai 
copii mari, privind înapoi către perioada confruntării 
cu infertilitatea?
Of, că tare greu a fost! Nu aș putea uita sentimentul de 
neputință, de a nu ști încotro să o mai iei și ce să mai faci 
pentru a îți îndeplini această dorință atât de firească, 
de a avea copii. A fost greu! Pe vremea aceea, nici 
nu existau toate informațiile care există astăzi pentru 
pacienți, nici nu erau atât de multe clinici de fertilitate în 
România. Medicii ginecologi la care am fost eu inițial îmi 
spuneau că nu am nimic, să mai încerc. Dar eu simțeam 
că ceva nu este în regulă din moment ce sarcina nu 
venea în mod spontan. Și apoi mai știam și cât de 
importantă este vârsta femeii în raport cu fertilitatea, 
simțeam și această presiune, simțeam că trebuie să 
acționez rapid.

Şi cum ţi-ai găsit calea către Albert?
O prietenă a mea din Germania mi-a spus să vin în 
Stuttgart, unde cunoștea ea o clinică de fertilitate și un 
medic care face minuni. Nu am ezitat, aș fi făcut orice, 

am sărit direct în avion! Medicul a făcut într-adevăr o 
minune, dar nu am reușit la prima fertilizare in vitro, ci la 
a doua. 

Ai aflat şi cauza infertilităţii?
Da, era vorba de trompele uterine. Deci singura mea 
șansă de a avea copii era fertilizarea in vitro, am făcut 
bine că nu am ascultat de ginecologii care mă linișteau 
și îmi spuneau să mai încerc natural. 

Şi aşa a apărut Albert în viaţa ta. Dar nu te-ai oprit 
acolo. 
Nu, nu m-am oprit. Îmi doream cel puțin încă un copil, 
parcă și mai mult după ce l-am avut pe Albert în 
brațe. Nu a fost ușor, în primele luni de după naștere 
m-am confruntat cu depresia postnatală, dar asta 
nu mi-a știrbit dorința de a mai avea încă un copil. Și 
am trecut din nou la fapte. Albert a fost adus pe lume 
de către minunata mea doctoriță Cezara Bucur și nu 
am mai plecat din țară, tot pe mâna dumneaei m-am 
încredințat și pentru fertilizările in vitro următoare. 

Cristina Spătar
„Sunt foarte mândră și recunoscătoare  
pentru felul în care au venit copiii mei pe lume!”

MAMĂ PRIN FIV

Cristina Spătar a răspuns fără ezitare invitației Asociației SOS Infertilitatea de a acorda un interviu despre lupta sa 
pentru a avea copii și despre numeroasele sale proceduri de fertilizare in vitro care, până la urmă, i-au adus în brațe 
doi copii - pe Albert (11 ani în prezent) și pe Aida (9 ani în prezent). Discuția a avut loc într-o cafenea din centrul 
Bucureștiului, într-o atmosferă deschisă și relaxată.
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A fost mai uşor?
Nu știu dacă a fost mai ușor, știu că a fost mai lung ca 
prima dată. Probabil factorul vârstă și-a spus cuvântul, 
aveam deja 38-39 de ani. Dar nu m-am lăsat! Am 
perseverat, am perseverat și până la urmă am reușit. 
După cea de-a opta fertilizare in vitro (le includ și pe 
cele două din Germania), Aida a venit să îmi lumineze 
viața. ...Dacă stau să mă gândesc, de fapt, cred că, deși 
a fost un drum mai lung, a fost cumva mai ușor decât 
cel pentru primul copil, pentru că îl aveam pe Albert și 
pentru că știam că se poate. Per ansamblu, totul a fost 
lung și greu, dar, fără cea mai mică umbră de îndoială: 
a meritat. Sunt foarte mândră și recunoscătoare pentru 
felul în care au venit copiii mei pe lume.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost dacă nu ai fi reuşit? 
Dacă nu ai fi avut azi copii?
Doamne ferește! Nu mă întreba asta. Nici nu pot cu 
gândul să gândesc!

Pentru mulţi români, obstacolul care stă între ei şi 
şansa de a avea copii îl constituie banii. Doar banii. 
Știu. Știu! Și mi se pare atât de nedrept. Aș vrea să am 
o putere magică să schimb asta. Mi-au scris multe 
persoane în timp, mai ales la începuturi, când am vorbit 
public despre problemele mele de fertilitate, și mă 

întrebau cum să procedeze, care e calea pentru a avea 
copii când aceștia nu vin în mod spontan. Eu nu stau 
prea mult online, dar acestor femei chiar le-am răspuns, 
știam cât este de important pentru ele și le-am răspuns 
tuturor, le-am consiliat atât cât am putut eu. Cu câteva 
dintre acele femei am rămas în contact, în timp. Una 
dintre ele, care aștepta de foarte mulți ani un copil și nu 
mai știa încotro să o ia, a reușit tot cu dr. Cezara Bucur și 
și-a botezat fetița Cristina Maria, ca pe mine. Aș vrea să 
fi putut ajuta mai mult, nu doar cu sfaturi. Acești oameni 
au nevoie de sprijin, inclusiv din partea autorităților, și 
susțin din tot sufletul ceea ce faceți voi, Asociația SOS 
Infertilitatea, pentru oamenii care suferă din cauza 
infertilității. 

Spuneai că ţi-ai dorit „cel puţin doi copii”. Te-ai gândit 
la un moment dat la un al treilea?
Mă gândesc și acum! Știu că vârsta nu mai este de 
partea mea, că singura opțiune acum o reprezintă 
ovocitele donate, dar pentru mine nu ar fi o problemă! 
Dacă aș fi sigură că pot duce sarcina la termen, dacă 
medicii mi-ar garanta asta, aș apela la ovodonație fără 
nicio ezitare. Un copil este un copil, nu contează calea 
prin care ajungi să îl ții în brațe!

Interviu realizat de 
Nicole Brunel
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mai în vârstă – să li se transfere un singur embrion, iar al 
doilea embrion să fie congelat și păstrat pentru un alt 
transfer”.

Autorii studiului au mai adăugat și că: „Acest studiu 
arată că este mai importantă calitatea decât 
cantitatea. Cei mai mulți pacienți se așteaptă ca 
adăugarea unui al doilea embrion să le crească sau 
chiar să le dubleze șansele, dar rezultatele studiului 
arată că nu este cazul. Sperăm că acest studiu va 
ajuta clinicile să reducă numărul de nașteri multiple și, în 
același timp, să-și mențină rata de succes la un nivel cât 
mai ridicat”.

Totuși, studiul a arătat că, dacă femeile au doar doi 
embrioni de calitate mai slabă, au o șansă mai mare de 
a obține sarcina dacă se transferă amândoi și nu doar 
unul.

Autoritatea britanică de reglementare Human 
Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) duce 
o campanie de convingere a femeilor cu privire la 
transferul unui singur embrion la fiecare transfer din 
cadrul procedurilor FIV. Autoritatea face referire și la 
studiile care demonstrează riscurile nașterilor multiple – 
inclusiv faptul că gemenii sunt de șase ori mai predispuși 
la naștere prematură decât feții unici. Conform HFEA, 
pe termen lung, problemele de sănătate asociate cu 
nașterea prematură includ probleme de respirație, 
paralizia cerebrală și alte dificultăți fizice și de învățare.

Un studiu științific a arătat că, dacă se transferă un 
embrion sănătos alături de un embrion de o calitate 
mai slabă, șansele de a obține o sarcină scad cu 27%.

Transferarea a doi embrioni în cadrul unei proceduri 
de FIV poate reduce șansele de sarcină dacă unul din 
embrioni este de o calitate mai slabă, conform unor 
cercetări.

Un studiu efectuat pe femei de toate vârstele a 
descoperit că transferul unui embrion de bună calitate 
împreună cu un embrion de o calitate mai slabă reduce 
considerabil șansele obținerii unei sarcini, în comparație 
cu transferul unui singur embrion de calitate bună.

Experții care au efectuat studiul consideră că 
organismul are tendința de a se concentra pe embrionul 
de o calitate mai slabă și pe a respinge o posibilă 
sarcină defectuoasă, în loc să se concentreze pe 
embrionul sănătos care ar duce la nașterea unui copil.

Cercetarea a fost prezentată la conferința anuală 
a British Fertility Society din Edinburgh și a acoperit 
date de la 1.472 de transferuri de embrioni fresh, atât 
transferuri cu un singur embrion,cât și cu doi, în ziua 5 de 
la fertilizare (în stadiul de blastociști). Embrionii au fost 
clasificați la momentul transferului prin folosirea unui 
sistem de clasificare standardizat pentru FIV.

Rezultatele au arătat că, spre deosebire de transferarea 
unui singur embrion, transferul a doi embrioni (din care 
unul de calitate bună și unul de calitate slabă) a dus la 
scăderea cu 27% a șanselor de a obține o sarcină.

Nici transferarea a doi embrioni de calitate bună nu a 
avut rezultate mai bune decât transferarea unui singur 
embrion.

Autorii studiului precizează: „În general, considerăm că 
un embrion bun va fi recunoscut de corp și va fi captat 
pentru implantare. Dar un embrion de calitate slabă ar 
trebui să fie respins de corp – endometrul îl va respinge. 
Cercetarea noastră sugerează că, dacă se transferă un 
embrion de proastă calitate împreună cu un embrion 
de calitate bună, cel mai probabil se reduc șansele de 
implantare ale embrionului de calitate bună”.

Soluția este simplă și reprezintă standardul recomandat 
de ESHRE – single embryotransfer: „Pentru primul ciclu 
am recomanda cu siguranță ca femeilor – chiar și celor 

Șansele de obținere a unei sarcini prin FIV 
sunt mai mici dacă se transferă doi embrioni
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TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL

Am întrebat pe grupul Facebook al Asociației, unde 
există peste 20.000 de membri activi săptămânal, 
cum a afectat izbucnirea pandemiei cuplurile care, la 
începutul lui 2020, îşi doreau un copil/se pregăteau 
de FIV. 

