
proces, pre ženu 
nie veľmi príjemný. 
Ale vedela som, do 
čoho idem. Z troch 
implantovaných 
embryí v druhom 
cykle napokon prežilo 
jedno. Okolo osem-
násteho týždňa 
mi však začalo 
tvrdnúť brucho. 
Hospitalizovali ma 
a zistili, že sa mi 
skracuje krček mater-
nice. Dostávala som 
magnéziové infú-
zie, lekárom sa však 

Mala len 
dvadsaťje-
den rokov, 
ale vedela, 

že našla toho pravého. 
„Od začiatku sme 
plánovali dieťa, obaja 
sme rodinné typy. Po 
dvoch tehotenstvách, 
ktoré sa skončili 
predčasne, sme však 
spozorneli. Uvedomili 
sme si, že za nezda-
rom by sa mohol skrý-
vať vážnejší problém,“ 
spomína Ivana (40). 
Ako mnohé dvojice, 
aj oni sa spoľahli na 

‚dieťa zo skúmavky’. 
„Verili sme, že asis-
tovaná reprodukcia 
nám pomôže,“ dodáva 
Robert (46).

Silvestrovský 
smútok

V tom čase pôsobilo 
v Bratislave jediné 
centrum asistovanej 
reprodukcie. Ivana 
v ňom absolvovala 
hormonálnu stimu-
láciu a odobratie vají-
čok. „Je to dlhodobý 

nepodarilo tvrdnutie 
zastaviť. V dvadsia-
tom štvrtom týždni 
prišli silné kontrak-
cie a z noci do rána 
bol koniec,“ hovorí. 
V očiach má slzy, ani 
po toľkých rokoch 
nedokáže ovládnuť 
emócie. „Najhoršie 
bolo, že sa to stalo 
na prelome Silvestra 
a Nového roku. Všetci 
sa zabávali, len my 
sme boli nešťastní. 
Prišli sme už o tretie 
dieťatko,“ priznáva 

Robert smutne.
Mladí manželia 
absolvovali genetické 
testy a ďalšie vyšetre-
nia. „Boli v poriadku.
Odmalička sa síce 
liečim na poruchu 
štítnej žľazy, ale 
tá nebola príčinou, 
mám ju pod kontro-
lou. Počas tehoten-
stva som pravidelne 

chodila na vyšetrenia 
a užívala lieky,“ tvrdí 
Ivana.

Márna nádej

Po čase absolvoval 
pár aj vyšetrenia vo 
dvoch centrách asis-
tovanej reproduk-
cie v Brne. V jednom 
zistili, že Ivana má 
zvýšenú zrážavosť 
krvi. „Bola to pre nás 
úplne nová informá-
cia,“ pripúšťa Robert. 
Nasledovali ďalšie 
dve gravidity, jedna 
spontánna, druhá 
asistovaná, počas 
ktorých manželke 
podával do brucha 
injekcie na zníženie 
zrážavosti. Napriek 

text Adriana Fábryová  
foto Matej Kalina

Vytúžená Izabellka prišla na svet po 
šiestich Ivaniných potratoch. Prirodzenou 
cestou a bez umelého oplodnenia. Aj 
vďaka článku v Zdraví a reprodukčnému 
imunológovi, ktorý zistil pravú príčinu.

Po šestnástich 
rokoch zázrak 

„Boli sme 
rozčarovaní  
a zatrpknutí – aj
preto, lebo lekári 
sa nesnažili nájsť 
pravú príčinu 
nášho problému,“ 
priznáva Ivana  
a Robert.

Všetci sa zabávali,  
len my sme boli nešťastní.
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laboratóriu,“ vysvet-
ľuje Robert.
Po dôkladnom skrí-
ningu stanovil 
imunológ diagnózu 
a predpísal Ivane 
imunoglobulínovú 
liečbu. Ambulantne 
chodila na infúzie 
a pravidelne si dávala 
robiť krvné testy. 

„S doktorom som bola 
stále v spojení, hoci 
len na diaľku. Mohla 
som mu kedykoľ-
vek napísať email 
alebo esemesku. 
Dôverovala som 
mu, bol pre mňa 
veľkou psychickou 
oporou. Rovnako 
ochotne sa mi veno-
vali aj jeho dve kole-
gyne z imunoaler-
giologického centra 
Slávka Belvončíková 
a Zuzana Vojtušová,“ 
chváli Ivana prešov-
ských zdravotníkov.

Šťastní

Posledné tehoten-
stvo sa prehuplo do 
druhého trimestra 
bez akýchkoľvek 
problémov. Budúcej 
mamičke netvrdlo 
brucho, keďže však 
už mala tridsaťde-
väť rokov a patrila 
k rizikovým prvoro-
dičkám, v dvadsia-
tom piatom týždni 
ju pre istotu hospi-
talizovali. Neskôr ju 

Bola som šokovaná. 
Čo ak je to aj môj 
prípad? Ako je možné, 
že nikto z odborní-
kov, ku ktorým som 
chodila, mi dote-
raz nedal vyšetriť 
aj imunologické 
parametre?“

Náhoda či osud?

