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ОТ ADELLA CLINIC

ДАРЯВАМЕ ЖИВОТ
Д-Р ПЕТРА СЕМЕРДЖИЕВА
медицински директор на Adella Clinic; специалист по акушерство, гинекология и асистирана репродукция.
Завършва Медицинския университет в София. Специализира в Израел, Италия и Германия, Белгия и САЩ.

Кои са водещите причини за безплодие при двойките с репродуктивни
проблеми в България?
При жената това са: преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв,
ендометироза, запушване или травма
на маточните тръби, маточни малформации или проблеми с овулацията.
От страна на мъжа пък се дължат на
аномалии в областта на тестисите,
запушване на семенните каналчета, заболявания на простатата, еректилни
нарушения, затруднения в еякулацията
или промени в спермограмата. 20% са
комбинация от мъжки и женски фактори, а 20% остават неизвестни.
Кога двойката трябва да потърси помощта на репродуктивен специалист?
Смятам, че най-трудният момент за
всяка двойка с репродуктивен проблем е да осъзнае, че в действителност има затруднение, и да се обърне
към специалисти – мисля, че първата
крачка е най-трудната. В много случаи
дори само тази стъпка се оказва ключова – вероятно защото пациентите
се успокояват. Ако в рамките на 6 месеца до 1 година при редовни сексуални
контакти не настъпи бременност, е
желателно да потърсите специалист,
който да установи дали има медицинска причина за това.
Какво представлява вътрематочната инсеминация?
Процедурата представлява поставяне на обработена семенна течност
в маточната кухина на жената с помощта на тънък катетър. Тя може
да бъде извършена на естествен или
стимулиран цикъл, с обработена семенна течност от партньора или с
донорски материал.
В кои случаи се стига до т.нар. донорска инсеминация?
Донорска инсеминация представлява из-

ползването на донорски сперматозоиди
при извършване на процедурата. Към нея
се прибягва в случаите, при които при
партньора на пациентката не могат да
се открият сперматозоиди в еякулата
(пациенти с т.нар. азооспермия), или при
пациентки, които нямат партньор. Инсеминация се извършва само ако предварително е установена проходимост на
маточните тръби.
Какви са стъпките при инвитро процедура с донорски яйцеклетки?

При наличие на съответните показания за донорски яйцеклетки пациентите трябва да кандидатстват за тази
програма в съответната клиника,
като попълнят информирано съгласие за това и приложат съответно
хормонални изследвания, изследване на
кръвни групи на двамата партньори,
цитонамазка и мамологичен преглед.
След като бъде намерена подходящата донорка, тя бива подготвена по
утвърдения медицински стандарт и
процедурата може да започне.
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