Vă prezentăm o selecţie din testimonialele cuplurilor 
cărora pandemia le-a dat planul de a avea copii 
peste cap, dar şi ale celor care au mers cu pandemia 
târâș şi, cum-necum, au continuat procedurile. 

FIV în vremea pandemiei

Bianca
Aveam de gând să demarăm FIV-ul în aprilie 2020. Aveam de gând să demarăm FIV-ul în aprilie 2020. 
Pregătisem analize, tot, din martie. Dar a venit Pregătisem analize, tot, din martie. Dar a venit 
lockdown-ul și am fost nevoiți să așteptăm. Apoi, lockdown-ul și am fost nevoiți să așteptăm. Apoi, 
în mai-iunie, după ce am reluat munca, am reluat în mai-iunie, după ce am reluat munca, am reluat 
și analizele, cu gândul să începem. Am fost însă și analizele, cu gândul să începem. Am fost însă 
contacți ai unui caz pozitiv și am stat în izolare, contacți ai unui caz pozitiv și am stat în izolare, 
așa că abia în august am făcut FIV-ul la Iași. La așa că abia în august am făcut FIV-ul la Iași. La 
începutul acestui an ne-am vaccinat, iar acum ne începutul acestui an ne-am vaccinat, iar acum ne 
pregătim de transfer de embrion congelat.pregătim de transfer de embrion congelat.

Mihaela
În ianuarie 2020 am început prima stimulare pentru În ianuarie 2020 am început prima stimulare pentru 
FIV, pe care am oprit-o după opt zile din cauza FIV, pe care am oprit-o după opt zile din cauza 
răspunsului slab. Din martie trebuia să încep a doua răspunsului slab. Din martie trebuia să încep a doua 
stimulare, cu alt protocol, dar s-a închis clinica. stimulare, cu alt protocol, dar s-a închis clinica. 
Am început stimularea în mai, imediat ce s-a Am început stimularea în mai, imediat ce s-a 
deschis clinica, cu teste PCR și tot tacâmul. deschis clinica, cu teste PCR și tot tacâmul. 
Am obținut 4 blastociști, care au fost congelați din Am obținut 4 blastociști, care au fost congelați din 

cauza progesteronului meu. cauza progesteronului meu. 
Apoi au urmat șase luni de pregătiri de Apoi au urmat șase luni de pregătiri de 
embriotransfer, cu testele PCR aferente, embriotransfer, cu testele PCR aferente, 
transferuri prevăzute, dar nerealizate din cauza transferuri prevăzute, dar nerealizate din cauza 
condițiilor mele hormonale. condițiilor mele hormonale. 
În ianuarie 2021 am făcut primul transfer, iar acum În ianuarie 2021 am făcut primul transfer, iar acum 
sunt însărcinată în săptămâna 21, la 40 de ani.sunt însărcinată în săptămâna 21, la 40 de ani.

Andra
Și eu sunt un caz fericit. Pe 15 martie 2020, Și eu sunt un caz fericit. Pe 15 martie 2020, 
exact când trebuia să intru în histeroscopie exact când trebuia să intru în histeroscopie 
(aveam și branula în mână), a venit doctorul și (aveam și branula în mână), a venit doctorul și 
m-a anunțat că se stopează procedurile pe o m-a anunțat că se stopează procedurile pe o 
perioadă nedeterminată și că nu îmi mai face perioadă nedeterminată și că nu îmi mai face 
histeroscopia, deoarece dorește să o facă exact histeroscopia, deoarece dorește să o facă exact 
înainte de FIV (procedură care pentru mine era înainte de FIV (procedură care pentru mine era 
programată în aprilie-mai).programată în aprilie-mai).
Abia în iunie am făcut histeroscopia, apoi în Abia în iunie am făcut histeroscopia, apoi în 
iulie-august primul FIV, soldat cu o sarcină oprită iulie-august primul FIV, soldat cu o sarcină oprită 
din evoluție, iar apoi, în decembrie 2020, am din evoluție, iar apoi, în decembrie 2020, am 
făcut al doilea fiv, cu rezultat fericit, sarcină în făcut al doilea fiv, cu rezultat fericit, sarcină în 
curs.curs.

Olivia
Am început primul FIV în martie 2020... Nu știam că va 
urma un an pandemic. Pe 5 martie am rămas acasă în 
work from home, atunci am realizat că e posibil să se 
dezlănțuie pandemia și la noi, dar intrasem în horă. Cu 
mari emoții am făcut puncția pe 16 martie, fix înainte să 
se închidă tot. Am congelat toți cei trei blastociști, pe 
care urma să îi transferăm în lunile de după lockdown. 
Primele două transferuri au fost negative și învăluite în 
teste PCR. Al treilea transfer a fost pozitiv, dar evoluția 
beta nu era cea mai fericită (nu se dubla). Am fost 
suspectă de sarcină extrauterină, trebuia să repet beta 
și să mă duc la ecografie cât mai des, dar surpriză... 
soțul este contact direct. Mă izolez de el și merg în 
continuare la ecografie și beta, se vede sarcina în uter, 
însă se oprește din evoluție la 6 săptămâni. Cam așa 
a fost la noi în 2020. Acum, în 2021, cu pandemia în 
continuare „la ușă”, am făcut al doilea FIV și din nou 
am congelat toți embrionii. Ne-am vaccinat, iar acum, 
după primul embriotransfer al FIV2, sperăm la un beta 
pozitiv și o sarcină la termen.

Elena
În martie 2020 eram programată pentru operația 
de endometrioză, am amânat până în iunie 2020, 
clinicile fiind închise din cauza covidului. În septembrie 
2020 am început procedura FIV și am făcut primul 
embriotransfer, care a fost negativ. Au urmat alte 
embriotransferuri și teama ca nu cumva testele PCR, 
obligatorii înainte de fiecare transfer, să iasă pozitive 
și să îmi dea peste cap tot efortul făcut până în 
momentul acela. Am continuat și în 2021, în ianuarie 
am avut ultimul embriotransfer, care din păcate a fost 
tot nereușit, iar în martie aveam planul stabilit pentru 
a face un nou transfer cu ultimul embrion rămas. Șoc: 
socrii au test covid pozitiv, eu și soțul în carantină, 
la câteva zile s-a pozitivat și soțul, iar ulterior și eu. 
Iată-ne la sfârșitul lunii mai și nici până acum nu am 
făcut embriotransferul programat atunci.
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Carla
Eu am început stimularea în martie 2020. După Eu am început stimularea în martie 2020. După 
câteva zile, mi-au spus de la clinică că se câteva zile, mi-au spus de la clinică că se 
anulează tot pentru că închid. Oricum, aveam anulează tot pentru că închid. Oricum, aveam 
doar un singur folicul (AMH 0.1), dar aveam de doar un singur folicul (AMH 0.1), dar aveam de 
gând să facem procedura și cu acel unic folicul. gând să facem procedura și cu acel unic folicul. 
În mai 2020 am reluat procedura, am avut doi În mai 2020 am reluat procedura, am avut doi 
foliculi, iar în prezent ținem în brațe un bebeluș în foliculi, iar în prezent ținem în brațe un bebeluș în 
vârstă de două luni.vârstă de două luni.

Andreea
Eu aveam totul pregătit pentru a face puncția ovari-
ană în aprilie 2020, însă pandemia ne-a dat planurile 
peste cap. Văzând că se prelungesc voucherele din 
programul PMB până la sfârșitul anului, ne-am ridicat 
moral și am mers mai departe. În septembrie am reve-
nit pentru analize și puncție ovariană. Însă încă o dată 
drumul meu s-a „înfundat”, de data această din ca-
uza unei probleme de sănătate: o viremie mărită. Tot 
anul 2020 cu pandemie, șomaj tehnic, întreruperea 
procedurilor, au făcut ca ficatul meu să fie afectat. 
Am reușit însă să fac puncția ovariană și să congelez 
trei blastociști, pentru când voi termina cu tratamentul 
hepatic. A fost o perioadă grea dar am reușit, dato-
rită unui doctor minunat, să mă vindec și să pot relua 
drumul spre visul meu a avea un bebe. Pe 15 mai am 
reușit să fac embriotransfer și acum aștept cu ne-
răbdare beta. Am speranța în suflet că, după cinci 
ani presărați cu trei sarcini extrauterine, tratamente, 
hormoni și mult stres, voi reuși să îmi îndeplinesc visul!

Gabriela
În timpul stimulării pentru FIV am făcut amândoi În timpul stimulării pentru FIV am făcut amândoi 
COVID, deși în acea perioadă am evitat contac-COVID, deși în acea perioadă am evitat contac-
tele / întâlnirile cu alte persoane și am spălat / tele / întâlnirile cu alte persoane și am spălat / 
dezinfectat tot timpul. Asta a dus la pierderea dezinfectat tot timpul. Asta a dus la pierderea 
tratamentului, bani risipiți pe ecografii și analize tratamentului, bani risipiți pe ecografii și analize 
pentru monitorizare. Am reluat tratamentul în pentru monitorizare. Am reluat tratamentul în 
luna următoare, însă nu am avut ovocite.luna următoare, însă nu am avut ovocite.

Delia
Noi suntem un caz fericit, urma să facem procedura în 
martie 2020 în Slovacia, din cauza pandemiei nu am 
mai reușit, dar nu am renunțat: în august 2020 am făcut 
transferul după FIV la Timișoara, iar astăzi ne ținem în 
brațe minunea de copil în vârstă de o lună.