Manželia svorne 
tvrdia, že na článok 
v časopise Zdravie 
natrafili v hodine 
dvanástej. „To 
nemohla byť náhoda! 
Ivanino tehotenstvo 
sa blížilo ku kritickej 
hranici. Ešte v ten 
večer sme si objednali 
u doktora Lešťana 
termín. Objasnil 
nám, čo je repro-
dukčná imunológia, 
a dal nám dvojhárok 
s dlhým zoznamom 
vyšetrení krvi, ktoré 
sme mali absolvo-
vať. Keďže sme si 
nemohli dovoliť toľko 
cestovať do Prešova, 
vybavil nám vyšetre-
nia v bratislavskom 
špecializovanom 

fakt len chvíľku!“ 
smeje sa Robert.
Ako to už býva, 
najväčšie prekva-
penie príde, keď ho 
nečakáte. „Bolo to 
moje siedme teho-
tenstvo. Na nič sme 
sa netešili, nič sme 
neočakávali. Dokonca 
som si nedávala na 
seba ani taký pozor 
ako predtým. Bola 
som v pätnástom 
týždni, keď sme 
autom niekam cesto-
vali. Poprosila som 
manžela, aby zastavil 
na benzínke, chcela 
som si kúpiť časo-
pis. Vybrala som si 
Zdravie. Do očí mi 
hneď padol článok 
o dvojici z Košíc, 
ktorá mala navlas 
rovnaké problémy 
ako my. Po niekoľ-
kých nevydarených 
tehotenstvách im 
pomohol imuno-
lóg Martin Lešťan 
z Prešova. V článku 
vysvetľoval, že 
niekedy matkino telo 
útočí na plod ako na 
votrelca a odmieta ho. 

tomu sa obe skončili 
v prvom trimestri.
Šieste tehotenstvo už 
obaja brali s veľkou 
rezervou. „Na naše 
prekvapenie sme sa 
druhý raz dostali až 
do dvadsiateho štvr-
tého týždňa. Stačilo 
vydržať ešte dva, 
tri týždne do pred-
časného pôrodu... 
Uvedomovali sme si, 
že extrémne skoro 
narodené bábätko by 
bolo maličké a zrani-
teľné. Ale v mnohých 
prípadoch sa lekárom 
podarí zachrániť aj 
také,“ myslí si Robert. 
Je sympatické, že pri 
rozprávaní používa 
slovko „my“, nie 

„moja manželka“. 
Očakávanie dvojice 
sa však nenaplnilo 
ani tentoraz. Okolo 
devätnásteho týždňa 
začalo Ivane tvrdnúť 
brucho a nastúpili 
kontrakcie, ktoré sa 
rovnako ako predtým 
skončili potratom.

Nečakaný zvrat

Po poslednom skla-
maní sa manželia 
rozhodli, že prestanú 
uvažovať o vlastnom 
dieťati. „Chceli sme si 
konečne užívať života. 
Začali sme sa viac 
venovať sebe, práci 
a cestovaniu. Ja som 
si splnil dávny cesto-
vateľský sen a pred 
dvomi rokmi som 
sa vybral do Južnej 
Ameriky. Po dvoch 
týždňoch mi v Bolívii 
pípla esemeska od 
manželky: ‚Som 
tehotná!‘ Priznávam, 
chvíľku som rátal, či 
sedia dátumy. Ale 

Po šestnástich 
rokoch zázrak 

KEDY K REPRO-
DUKČNÉMU 
IMUNOLÓGOVI?

1 Pár nemôže 
počať dieťa.

 ▶ Ak sa žene nepo-
darí otehotnieť po 
roku nechráneného 
pohlavného styku. 
Možným dôvodom je 
sterilita u jedného 
alebo druhého 
partnera, ktorú 
treba vylúčiť.

 ▶ Ak žena neúspešne 
absolvovala dva 
cykly asistovanej 
reprodukcie.

 ▶ Ak má žena alebo  
muž diagnózu, 
ktorá súvisí s poru-
chou imunity, 
napríklad autoimu-
nitné alebo rakovi-
nové ochorenie. 

2 Žena nemôže 
donosiť plod. 

 ▶ Ak žena otehot-
nie, ale gravi-
dita sa skončí 
dvoma spontánymi 
potratmi, po vylú-
čení iných príčin.

 ▶ Ak má žena poru-
chu imunity.
 ▶ Ak má žena 

v pokročilom teho-
tenstve kompli-
kácie, napríklad 
preeklampsiu či 
HELLP syndróm.

Pätnásťmesačná 
Izabellka ochotne 
pózuje nášmu 
fotografovi Maťovi.