Alina
Eu am apucat să fac procedura exact înainte: 
pe 5 martie am avut puncția, pe 10 martie 
embriotransferul, iar pe 25 martie s-a închis tot...  
Azi, cu fetița mea în brațe, încă nu îmi vine să cred ce 
mare noroc am avut!
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Alexandra
Eu cred că mă pot considera norocoasă. Am avut 
nunta programată pe 30 mai 2020. Aveam plătită luna 
de miere, trebuia să plecăm în Republica Dominicană, 
însă a trebuit să facem cununia civilă în plină stare de 
urgență, pe 30 martie 2020, pentru că luasem biletele 
pentru călătorie pe numele nou și altfel nu puteam 
primi banii înapoi. Nunta a trebuit să fie amânată, așa 
că am decis ca banii pe care îi strânsesem pentru 
nuntă să îi folosim pentru FIV. Pe 22 mai 2020 am 
început FIV-ul, pe 22 mai 2021 mi-am botezat fetița, 
chiar în ziua în care împlineam 33 ani. Nu voi uita 
niciodată această zi. Mare minune! Am obținut doi 
embrioni din trei foliculi, i-am transferat pe amândoi. 
Sarcină unică. Eu cu AMH 0,5 și endometrioză, soțul 
cu teratozoospermie și varicocel grad 2-3. Toată 
sarcina am fost megasperiată de COVID. Nu știu 
cum am reușit să nu mă contaminez, dar am avut 
mari coșmaruri! Una peste alta, m-am căsătorit în 
pandemie, am procreat în pandemie, am devenit 
mamă în pandemie. Chiar dacă mi-a dat peste cap 
planurile cu nunta, am reușit să rămân însărcinată în 
pandemie și să duc la bun sfârșit sarcina. Așa că mă 
consider cea mai norocoasă.

Andreea
Am 29 de ani și am luptat patru ani să avem Am 29 de ani și am luptat patru ani să avem 
un copilaș. Soțul analize perfecte, eu o trompă un copilaș. Soțul analize perfecte, eu o trompă 
înfundată și cel mai probabil cea de-a doua înfundată și cel mai probabil cea de-a doua 
nefuncțională, ovare polichistice, ovulam nefuncțională, ovare polichistice, ovulam 
spontan doar pe partea cu trompa înfundată.spontan doar pe partea cu trompa înfundată.
În 2019 am avut un contact dirijat cu stimulare În 2019 am avut un contact dirijat cu stimulare 
ovariană și două inseminări nereușite.ovariană și două inseminări nereușite.
În februarie 2020 discutam cu medicul să În februarie 2020 discutam cu medicul să 
începem analizele premergătoare FIV și să începem analizele premergătoare FIV și să 
trecem la treabă. Însă a venit pandemia.trecem la treabă. Însă a venit pandemia.
Am așteptat până în iunie 2020, când mi-am Am așteptat până în iunie 2020, când mi-am 
luat inima în dinți și am zis că, cu orice preț, nu luat inima în dinți și am zis că, cu orice preț, nu 
mai aștept o clipă. Am făcut toate analizele, mai aștept o clipă. Am făcut toate analizele, 
ne-am apucat de stimulare. ne-am apucat de stimulare. 
Pe data de 31 august am avut puncția, din Pe data de 31 august am avut puncția, din 
care au rezultat doi embrioni de calitate care au rezultat doi embrioni de calitate 
foarte bună, iar primul embriotransfer a fost cu foarte bună, iar primul embriotransfer a fost cu 
succes. succes. 
Când am primit rezultatul analizei beta-HCG, Când am primit rezultatul analizei beta-HCG, 
eram într-o parcare a unui supermarket, în eram într-o parcare a unui supermarket, în 
mașină, iar eu și soțul meu am început să mașină, iar eu și soțul meu am început să 
plângem în hohote. Acum, mai avem mai puțin plângem în hohote. Acum, mai avem mai puțin 
de trei săptămâni până la marea întâlnire cu de trei săptămâni până la marea întâlnire cu 
băiețelul nostru. Este binecuvântarea noastră băiețelul nostru. Este binecuvântarea noastră 
divină.divină.
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Receptivitatea endometrială deficitară
Acesta poate fi un alt factor care poate rezulta din 
sinteza dezordonată a prostaglandinelor, care a 
exercitat un efect prin modificarea mediilor endocrine 
sau endometriale.

Obezitatea și sindromul ovarelor polichistice
Obezitatea este o constatare frecventă la femeile 
cu SOP. O creștere moderată a indicelui de masă 
corporală între 25 și 27,5 kg / m2 este asociată cu un 
răspuns slab la tratament, pe lângă o rată crescută 
de avort spontan, independent de nivelurile de LH, de 
aceea este recomandabil să aveți IMC normal înainte 
de a planifica o sarcină.

Fertilizarea in vitro este cea mai avansată tehnică 
în ierarhia reproducerii umane asistate medical, dar 
are limitările sale nu doar în ceea ce privește rata de 
succes, cât și riscurile de avort spontan. 

Incidenţă
Avortul spontan, respectiv opririle din evoluție ale 
sarcinilor, are o incidență de între 15% și 30% în cadrul 
ansamblului sarcinilor spontane.

Principalele întrebări pe care un cuplu care face apel la 
FIV le pune sunt: FIV va crește rata avortului spontan? 
FIV adaugă un plus la riscul de anomalii ale fătului?

Vârsta cuplului
Cuplurile care ajung la clinicile de infertilitate tind 
să fie mai în vârstă decât cele care frecventează o 
clinică prenatală. Cuplurile cu subfertilitate s-ar putea 
să fi încercat o sarcină timp de câțiva ani înainte 
de a solicita sfatul medicului, și ar fi putut apoi să 
se prezinte la ginecologul lor pentru investigații și 
eventual tratamente simple înainte de a fi îndrumați 
către concepție asistată. O astfel de întârziere duce 
la o incidență mai mare a disfuncției ovulatorii și la 
posibilitatea dezvoltării unor patologii ginecologice. 
Pe lângă problema de a rămâne însărcinată, femeia în 
vârstă are șanse mari de avort spontan.

Nu numai vârsta partenerei feminine contează, ci 
și vârsta bărbatului are un impact. Spermatozoizii 
care prezintă anomalii cromozomiale pot duce la 
dezvoltarea unui făt anormal, iar riscul crește și odată 
cu înaintarea în vârstă paternă.

Istoricul anterior al pierderilor de sarcină
70-80% dintre cuplurile cu infertilitate secundară 
prezintă adesea un istoric obstetric cu pierderi de 
sarcină înainte de tratament, astfel încât acestea se 
încadrează în categoria de risc ridicat, deci au nevoie 
mai întâi de investigații detaliate. 

Dezechilibrul hormonal
Un dezechilibru al anumitor hormoni (cum ar fi hormonul 
luteinizant / LH, care e relevant în patologii precum 
PCOS), poate fi unul dintre motivele avortului spontan, 
posibil printr-un efect advers asupra maturării 
ovocitelor; acesta duce atât la o rată mai mică a 
sarcinii, cât și la o rată de avort spontan mult mai mare, 
în comparație cu cele ale femeilor cu concentrații 
serice normale de LH.

Pierderea sarcinii după procedura FIV
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Consiliere și asistență
Cuplurile care trec prin astfel de situații suferă și 
au nevoie de sprijin și consiliere atât din partea 
personalului medical, cât și din partea familiei și 
prietenilor.

În concluzie, rata generală de avort spontan după 
proceduri FIV este similară cu cea așteptată pentru 
populația generală. Diverse studii și lucrări au 
raportat că medicamentele utilizate în tratamentele 
de concepție asistată nu par să afecteze negativ 
incidența anomaliilor congenitale, ci s-a constatat o 
incidență egală cu concepția naturală (cu excepția 
cazului în care există un factor de risc ridicat sau o 
predispoziție).

Managementul avortului spontan
Tratamentul depinde de starea sarcinii, care trebuie 
confirmată de medicul ginecolog și, prin urmare, 
sarcina poate fi expectantă sau activă, în funcție de 
situația clinică și de dorințele pacientului.

Managementul în așteptare – se așteaptă finalizarea 
spontană și completă a avortului.

Management activ - este posibil prin mijloace 
medicale sau chirurgicale atunci când există o urgență 
sau când așteptarea prelungită poate pune pacienta 
în pericol, deoarece prima prioritate este siguranța și 
păstrarea fertilității viitoare.
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decongelați au fost excluse din acest studiu 
recent.

Ca urmare a analizei datelor, au fost observate 
rate mai ridicate ale anumitor complicații 
obstetricale asociate transferului de blastociști 
prin comparație cu transferul de embrioni de ziua 2 
sau 3. În special, incidența placentei praevia era în 
mod clar mai mare. De asemenea, sarcinile unice 
obținute ca urmare a unui transfer de blastociști 
prezentau un risc mai mare de naștere prematură 
(<37 săptămâni sau chiar <32 săptămâni). Riscul 
de apariție a unei complicații precum placenta 
praevia, nașterea prematură și greutatea scăzută 
la naștere era mai mare în cazul transferurilor 
de blastociști decât în cazul sarcinilor obținute 
spontan (spre exemplu, a fost observat riscul de 
greutate scăzută sau foarte scăzută la naștere).
Autorii recunosc că anumite studii nu au identificat 
o corelație între transferul de blastociști și atare 
complicații; anumite studii nu au identificat nicio 
asociere între transferul de blastociști și riscul 
crescut de complicații placentare. Subliniind 
anumite neconcordanțe și diferențe care pot exista 
în practică, autorii propun ca diferitele rezultate 
să fie explicate prin intermediul unor criterii de 
diagnostic variate referitoare la placenta praevia 
și prin intermediul diferitelor controale prenatale 
specifice diferitelor țări. Totuși, un risc mai mare de 
naștere prematură în cazul sarcinilor obținute prin 
transferuri de blastociști (de 1,15%) a fost detectat 
într-un studiu de cohortă de amploare, care a avut 
în vedere 90.000 de subiecți, desfășurat în anul 
2018. 