„Chvíľu som rátal, či 
sedia dátumy,“ smeje 

sa šťastný otec.
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museli zašiť, lebo sa 
jej skracoval krček 
maternice. „V tridsia-
tom ôsmom týždni 
doktor Lešťan ukončil 
liečbu a čakali sme na 
predpôrodné kontrak-
cie. Tie, paradoxne, 
neprichádzali, takže 
lekári mi napokon 
museli pôrod vyvo-
lať. Prebehol rýchlo, 
prirodzenou cestou. 
Izabellka sa narodila 
o dve hodiny. Bola 
zdravá, mala najvyš-
šie Apgarovej skóre, 
aké mohla dosiah-
nuť,“ teší sa Ivana 
a s láskou pozerá 
na pätnásťmesačnú 
dcérku, ktorá práve 
pózuje fotografovi.
Za šestnásť rokov 
prišli manželia do 
kontaktu s mnohými 
lekármi. „Niektorí 
nás jemne odhová-
rali, iní rovno odpí-
sali. Nemuseli byť 
odborníkmi na repro-
dukčnú imunológiu, 
stačilo, keby nás 
nasmerovali k špecia-
listom, ktorí sa jej 
venujú,“ uzatvára 
Robert.

ktoré plánujú zmra-
zenie spermií alebo 
vajíčok. Najčastejším 
dôvodom je onkolo-
gická diagnóza a stav 
pred chemoterapiou, 
ožarovaním či pred 
operáciou.

Aká je liečba?
Príčin, prečo pár 
nemôže počať či žena 
donosiť plod, je veľa. 
Na základe podrob-
ných vyšetrení a nasle-
dujúcej diagnostiky 
ordinujeme v spolu-
práci s gynekológmi 
a ďalšími špecialistami 
liečbu, ktorú pravi-
delne prehodnocujeme. 
Napríklad, ak imunitný 
systém matky napáda 
zahniezdené embryo 
a nedovolí mu ďalej 
sa vyvíjať, máme 
k dispozícii korti-
koidy, imuglobulíny, 
intralipidy, vaginálny 
progesterón. Pri sklone 
k nadmernému zráža-
niu krvi zase nízko-
molekulové heparíny 
a kyselinu acetylsaly-
cilovú. Využívame aj 
antialergickú, imuno-
modulačnú, enzyma-
tickú, vitamínovú či 
inú liečbu. Najnovšie 
máme úspechy 
u neplodných párov po 
diétnych opatreniach, 
ktoré pripravujeme 
v spolupráci s nutrič-
nou odborníčkou. 

element. Keď však 
jej imunitný systém 
nepracuje správne, 
môže embryo napá-
dať a spôsobovať 
opakujúce sa potraty. 
K rizikovým fakto-
rom, ktoré niekedy 
vedú k imunologic-
kým príčinám neplod-
nosti či neschopnosti 
donosiť plod, patria 
určité formy alergie, 
následky chronických 
zápalov, rôzne imuno-
patologické stavy či 
autoimunitné ochore-
nia, ktoré ovplyvňujú 
zdravie matky i plodu. 
Samozrejme, nie za 
každou neplodnosťou 
či potratom sa skrýva 
útočná imunita. Je 
úlohou gynekológa či 
urológa, aby vylúčil 
anatomické, hormo-
nálne, infekčné príčiny 
u oboch partnerov. 
Treba myslieť aj na 
genetiku, hematolo-
gické či endokrinolo-
gické príčiny.
 
Ktorých párov 
sa to týka?
Našimi typickými 
pacientmi sú páry 
odoslané z centier 
asistovanej reproduk-
cie, z gynekologic-
kých a urologických 
ambulancií, prípadne 
páry, ktoré sa pre 
vyšetrenie rozhodli 
samy. Osobitnou 
kapitolou sú dvojice, 

Ani mnohí lekári 
nemajú infor-
mácie o repro-

dukčnej imunológii. 
Prečo?
Páry sa často automa-
ticky spoliehajú, že keď 
sa im nepodarí splo-
diť dieťa prirodzenou 
cestou, pôjde to „oplod-
nením v skúmavke“. 
Aj veľa odborníkov 
z oblasti reprodukčnej 
medicíny u nás si ešte 
stále neuvedomuje, 
že desať až pätnásť 
percent všetkých 
neplodností a neschop-
ností donosiť plod 
zapríčiňujú imuno-
logické faktory. Ak je 
totiž problém v útočnej 
imunite ženy či muža, 
asistovaná reproduk-
cia nemusí pomôcť. 
Dvojica zbytočne 
stráca čas neúspeš-
nými pokusmi a poci-
ťuje psychickú traumu. 
Situácia sa však 
postupne zlepšuje, 
okrem nášho centra 
vznikli aj iné praco-
viská. Dôležitá je spolu-
práca so špecializova-
nými laboratóriami.

Čo je útočná imunita?
Dobre fungujúci 
imunitný systém 
matky toleruje, ba 
dokonca ochraňuje 
embryo. Aj napriek 
tomu, že novovzni-
kajúci život je preň 
spočiatku cudzí 

Dvojice, ktoré sa neúspešne snažia o dieťa, 
často netušia, že príčina ich problémov 
môže byť v imunite, tvrdí Martin Lešťan.

Častejšie, 
ako sa zdá

▶ MUDr. MARTIN 
LEŠŤAN
imunológ, 
alergiológ

Doktor Lešťan bol 
jediný odborník, 
ktorý manželov 
upozornil 
na možné 
imunologické 
príčiny.
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