După cum a rezultat și din alte publicații, studiul 
grupului CoNARTaS a arătat că bebelușii care rezultă bebelușii care rezultă 
din transferul de blastociști sunt mai degrabă băieți, din transferul de blastociști sunt mai degrabă băieți, 
spre deosebire de bebelușii care rezultă din transferul spre deosebire de bebelușii care rezultă din transferul 
unor embrioni de ziua 2 sau 3unor embrioni de ziua 2 sau 3 – diferența în acest sens 
fiind de 1,13%. Raportul era de asemenea în favoarea 
băieților (cu 1,10%) atunci când au fost comparate 
datele obținute în cadrul studiului și datele aferente 
grupului reprezentat de sarcinile obținute spontan.

Această tendință poate fi explicată de utilizarea 
din ce în ce mai frecventă a tehnologiei time-lapse 
și a algoritmilor de selecție a embrionilor; dacă 
blastociștii din care se dezvoltă băieței se dezvoltă 
și se maturizează mai repede din punct de vedere 

Publicația ESHRE „Focus on Reproduction” subliniază 
că un amplu studiu de cohortă a evidențiat anumite 
riscuri obstetricale și perinatale minore (dar care 
nu sunt de neglijat), aferente transferurilor de 
blastociști fresh în cadrul procedurii FIV. Ar trebui 
oare ca transferul de blastociști să rămână în 
continuare standardul de referință?

În epoca în care tehnologia time-lapse și 
vitrificarea sunt utilizate pe scară largă, cultura 
extinsă a embrionilor până la stadiul de blastocist 
a devenit o procedură standard în cadrul multor 
programe de reproducere umană asistată medical. 
Deoarece oferă o mai bună precizie în cadrul 
procesului de selectare a unui embrion unic și rate 
de succes mai mari conform majorității studiilor, 
transferul de blastociști este preferat de medici, 
embriologi și pacienți deopotrivă. Totuși, un nou 
studiu a evidențiat anumite probleme referitoare la 
impactul pe termen lung pe care cultura extinsă a 
embrionilor l-ar putea avea asupra sănătății mamei 
și a copilului. 

Un studiu de amploare privind prevalența 
înregistrată, prezentat într-o formă preliminară în 
cadrul întrunirii anuale a ESHRE din anul 2019, a 
comparat datele obstetricale și perinatale aferente 
unui număr de 70.000 nașteri de copii obținuți ca 
urmare a transferului de blastociști fresh în cadrul 
procedurilor FIV/ICSI și datele aferente unui număr 
de 2,8 milioane de nașteri de copii concepuți 
spontan. Astfel, a fost identificat un risc minor, 
dar neneglijabil, reprezentat de placenta praevia 
și nașteri premature în cazul transferurilor de 
blastociști proaspeți, prin comparație cu transferul 
unor embrioni de ziua 2 sau 3. Datele, colaționate 
de grupul CoNARTaS din Norvegia, Suedia, Finlanda 
și Danemarca, au fost culese timp de aproape 
20 de ani (în perioada 1997-2015) și au vizat 4.601 
nașteri de copii obținuți prin transferul unor 
blastociști și 51.956 nașteri de copii obținuți prin 
transferul unor embrioni de ziua 2 sau 3.

Un studiu anterior elaborat de același grup 
raportase deja diferențe referitoare la evoluția 
maternă și neonatală atunci când sunt comparate 
stadiile în care se află embrionii în cazul ciclurilor 
bazate pe transferul de embrioni decongelați. Prin 
urmare, ciclurile bazate pe transferul de embrioni 

Riscuri obstetricale și perinatale minore 
asociate transferurilor de blastociști 
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morfologic prin comparație cu blastociștii din care 
se dezvoltă fetițe, este posibil ca acest lucru să 
contribuie la o prevalență mai mare a băieților în cazul 
transferurilor de blastociști.

În cadrul întrunirii ESHRE din anul 2019, Anne Laerke 
Spangmose, autor principal al studiului, a adăugat: 
„Cultura extinsă a embrionilor înseamnă mai mult timp 
in vitro pentru embrion, ceea ce îl expune mai mult la 
potențiali factori de stres extern, precum temperatura 
sau concentrația de oxigen. De asemenea, tipul de 
mediu de cultură utilizat în cazul embrionilor de ziua 
2 sau 3 și, respectiv, în cazul blastociștilor, este diferit. 
Studiile au sugerat că până și mediul de cultură poate 
influența expresia specifică a genelor și poate avea 
un impact asupra parametrilor perinatali.”

Dacă rata de sarcini multiple este întotdeauna 
amintită ca fiind riscul cel mai mare aferent tehnicilor 
de reproducere umană asistată medical, cultura 
extinsă a embrionilor pare să fie în continuare cel mai 
bun indicator de selecție a embrionilor și, implicit, 
de transfer al unui blastocist unic. Majoritatea 
autorităților de reglementare, dar și analiza Cochrane 
din anul 2016 care a indicat că există probe „de 
calitate îndoielnică” în favoarea unei mai bune rate 
de obținere a sarcinilor ca urmare a transferurilor de 
blastociști, încurajează aplicarea politicii de transfer 
al unui embrion unic atunci când acest lucru este 
posibil. 

Totuși, în pofida avantajelor pe care le prezintă 
transferul de blastociști și după cum este indicat în 
prezent de acest studiu, se pare că există anumite există anumite 
riscuri reduse, dar neneglijabile, atât pentru mamă riscuri reduse, dar neneglijabile, atât pentru mamă 
cât și pentru copil, riscuri care „pot afecta evoluția cât și pentru copil, riscuri care „pot afecta evoluția 
obstetricală și perinatală aferentă ciclurilor care obstetricală și perinatală aferentă ciclurilor care 
presupun transferul de embrioni proaspeți”, susțin presupun transferul de embrioni proaspeți”, susțin 
autorii.autorii. Aceste rezultate sunt importante, adaugă 
ei, „deoarece un număr din ce în ce mai mare de 
proceduri FIV/ICSI presupun transferuri de blastociști”. 
Cu referire la studiul de anul trecut, Spangmose a 
avertizat: „Trebuie să analizăm totuși dacă cultura 
blastociștilor trebuie să rămână standardul de 
referință în cazul procedurilor de reproducere umană 
asistată medical care implică transferul de embrioni 
fresh, având în vedere riscurile pe care le evidențiază 
studiul nostru.”
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Suntem mândri că am 
contribuit la nașterea a 
peste 4 milioane de copii.1

Și visul tău poate deveni 
realitate datorită 
biotehnologiei utilizate în 
laboratoarele noastre.

Dana Bratu Grupul SOS Infertilitatea

#InfertilitateaPoateFiÎnvinsă #IVFwarrior #LoveAndScience
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Dana Bratu sunt însărcinată!

Perechea regală a oferit în 2019 unui număr de 
60 cupluri malaeziene vouchere pentru a efectua 
procedura FIV. Primul copil conceput în urma 
proiectelor Fundației TAFF, Jaden Samuel Desan, are 
în prezent 15 ani.

Tunku Azizah, regina Malaeziei, născută în anul 1960, 
vorbește deschis despre încercările și difi cultățile 
avute în a obține o sarcină. Regina a făcut cunoscut 
parcursul său de zece ani pentru a concepe patru 
copii prin fertilizare in vitro.

„Nu îmi este rușine să povestesc și să împărtășesc 
lumii toate problemele și difi cultățile pe care le-am 
avut pentru a rămâne însărcinată”, a spus ea. „Tânjești 
după un copil și te confrunți cu lumea care te întreabă 
mereu când vei avea un copil. Trebuie să porți 
stigmatul conform căruia femeile sunt întotdeauna 
învinovățite. Acum, cel puțin, există egalitate de gen, 
societatea a început să integreze ideea că și bărbații 
pot fi , în egală măsură, responsabili de infertilitatea 
de cuplu.” 

Tunku Azizah a mai subliniat că pe vremea sa rata 
de succes a tratamentului FIV era semnifi cativ mai 
scăzută: „Există speranță în zilele noastre. Pe atunci, 
rata de succes era de mai puțin de 20%.”

Regina a inițiat și conduce TAFF, o organizație de 
caritate, care ajută cuplurile fără copii, afl ate în 
difi cultate fi nanciară, să obțină tratament sau consiliere. 

Regină și lider de ONG: 
„Știu cum este să tânjești după un copil”
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Încă din 1984, de la raportarea primei sarcini umane 
obținute prin utilizarea unui embrion înghețat, 
crioprezervarea a salvat cuplurile de la mai multe 
tratamente FIV și a îmbunătățit ratele generale de 
succes în urma unei singure recoltări de ovocite.

Crioprezervarea este termenul utilizat pentru 
congelarea țesutului sau a celulelor cu scopul de a le 
păstra pentru utilizare în viitor. Cu tehnologia actuală, 
în prezent se pot congela spermatozoizi, ovocite, 
embrioni și fragmente de țesut mic (de exemplu, țesut 
ovarian). Aceste probe sunt depozitate în azot lichid 
la temperaturi extrem de scăzute (-196 grade Celsius).

Toți pacienții care fac crioprezervare trebuie să fie 
supuși unui screening pentru infecții (precum HIV și 
hepatite) înainte de înghețarea probelor.

De ce se face apel la înghețarea embrionilor?
Crioprezervarea este o parte uzuală a procesului FIV 
și este utilizată atunci când stimularea ovarelor duce 
la obținerea unui număr mai mare de ovocite, care 
devin embrioni viabili și care nu pot fi transferați în 
același timp.

Mai mult, s-a constatat că transferul unui număr 
mare de embrioni prezintă un risc semnificativ de 
sarcină multiplă, de aceea, norma în prezent este 
să se transfere un singur embrion și să se stocheze 
embrionii de bună calitate rămași, pentru o utilizare 
ulterioară.

Există și alte avantaje în înghețarea embrionilor, 
cum ar fi întârzierea transferului embrionului prin 
crioprezervare în cazurile în care există riscul 
sindromului de hiperstimulare ovariană (OHSS). Dacă 
se obține sarcină la o pacientă cu risc de OHSS, 
acest lucru i-ar putea agrava starea, iar în cazurile 
grave de hiperstimulare pacientele necesită internare 
în spital.

Când și cum sunt îngheţaţi embrionii?
Embrionii umani pot fi înghețați la primul stadiu 
celular (embrion pronuclear), dar este mai frecvent să 
se permită embrionilor să se dezvolte timp de câteva 
zile înainte de a-i îngheța. Ei se pot congela în orice 
stadiu până la stadiul de blastocist (5-6 zile de la 
fertilizare). Cu toate acestea, nu toți embrionii sunt de 
o calitate suficient de bună pentru a fi crioprezervați, 
iar embriologul vă va putea sfătui dacă embrionii 

Crioprezervarea embrionilor: funcționează? 
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sunt potriviți pentru crioprezervare. Există două 
metode de congelare a embrionilor: înghețare lentă 
și vitrificare, prima fiind din ce în ce mai puțin utilizată. 
Vitrificarea (înghețarea rapidă) este o tehnică relativ 
nouă asociată cu rate de supraviețuire a embrionilor 
mai mari. Embrionii sunt suspendați într-o soluție 
pentru a-i proteja de efectele înghețării și apoi sunt 
plasați într-un rezervor de azot lichid până când este 
nevoie de ei.

Transferul embrionilor înghețați
Embrionii dezghețați sunt transferați în uter după 
prepararea mucoasei uterului (endometru), fie pe un 
ciclu natural, fie pe un ciclu cu stimulare hormonală. 
Atunci când embrionii înghețați sunt utilizați pentru 
transfer într-un ciclu menstrual natural, pacienta va fi 
monitorizaă prin analize de sânge pentru a determina 
când are loc ovulația. Embrionii vor fi apoi dezghețați 
și embrionul(i) transferaț(i) la momentul potrivit după 
ovulație, pentru a asigura concordanța între stadiul 
de dezvoltare al embrionului și mucoasa uterină. În 
timpul unui ciclu stimulat, se realizează o dezvoltare 
adecvată a endometrului cu o combinație de 
medicamente hormonale.

Funcționează?
Preocuparea principală în ceea ce privește 
utilizarea tehnicilor de îngheț este posibila pierdere 
a embrionilor din cauza deteriorării celulare din 
procesul de îngheț. De obicei, peste 80% dintre 
embrionii crioprezervați supraviețuiesc procesului de 
decongelare. În urma progreselor recente, această 
cifră urcă adesea la 90%.

Sute de mii de copii s-au născut din utilizarea 
embrionilor congelați, iar ratele de sarcină cu 
embrioni congelați / dezghețați pot fi la fel de bune 
ca pentru embrionii fresh. 

Nu există dovezi care să sugereze că înghețarea și 
decongelarea embrionilor au dus la un risc crescut de 
avort și de anomalii congenitale mai mari decât cele 
așteptate pentru sarcinile spontane.

Ultimele cercetări arată că sarcinile din embrioni 
crioprezervate sunt benefice pentru mamă și copil, 
deoarece corpul mamei are șansa de a se recupera 
după stimularea hormonală.
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Experiența obținerii și menținerii unei sarcini este, 
desigur, una pe deplin subiectivă, fie că sarcina este 
obținută prin FIV, printr-o altă tehnică de reproducere 
asistată sau în mod spontan. Dar există oare aspecte 
care diferențiază o sarcină obținută prin FIV de 
sarcina obținută în mod „convențional”?

În principal, diferențele sunt reprezentate de metoda 
prin care este obținută sarcina, încărcătura emoțională 
asociată sarcinii și anumite riscuri pe care sarcina le 
presupune.

Din perspectivă emoțională, femeile care recurg la 
procedura FIV se simt uneori stigmatizate pentru 
faptul de a fi recurs la această opțiune. Chiar dacă 
sunt peste 8 milioane de persoane concepute prin FIV 
în lume, de cele mai multe ori există încă ezitări ale 
cuplurilor de a dezvălui public modul de concepere a 
copilului.

Cercetările indică faptul că parcurgerea unei proceduri 
FIV poate provoca anxietate pacienților care trec prin 
acest proces. Un studiu din 2013 a analizat multiplii 
factori de stres asociați procesului FIV, inclusiv suferința 
infertilității, injecțiile zilnice, analizele de sânge, puncția 
ovariană, eventualul eșec al procesului care poate 
surveni în orice moment, dar și perspectiva pierderii 
sarcinii. Deși studiul a identificat o asociere importantă 
din punct de vedere statistic între anxietate și rata de 
nașteri a unor copii vii în cazul participanților, nu s-a 
constatat că un nivel de anxietate ridicat ar determina 
un insucces în obținerea sarcinii. Stresul fizic, emoțional 
și financiar pe care îl presupune procedura FIV nu este 
deloc ușor de suportat, adăugându-se modificărilor 
majore pe care le resimt femeile în mod obișnuit la 
începutul sarcinii.

Există câțiva factori de risc asociați unei sarcini 
obținute prin FIV care sunt diferiți de factorii asociați 
sarcinilor spontane, printre care riscul de a obține o 
sarcină multiplă (dacă în uter sunt transferați mai mulți 
embrioni). De asemenea, deși procedura FIV în sine 
nu implică trompele uterine, riscul de apariție a unei 
sarcini ectopice nu este exclus, cca. 1,5% dintre femeile 
care recurg la FIV (mai exact, o parte din pacientele 
având istoric de patologii tubare, dar nu au trompele 
extirpate / clampate) trec prin experiența unei 
sarcini extrauterine. Există, de asemenea, studii care 
sugerează că ar exista un mic risc asociat procedurii 
FIV reprezentat de greutatea scăzută la naștere sau 

de nașterea prematură a copilului (deoarece sarcinile 
multiple, inclusiv cele obținute în mod spontan, 
presupun adesea riscul nașterii premature).

Din punct de vedere pur medical, odată implantată, 
o sarcină obținută prin FIV este o sarcină absolut 
normală, care presupune toate bucuriile și riscurile 
asociate în mod normal unei sarcini. Diferența, atunci 
când un cuplu recurge la FIV pentru a obține o sarcină, 

Este diferită o sarcină obținută prin FIV  
de o sarcină spontană? 
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sunt deloc diferite din perspectiva riscurilor asociate. 
Factorii de stres asociați unei sarcini obținute prin FIV 
sunt mai numeroși, dar, până în prezent, cercetările 
nu au indicat că ar exista efecte adverse notabile 
asupra sarcinii provocate de nivelul de stres. Cea mai 
mare diferență între cele două moduri de obținere a 
unei sarcini este, cel mai probabil, suma lipsă în contul 
bancar în cazul cuplurilor care sunt nevoite să recurgă 
la procedura FIV.

este dată de faptul că a fost într-adevăr nevoie de FIV. 
Riscurile asociate sarcinii vor depinde în primul rând de 
factorii care au determinat infertilitatea. Vârsta, factorii 
anatomici, factorii endocrini sau imunologici au un 
impact asupra unei sarcini duse la bun sfârșit.

Cu alte cuvinte, o sarcină este o sarcină. Deși sarcinile 
obținute prin FIV și sarcinile spontane diferă din 
perspectiva metodei de concepție, sarcinile în sine nu 
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au spus că s-au simțit izolați atunci când au trecut prin 
procedura de fertilizare in vitro și 60% dintre bărbați 
cred că femeilor li se oferă mai mult sprijin emoțional în 
confruntarea cu infertilitatea.

Chris Lawson a fost inspirat de experiența personală și 
a inițiat podcast-ul „IVF Dad”, pentru a atrage atenția 
asupra acestei probleme. „În calitate de partener, 
există momente în care te poți simți într-un fel un pic 
pierdut și puțin nesigur cu privire la rolul tău și toate 
acestea îți pot influența identitatea”, a declarat acesta.

Bărbații nu trebuie să fie întotdeauna 
„cei puternici”
Chris și soția sa, Trish, din nordul Londrei, amândoi fără 
copii până la 44 și, respectiv, 39 de ani, au început în 
2015 să caute soluții medicale după ce au încercat să 
conceapă timp de un an. După investigații, medicii 
le-au spus că morfologia spermei lui Chris și calitatea 
ovulelor lui Trish, cauzată de vârstă, constituiau 
problema pentru care nu reușiseră să conceapă 
spontan.

Un nou studiu relevă că peste două treimi dintre 
bărbați nu împărtășesc cu partenera lor toate 
dificultățile legate de problemele de fertilitate prin 
care trec. A încerca să îți întemeiezi o familie atunci 
când există probleme de fertilitate este o provocare, 
iar adesea bărbatul se poate simți marginalizat.

Bărbaților le este dificil să se deschidă și să își exprime 
dificultățile pe parcursul procedurii de fertilizare în vitro. 
Noi cercetări, popularizate de publicația inews.co.uk, de 
unde am preluat și testimonialele, arată că mai mult de 
două treimi dintre bărbați nu și-ar exprima în dialogul 
cu partenerele / soțiile lor adevăratele dimensiuni 
ale greutăților prin care trec referitor la fertilitate, iar 
aproape jumătate dintre bărbați simt că există un 
stigmat social în acest sens.

Potrivit unui sondaj realizat de The Lister Fertility Clinic 
aplicat la 2.000 de bărbați care au apelat la FIV, circa 
un sfert dintre cei intervievați spun că s-au simțit jenați 
de faptul că au întâmpinat probleme de fertilitate, iar 
aproape o cincime au resimțit sentimente de vinovăție 
în raport cu problemele lor. O cincime dintre bărbați 

Parcurgerea unei proceduri de fertilizare  
in vitro este un rollercoaster  
emoțional și pentru bărbați

(continuare în pg. 50)
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  Ecografi a testiculară
  Biopsia testiculară pentru diagnostic, 
FIV sau crioconservare

Ce soluții există?
Tratamente medicamentoase

  Medicația hormonală - utilă în insufi ciența hormonală
  Antibiotice - utilă în infecții acute sau cronice
  Suplimente nutritive - combinații de vitamine, 
minerale, aminoacizi, antioxidanți 

Tratament chirurgical
În afecțiuni operabile - extirparea unei tumori, 
restabilirea circulației sangvine prin microchirurgia 
varicocelului, refacerea canalelor spermatice, 
prelevarea chirurgicală a spermatozoizilor.

Tehnici de reproducere asistată
  Inseminarea intrauterină (IUI) cu spermă proprie sau 
de la donator
  Fertilizarea in vitro - FIV/ICSI

Soluții avansate de selecție a spermatozoizilor pentru 
IUI sau FIV

  P-ICSI (ICSI fi ziologic) = selecția cu medii speciale, 
care favorizează spermatozoizii funcționali
  MACS (sortarea magnetică a spermatozoizilor)
  Sortare microfl uidică cu dispozitive tip Fertile® sau 
ZyMot pentru reducerea gradului de fragmentare a 
ADN-ului spermatic, utilizată în inseminări intrauterine 
sau ICSI

  Prelevarea spermatozoizilor prin puncție sau biopsie 
testiculară (MESA, TESE)
  Recuperarea spermatozoizilor din urină cu tehnici 
specifi ce
  Activarea spermatozoizilor imobili cu SpermMobil

Suntem bucuroși să putem oferi aceste investigații și 
tehnici avansate pacienților Clinicii Gynera, cu rezultate 
excepționale. În 2020, am raportat nașterea primului 
copil din țară conceput prin ICSI cu spermatozoizi 
recuperați din urină și am introdus tehnologia de 
sortare microfl uidică ZyMot. Cu noile tehnologii și 
experiența specialiștilor noștri, găsim soluții de succes 
pentru cele mai difi cile cazuri. Important este primul 
pas – programarea la o consultație: www.gynera.ro 

Adesea descoperită întâmplător, infertilitatea 
masculină este prezentă la jumătate din cuplurile care 
au difi cultăți în conceperea unui copil.

Printre cauze se numără afecțiuni hormonale, genetice 
sau urologice (boli cu transmitere sexuală, tumori, 
infl amații, varicocel, testicul necoborât, absența sau 
obstrucția canalelor spermatice). Frecvent, cauzele 
rămân neidentifi cate (infertilitate idiopatică).
O serie de factori de risc sunt asociați, de asemenea, 
cu reducerea fertilității: fumatul, obezitatea, boli 
cronice, consumul unor medicamente sau droguri.

Cum se investighează infertilitatea masculină? 
Spermograma este investigația de bază care 
evaluează numărul, mobilitatea și aspectul 
spermatozoizilor din spermă. În funcție de parametrii 
afectați, se pune diagnosticul de azoospermie 
(absența spermatozoizilor), astenozoospermie 
(reducerea procentului de spermatozoizi mobili), 
teratozoospermie (reducerea procentului de 
spermatozoizi cu aspect normal) sau combinații.

Pentru a depista cauzele și crește șansele de succes, 
pot fi  utile investigații suplimentare:

  Hormonale (FSH, LH, Testosteron, Inhibina B, TSH, 
Prolactina)
  Infecțioase (spermocultura, culturi uretrale - 
Chlamydia, Mycoplasme)
  MAR-test (testarea anticorpilor antispermatici)
  Genetice - cariotip, microdeleții cromozom Y, mutații 
fi broză chistică, fragmentarea ADN-ului spermatic, 
aneuploidii 
  Testarea ejaculării retrograde

Soluții actuale în infertilitatea masculină

Dr. Daniel Damian
Medic primar urolog Clinica Gynera
www.gynera.ro

P
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Chris spune că, fără îndoială, prietenii lui ar fi acolo 
pentru el dacă ar fi deschis subiectul, dar că i-a 
fost greu să o facă. „Cum poți începe conversația 
despre ceva care s-ar putea să nu aibă un 
final fericit? Ești conștient de tine, ești destul de 
vulnerabil și este mai ușor să te oprești și să vorbești 
despre bere și fotbal, mai degrabă decât să spui: 
Știi ce? Este un moment foarte dificil pentru mine 
acum.”

Sentimentul de inadecvare
Prin podcastul IVF Dad, Chris își propune să vorbească 
cu bărbații care trec prin acest proces. „În cadrul 
podcastului, am discutat cu experți despre detaliile 
acestui proces, pentru a încerca să-l fac mai puțin 
îngrijorător pentru bărbați.” De asemenea, el discută 
despre provocările emoționale la care vă puteți 
aștepta - cele două săptămâni de după transferul 
embrionului sunt cele mai provocatoare. Iar când 
procedura a eșuat, există acel teribil sentiment de 
inadecvare.

„Când încerci și nu funcționează, este foarte, foarte 
greu când stabilești că este de ajuns, cred că acesta 
este unul dintre cele mai dificile lucruri. Știam că 
șansele erau mici, dar este ca un joc de noroc și poate 
fi captivant ca un joc de ruletă care dă dependență. 
Ceea ce ne-a ajutat cu adevărat a fost să vedem că a 
avea un copil este ca un bonus pentru relația și familia 
pe care o aveam deja, așa că fertilizarea în vitro nu 
a fost nici totul, dar nici sfârșitul. Am avut o opțiune 
preferată întradevăr, dar am simțit că există și alte 
opțiuni minunate, cum ar fi adopția.”

În cei trei ani de proceduri medicale, Trish a rămas 
însărcinată de două ori, însă a suferit două sfâșietoare 
avorturi spontane. „A fost ca și cum am fi fost loviți de 
un tren”, a spus Chris.

Simțindu-se epuizați emoțional, Chris și Trish au luat 
o pauză de șapte luni. Când au încercat din nou 
transferurile celor patru embrioni congelați pe care 
îi aveau, au avut parte de alte dezamăgiri. Apoi, cu 
ultimul lor embrion, cel de-al 18-lea, norocul lor s-a 
schimbat finalmente, iar în ianuarie 2020 s-a născut 
fiica lor, Rosie.

Chris descrie acest proces ca pe un „rollercoaster 
emoțional” și subliniază că este important ca bărbații 
să simtă că nu trebuie să fie întotdeauna „cei puternici”.

„Rolul tău este să fii un fel de antrenor al partenerei tale, 
să fii optimist și pozitiv și să spui: Haide, putem trece 
peste asta! Este important acest aspect, dar aproape 
că te poți lăsa absorbit complet și copleșit de acest rol. 
Pentru că în același timp nu trebuie să uiți că fricile și 
anxietățile sunt și ele ale tale, ca bărbat. Trebuie să poți 
vorbi despre asta cu partenera ta.”

Un parcurs „extrem de izolant”
„În calitate de partener, am simțit că niciun sfat sau 
sprijin nu a fost cu adevărat îndreptat spre mine. 
Grupurile de sprijin de pe internet sunt, de asemenea, 
orientate către femei. Am fost foarte singur, cu excepția 
sprijinului din partea lui Trish și a familiei.”

(continuare din pg. 48)
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TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL TESTIMONIAL

După mulți ani de mariaj, soțul meu e de acord să 
facem un copil. Speriat, mai mult resemnat: hai să o 
facem și pe asta. La ginecologul la care mergeam 
pentru controlul de rutină și Papanicolau, același 
text: situație excelentă, puneți-vă pe treabă fără 
stres. În ajun de 40. De aici, toate femeile care au 
trecut prin asta știu cum e să faci sex „pe calendar”, 
urmărind ovulația, temperatura bazală (aveam un 
grafic și termometru la căpătâiul patului), groază când 
apăreau semnele de menstră, ginecologul începe cu 
hai să vedem dacă trompele sunt permeabile, hai să 
încercăm cu niște progesteron din ziua a 14-a, hai să 
NU ÎNȚELEGEM că ați împlinit 40, 41 de ani și că șansa 
de a avea un copil scade deja cu fiecare lună. 

La 42 de ani intru total în panică. Mă bulucesc la 
primul centru FIV de care aud. Medicul îmi spune: aveți 
șanse minime. Eu plâng, el, sastisit de câte ori a trecut 
probabil prin asta, îmi explică detaliat, cu grafice și 
procente. Îmi vorbește de ovocite donate. Sunt total 
debusolată, ce naiba zice, cum să fac așa ceva. Aveți 
hormonale de 30 de ani și ovarele vă arată excelent, 
dar undeva, la nivel micro, vârsta se simte. Îmi pare rău, 
zice medicul.

Fac totuși două stimulări, la două luni distanță. Ovocite 
multe, embrioni mulți. Transferăm doi blastociști fresh 

după prima stimulare. Beta negativ mă prinde total 
nepregătită. Mai am unul congelat, dar medicul spune 
să-l transferăm mai târziu. Lunile încep să atârne ca 
anii, ca la câini... Încă o stimulare, nu se pot trasfera 
embrionii – m-am ales cu o hiperplazie, endometrul, 
culcușul care trebuie să primească embrionii, e 
inflamat și prea gros. Mă tratez, timpul trece. Fac 
încă două transferuri cu embrionii decongelați, nimic. 
Și așa împlinesc 43. Dacă vreți, zice cu jumătate de 
gură medicul, mai putem încerca, ați avut o evoluție 
surprinzătoare, poate veți fi unul din cazurile acelea de 
excepție.

Și atunci îmi strâng puterile și zic nu. Examinez ce mai 
pot face. Donate sau adopție. Ce vreau eu este să 
strâng în brațe un bebe. Să-l alăptez, să-i văd primii 
pași. Varianta adopție cade. La ora când examinez eu 
varianta aceasta, adopția e dificilă, nu poți obține sub 
nici o formă copil sub doi ani. Oricât de dur, de egoist și 
de oribil ar suna: nu pot. 

Mă înscriu pe un forum dedicat ovocitelor donate. Și 
citesc povești de război. Femei care au pierdut, ca și 
mine, trenul vârstei. Femei care nu l-au pierdut, dar au 
pierdut copilul mare (două sau trei cazuri înfiorătoare, 
de mame rămase fără copii în urma unor accidente). 
Femei tinere, intrate în menopauză precoce. Femei 

MAMĂ PUR ȘI SIMPLU
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nasc prematur. Am născut la termen doi băieți perfecți. 
Când mi-au fost puși pe piept, amândoi deodată, 
m-am simțit nemuritoare.

Au trecut șase ani de atunci. Am reușit să-i alăptez. 
Mi-au spus mamă și am simțit că sunt mamă. Știu ce 
gândesc cei și cele care nu sunt în situația asta, dar 
nu-mi mai pasă. Pentru prima oară de când m-am 
trezit în situația asta de infertilă (că altfel nu știu cum 
să-i spun), sunt senină și mulțumită cu soarta mea. 
Spuneam uneori că acum aș face copii la 20 și ceva, 
nici măcar 30 nu aș aștepta. Pe de altă parte, aș 
face? Dacă m-aș întoarce în timp și aș putea să-mi 
reconsider opțiunile, știindu-mi și iubindu-mi deja puii, 
aș alege altă viață? Clar nu. Sunt copiii mei. Inimile lor 
au bătut prima oară în corpul meu. Trăsăturile lor nu 
sunt ale mele, dar mutrițele lor da. Cel mare are exact 
zâmbetul meu un pic strâmb, cel mic mi-a copiat (ca 
să nu zic moștenit) felul în care îmi ridic brusc bărbia. 
Ei sunt, de departe, ce am mai bun și mai scump pe 
lume. Și, deocamdată, și eu sunt centrul universului 
lor. Am ales să nu le spunem despre felul în care au 
venit pe lume decât din momentul în care vor începe 
să pună ei întrebări. Încă sunt la vârsta maximei 
inocențe. Dacă am spaime legate de asta? Am. Când 
vor fi adolescenți mai ales, subiectul acesta va fi un 
argument bun în orice dispută cu mine. Dar știu că nu 
mă pot înlocui cu nimeni. M-au văzut pe dinăuntru, am 
fost unul. 

Aș spune public chestia asta? Nu. E bine să apară 
mărturii cât mai multe despre ovodonație și să intre în 
conștiința colectivă ca o chestie normală, mai ales că 
infertilitatea lovește tot mai rău și se va apela tot mai 
mult la ea. Cunosc deja multe mame cu copii făcuți 
astfel. Sunt mult mai multe decât s-ar crede, și nu doar 
în rândul vedetelor. Atâta doar că respingerea față de 
ovocitele donate e imensă acum, iar eu nu am chef să 
mai aduc servicii societății. Mai ales când este vorba 
despre a îmi expune copiii.  

Deocamdată suntem la vârsta poveștilor. De ce a 
alungat-o rața care a clocit pe rățușca cea urâtă? 
întreabă milos cel mic. Pentru că de fapt nu era mama 
ei? Da, iubirea mea. Pentru că nu era mama ei. Și nu 
era mama ei pentru că nu a iubit-o. Dacă era o mamă 
bună, ar fi iubit-o și dacă o clocea, și dacă n-o clocea, 
și dacă era cu adevărat urâtă, și dacă era cea mai 
frumoasă lebădă din lume. Pentru că mama e cea care 
te iubește cel mai mult pe lume. Atât.

Mihaela C.,
membră a comunității SOS Infertilitatea

cu nenumărate FIV-uri la activ, cu vârstă încă ok, dar 
dornice să fie odată mame. 

Alegem o clinică din Grecia pentru că suntem bruneți, 
putem trece drept mediteraneeni la o adică. În plus, 
ca mulți români, iubim țara aceea însorită și relaxată. 
N-am așteptat mult, pentru că am ales varianta cu 
ovocite congelate. Era mai ieftin și mă simțeam mai 
liniștită fără potrivirea aceea care se face între ciclul 
donatoarei și cel al primitoarei. 

Nimeni nu merge cu inima ușoară la așa ceva. Îmi 
amintesc și acum cum îmi așteptam soțul să vină de 
la „recoltat”; eram total inutilă în povestea asta, așa 
simțeam. În sala de așteptare era muzică și a început 
melodia noastră. Iar eu stăteam cu ochii uscați, o 
femeie trecută, cu fertilitatea dusă, în timp ce iubitul 
meu urma să facă copii cu o fată străină. Făcusem 
credit ca să iau niște ovocite tinere. Și încercam să-mi 
dau seama cum naiba am ajuns aici. 

Dar imediat după transfer – alesesem să risc cu doi 
–, am simțit o fericire neașteptată. Medicul plecase și 
mă lăsase pe masă să mă relaxez, eram doar eu cu 
cei doi mormoloci. Helău, babies! am șoptit eu. Iar ei 
m-au auzit. A fost o sarcină grea. Am urlat de spaimă 
la fiecare pată de sânge (și au fost!), la fiecare simptom 
care mi se părea ciudat, m-am panicat la primele lor 
mișcări, am stat în pat din luna a șasea de teamă să nu 
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Paul Devroey este un profesor și cercetător belgian, 
specializat în fertilitatea umană. A lucrat mai mult 
de 30 de ani la spitalul universitar din Bruxelles, unde 
a coordonat Centrul de Medicină Reproductivă. 
Împreună cu alți colegi din Centru, a dezvoltat tehnica 
injectării intracitoplasmatice a spermei (ICSI), în care 
un singur spermatozoid este injectat într-un ovul. 

Centrul său a fost, de asemenea, pionier în diverse 
alte tehnici care cresc șansele de a avea succes în 
fertilizarea in vitro, cum ar fi diagnosticul genetic de 
preimplantare (PGD). Paul Devroey a contribuit în mod 
direct la conceperea a peste 45.000 de copii.

Vă oferim, ca și în numărul trecut al revistei, câteva 
extrase din memoriile sale, publicate în limba 
neerlandeză și traduse de către voluntarii SOS 
Infertilitatea. 

Elisabeth era o femeie de 41 de ani din sudul Franței, cu 
câteva relații eșuate în spate. Niciun bărbat nu dorea 
să aibă copii cu ea. Însă ceasul ei biologic începuse 
să ticăie. Așa că Elisabeth a luat trenul spre Bruxelles, 
dorind să devină single mother. În Franța era interzis să 
ajuți prin reproducere umana asistată medical femeile 
singure. [nota redacției: din ianuarie 2020 este permis].

Marieke este o femeie din Olanda, în vârstă de 35 de 
ani. Şi ea își dorea foarte mult copii, dar nu găsise încă 
bărbatul cu care să îi facă, așa că a venit la noi pentru 
a îi fi vitrificate ovocitele.

Când vârsta femeii este avansată, 
fertilizarea in vitro nu poate face miracole

În ultimele decenii din ce în ce mai multe dintre 
pacientele mele erau femei singure. Aproape toate 
aveau în jur de 40 de ani și amânaseră decizia de a 
face un copil, din diferite motive. Însă de la un moment 
dat ceasul lor biologic s-a făcut auzit. Şi chiar foarte 
tare.

Am ajutat de-a lungul carierei mele foarte multe 
femei singure. Fie prin fertilizare in vitro clasică cu 
spermatozoizi donați, fie prin alte metode. Acele femei 
nu aveau nicio problemă din punct de vedere biologic. 
Dacă ar fi început să își dorească un copil cu zece 
ani în urmă, ar fi reușit imediat. Dar au ajuns infertile 
așteptând mult prea mult. Poate că această amânare 
a dorinței de a avea un copil este un efect advers al 
faptului că există fertilizarea in vitro și toate tehnicile 
de reproducere umană asistată medical. Dacă Louise 
Joy Brown [nota redacției: primul copil conceput prin 
fertilizare in vitro din lume, 1978] nu ar fi existat, atunci 
Elisabeth și Marieke nu și-ar fi făcut speranțe false. 

Fertilizarea in vitro este un mijloc de a ajuta cuplurile 
de vârstă natural reproductivă și nu un mijloc de a 
amâna conceperea unui copil. Din păcate, de-a lungul 
carierei mele, a trebuit să dezamăgesc foarte multe 
femei. Pentru simplul motiv că pentru ele era prea 
târziu. În Belgia, prelevarea de ovocite este permisă 
până la vârsta de 45 de ani a femeii. Embriotransferul 
este permis până la 47 de ani. Dar asta nu înseamnă 
că sunt șanse de reușită la aceste vârste! Când vârsta 
feminină este avansată, fertilizarea in vitro nu poate 
face miracole.
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Numărul crescut al celebrităţilor care au copii după 
vârsta de 42 de ani „cauzează o criză a fertilităţii”: 
mamele mai în varstă induc în eroare femeile, 
făcându-le să creadă că pot concepe în mod 
spontan / cu material genetic propriu până la finalul 
celui de-al cincilea deceniu de viaţă, spun experţii în 
fertilitate.

De curând, în mai 2021, Naomi Campbell, în vârstă 
de 50 de ani, anunța faptul că a devenit mama unei 
fetițe. Publicăm traducerea unui articol publicat în 
The Guardian, semnat de catre Zeynep Gurtin, lector 
în domeniul sănătății feminine la University College, 
Londra.

Faptul că Naomi Campbell a devenit mamă este o 
veste bună, dar majoritatea femeilor nu dispun de 
atât de multe opțiuni din punct de vedere reproductiv.

Deși nu știm prea multe detalii despre modul în 
care Naomi Campbell a devenit mamă, știm totuși 
că, pentru majoritatea femeilor care au depășit o 
anumită vârstă, opțiunile sunt extrem de limitate.

La începutul acestei săptămâni, Naomi Campbell a 
stârnit o adevărată furtună pe rețelele de socializare 
atunci când a postat o fotografie care o înfățișa 
ținând piciorușele unui bebeluș. Fotografia era însoțită 
de următorul mesaj: „O minunată fetiță binecuvântată 
m-a ales pe mine să-i fiu mamă.”

Mulți au felicitat-o pe Naomi Campbell (50 de ani) 
atunci când au aflat că a devenit mamă, în timp 
ce alții au emis opinii critice, îndeosebi în ceea 
ce privește vârsta sa. Din moment ce postarea 
respectivă nu oferă detalii cu privire la modul în care 
Naomi Campbell a devenit mamă, și anume dacă a 
născut ea însăși copilul, dacă l-a adoptat sau dacă 
a recurs la serviciile unei mame surogat, au fost emise 
în general speculații cu privire la modul în care a fost 
conceput bebelușul, la purtarea sarcinii sau nașterea 
acestuia.

Lăsând deoparte opțiunile pe care le-a avut la 
dispoziție Naomi Campbell, acest caz aduce în 
discuție chestiuni care nu sunt deloc de neglijat 
referitoare la posibilitățile de care beneficiază femeile 
care nu mai sunt la prima tinerețe, dar subliniază și 
importanța educației pentru fertilitate. De asemenea, 
ne întrebăm dacă celebritățile nu ar trebui totuși să 

se adreseze fanilor într-un mod mai transparent, în 
special în ceea ce privește atare decizii de viață care 
sunt sensibile și, în general, intime.

Joyce Harper, profesoară și cercetătoare în domeniul 
reproducerii, autoare a cărții Anii tăi fertili: ce trebuie 
să știi pentru a lua decizii într-un mod informat, 

Ceea ce este posibil pentru Naomi Campbell 
nu este posibil pentru oricine
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de obținere a sarcinii scad pe măsură ce femeile 
înaintează în vârstă. Spre exemplu, dacă femeile cu 
vârsta până în 35 de ani aveau 31% șanse de a naște 
un copil viu, în cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 
40 și 42 de ani șansele scădeau cu aproape două 
treimi, și anume la 11%. Și mai surprinzător încă: șansele 
ca femeile care au depășit vârsta de 43 de ani să 
obțină o sarcină au rămas mereu sub 3 - 5%. 

Desigur că fertilizarea in vitro nu este singura opțiune 
disponibilă. Femeile care au depășit o anumită vârstă 
își pot crește în mod considerabil șansele de a obține 
o sarcină – cu mai mult de 25% – dacă recurg la 
ovocite donate (obținute în general de la donatoare 
cu mult mai tinere). Aceasta este însă o opțiune pe 
care nu foarte multe paciente o preferă, deoarece 
majoritatea speră să aibă copii care să aibă aceeași 
moștenire genetică. Prin urmare, în ultimii zece ani, 
din ce în ce mai multe femei au ales congelarea de 
ovocite pentru „a-și prezerva fertilitatea” și pentru a-și 
spori șansele de a avea un copil prin faptul că „pun 
deoparte” ovocite tinere pentru a le utiliza mai târziu. 
Găsirea unei mame-surogat – cu sau fără a recurge 
la ovocite donate – poate deveni de asemenea o 
cale de a avea un copil, în special în cazul femeilor 

avertizează: „Faptul că celebritățile anunță cu „Faptul că celebritățile anunță cu 
mândrie că sunt însărcinate la vârste care nu sunt mândrie că sunt însărcinate la vârste care nu sunt 
tocmai prima tinerețe le dă femeilor speranțe false tocmai prima tinerețe le dă femeilor speranțe false 
în ceea ce privește opțiunile reproductive de care în ceea ce privește opțiunile reproductive de care 
dispun. Realitatea este următoarea: este foarte, dispun. Realitatea este următoarea: este foarte, 
dar foarte puțin probabil ca o femeie să rămână dar foarte puțin probabil ca o femeie să rămână 
însărcinată în mod spontan la 50 de ani. Și, mai mult însărcinată în mod spontan la 50 de ani. Și, mai mult 
decât atât, este la fel de puțin probabil ca o femeie decât atât, este la fel de puțin probabil ca o femeie 
la această vârstă să obțină o sarcină prin fertilizare in la această vârstă să obțină o sarcină prin fertilizare in 
vitro cu material genetic propriu.”vitro cu material genetic propriu.” Joyce Harper spune 
că, chiar dacă din ce în ce mai multe femei realizează 
că fertilitatea începe să scadă începând cu vârsta 
de 30 de ani, multe femei consideră în continuare că 
tehnologiile de reproducere umană asistată medical 
reprezintă o soluție miraculoasă care le poate ajuta 
să obțină o sarcină dacă au probleme de fertilitate, 
indiferent de vârstă. Acest lucru este însă pur și 
simplu fals.

Ultimele date oferite de Autoritatea de Fertilizare 
Umană și Embriologie din Marea Britanie (HFEA) 
susțin declarațiile de mai sus. Știind că rata medie a 
natalității prin intermediul FIV în Regatul Unit a fost 
în 2018 de 23% per embrion transferat (așadar, cu 
mult mai mică decât și-ar imagina cineva) șansele 
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nu aibă copii, din varii motive. Totuși, povestea nu se 
oprește aici. Un număr din ce în ce mai mare de femei 
suferă de infertilitate involuntară din cauza faptului 
că au depășit de mult perioada fertilă, una dintre 
consecințele tendinței demografice de amânare a 
sarcinii. „Experții vorbesc despre scăderea fertilității 
odată cu vârsta. Totuși, nu ne propunem să speriem 
lumea”, spune Joyce Harper. „Dimpotrivă, sperăm ca 
aceste informații să ajute cuplurile să facă alegerile 
corecte la timpul potrivit, iar femeile să evite durerea 
pe care o pot resimți atunci când, la vârsta de 40 de 
ani și dincolo de ea, se trezesc fără copii și află că nu 
mai au opțiuni reproductive.”

Naomi Campbell – ca orice altă femeie care anunță 
nașterea unui copil – nu merită decât felicitările 
noastre. Totuși, lumea trebuie să știe că ceea ce 
este posibil pentru Naomi Campbell nu este posibil 
pentru oricine. Naomi Campbell a declarat pentru 
ES Magazine în 2017: „Mă gândesc mereu că mi-ar 
plăcea să am un copil. Momentan, având în vedere 
progresele pe care le-a făcut știința, cred că pot să 
obțin o sarcină oricând doresc.” Această abordare 
este însă pur și simplu nerealistă pentru majoritatea 
femeilor. 

care, din varii motive, nu pot menține sarcina. Totuși, 
este important de subliniat că niciuna dintre aceste 
opțiuni nu vine la pachet cu o garanție și, în plus, 
niciuna nu este ieftină. În Regatul Unit, congelarea de 
ovocite costă 4.000-7.000 de lire sterline, donarea 
de ovocite poate ajunge la 10.000 de lire, iar 
contractarea unei mame surogat poate costa peste 
10.000-15.000 de lire. Astfel, aceste tehnologii sunt 
practic inaccesibile din punct de vedere financiar 
pentru majoritatea femeilor. Adopția este adesea 
un proces costisitor și de durată. În plus, conform 
organizației de caritate Family Lives, majoritatea celor 
6.000 de copii adoptabili din Regatul Unit sunt la 
vârsta școlară. A adopta un bebeluș este, prin urmare, 
aproape imposibil.

Chestiunea discutată aici nu este, desigur, opțiunea Chestiunea discutată aici nu este, desigur, opțiunea 
la care a recurs Naomi Campbell, sau dacă aceasta la care a recurs Naomi Campbell, sau dacă aceasta 
va da detalii referitoare la deciziile sale private. Mai va da detalii referitoare la deciziile sale private. Mai 
degrabă, ne întrebăm de ce oamenii par să aibă în degrabă, ne întrebăm de ce oamenii par să aibă în 
general idei și așteptări atât de nerealiste cu privire general idei și așteptări atât de nerealiste cu privire 
la fertilitate și reproducere și de ce știrile despre la fertilitate și reproducere și de ce știrile despre 
celebrități care devin mame la vârste mai înaintate celebrități care devin mame la vârste mai înaintate 
(inclusiv, recent, Janet Jackson, care a avut primul (inclusiv, recent, Janet Jackson, care a avut primul 
copil la vârsta de 50 de ani, și Brigitte Nielsen, care copil la vârsta de 50 de ani, și Brigitte Nielsen, care 
a născut al cincilea copil la 54 de ani) pot să inducă a născut al cincilea copil la 54 de ani) pot să inducă 
oamenii în eroare cu ușurință cu privire la opțiunile oamenii în eroare cu ușurință cu privire la opțiunile 
pe care le au în materie de reproducere. Se pare pe care le au în materie de reproducere. Se pare 
că, în acest secol în care opțiunile reproductive sunt că, în acest secol în care opțiunile reproductive sunt 
multiple, educația în materie de fertilitate este în multiple, educația în materie de fertilitate este în 
continuare precară.continuare precară.

Acesta este motivul pentru care Joyce Harper a 
creat în 2016 Inițiativa pentru Educație în materie 
de Fertilitate. Aceasta și-a propus să contribuie 
la diseminarea de informații corecte în rândul 
tinerilor, adulților, profesorilor și al profesioniștilor 
din domeniul sănătății, informații referitoare la 
fertilitate și sănătatea reproducerii, dar și la limitele 
unor tehnologii precum fertilizarea in vitro, astfel 
încât oamenii să aibă așteptări realiste și să nu se 
trezească la un moment dat că nu mai au efectiv 
nicio opțiune. Joyce Harper, care vorbește deschis 
despre propriile sale probleme de fertilitate și lupta de 
durată pe care a purtat-o până la momentul în care 
a devenit mamă a trei băieți (primul născându-se cu 
puțin timp înainte ca ea să împlinească 40 de ani, iar 
următorii doi fiind concepuți în urma unui transfer de 
embrioni congelați) spune că a avut noroc, dar știe că 
majoritatea femeilor nu sunt atât de norocoase.

Conform ultimelor date furnizate de Biroul Național 
de Statistică, 18% din femeile născute în anul 1974 vor 
ajunge la finalul perioadei fertile fără a avea copii. 
Unele dintre aceste femei au ales în mod conștient să 
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