Między nadzieją a rozpaczą – rozważania wokół
metody zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro
Katarzyna Krysztop – psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny PTPP, prowadzi praktykę
prywatną w Gdańsku. Związana ze Stowarzyszeniem Pro-Mama. Kilka lat pracowała w Klinice Leczenia
Niepłodności INVICTA w Gdańsku, prowadziła konsultacje indywidualne i terapię kobiet leczących się
z powodu niepłodności.

In-vitro to jedna z metod leczenia niep³odnoœci
(nie sposób mówiæ na temat in-vitro nie wspominaj¹c choæby pobie¿nie w³aœnie o niep³odnoœci).
S³ownictwo, którego w swoim referacie bêdê
u¿ywa³a, mo¿e byæ szokuj¹ce, czy te¿ wydawaæ siê
niedelikatne i ra¿¹ce dla "ucha" analitycznego, ale celowo bêdê u¿ywa³a nomenklatury, z któr¹ spotykaj¹
siê lecz¹ce siê kobiety i pary, bo to daje pewne wyobra¿enie, oddaje klimat emocjonalny, zwi¹zany
z leczeniem niep³odnoœci.
Pojêcie niep³odnoœci nie jest jednorodne. Wyró¿niamy niep³odnoœæ ca³kowit¹, czyli bezp³odnoœæ,
mo¿e byæ ona spowodowana wadami wrodzonymi,
takimi jak brak macicy, jajników, pochwy lub te¿ nabytymi w wyniku przebytych operacji, stanów zapalnych i innych uszkodzeñ, u mê¿czyzn – brakiem j¹der, wrodzonym lub nabytym. Niep³odnoœæ wzglêdna, wrodzona lub nabyta, oznacza istnienie przyczyn
czasowo powoduj¹cych niep³odnoœæ, ale daj¹cych
szansê wyleczenia. Problem przymusowej bezdzietnoœci dotyczy najczêœciej pary ma³¿eñskiej, dlatego
mówimy o niep³odnoœci ma³¿eñskiej. Dzielimy j¹ na
niep³odnoœæ kobiec¹ i mêsk¹, pierwotn¹ i wtórn¹.
Autorzy przyjmuj¹ ró¿ne definicje niep³odnoœci ma³¿eñskiej. Przyjmuje siê, ¿e o niep³odnoœci pierwotnej mówimy wówczas, gdy mimo regularnych stosunków w okresie dwóch lat, ci¹¿a nie zaistnia³a.
O niep³odnoœci wtórnej zaœ, gdy raz lub wiêcej razy
zaistnia³a ci¹¿a, niezale¿nie od tego, czy zakoñczona
porodem, ci¹¿¹ pozamaciczn¹, czy poronieniem,
a nastêpnie minê³y dwa lata bez zajœcia w ci¹¿ê.
Amerykañskie Towarzystwo P³odnoœci okreœla parê
jako niep³odn¹, je¿eli roczne wspó³¿ycie bez stosowania œrodków antykoncepcyjnych nie doprowadza
do wyst¹pienia ci¹¿y. Niep³odnoœæ pierwotna dotyczy par, z których kobieta nigdy nie by³a w ci¹¿y, niep³odnoœæ wtórna natomiast dotyczy par, z których
kobieta zasz³a w ci¹¿ê, obecnie jednak jest niezdolna do nastêpnej ci¹¿y.
Bezp³odnoœæ mo¿e mieæ ró¿norodne przyczyny.
Du¿e znaczenie ma wiek. W niep³odnoœci ma³¿eñskiej w 50% przypadków przyczyny s¹ wspólne i dotycz¹ kilku czynników jednoczeœnie. W 45-50%

przyczyna le¿y po stronie kobiety, w 35-40% po stronie mê¿czyzny, dalsze 10-20% przyczyn jest niewyjaœnionych. W³aœnie ten "niewyjaœniony" obszar jest
dla psychoterapeuty szczególnie interesuj¹cy, a dla
lecz¹cej siê pary szczególnie trudny. Skoro wszystko
jest w porz¹dku to dlaczego nie ma ci¹¿y? Nie wiadomo na kogo siê z³oœciæ, trudno radziæ sobie z frustracj¹ poprzez dzia³anie (jak znana jest przyczyna,
pacjenci na niej siê koncentruj¹). Jeœli przyczyna fizjologiczna nie jest znana (niep³odnoœæ psychogenna, idiopatyczna), ciê¿ar odpowiedzialnoœci za brak
ci¹¿y (bardzo czêsto) bior¹ na siebie kobiety. Czêsto
mówi¹: "jeœli wszystko jest w badaniach ok, to znaczy, ¿e ze mn¹ jest coœ nie tak, z moj¹ g³ow¹".
Pary które nie mog¹ doczekaæ siê dziecka zwracaj¹ siê o pomoc do lekarza. Wszelkie proponowane
im metody diagnozy i leczenia traktuj¹ jako szansê
rozwi¹zania swojego powa¿nego, ¿yciowego problemu. Leczenie niep³odnoœci (np. wybór metody) dotyka czêsto systemu wartoœci, norm moralnych
i etycznych, dodatkowym utrudnieniem jest fakt, i¿
proces diagnostyczno-terapeutyczny czêsto jest d³ugotrwa³y.
Przyjête metody postêpowania zale¿¹ od rozpoznanej przyczyny niep³odnoœci. Stosuje siê terapiê
farmakologiczn¹ (np. przy zaburzeniach hormonalnych i stanach zapalnych), chirurgiczn¹ (np. przy
niedro¿noœci jajowodów) i wreszcie techniki wspomaganego rozrodu, w tym sztuczne zaplemnienie,
przenoszenie gamet – komórek rozrodczych mêskich i ¿eñskich, mikromanipulacje z komórk¹ jajow¹ i zap³odnienie pozaustrojowe in-vitro.
Sztuczne zaplemnienie (inseminacje) stosuje siê
zarówno w przypadku leczenia niep³odnoœci kobiecej, jak i mêskiej. Polega ono na umieszczeniu
w drogach rodnych kobiety nasienia mêskiego. Inseminacje mog¹ byæ wykonywane przy u¿yciu nasienia
partnera lub w przypadku nieodwracalnej niep³odnoœci mêskiej z u¿yciem nasienia dawcy. Technika ta
jest trudna emocjonalnie zarówno dla kobiety jak
i jej partnera. Wprowadzenie nasienia do cia³a kobiety odbywa siê w warunkach gabinetu lekarskiego.
Nawet jeœli u¿yte jest nasienie partnera, kobiety czê-

sto doœwiadczaj¹ tej sytuacji jako wtargniêcia kogoœ
obcego w swoj¹ intymn¹ przestrzeñ, mówi¹: "to inny facet mi to zrobi³", w toku psychoterapii ujawnia³y siê uczucia zagubienia "wiem, ¿e mój m¹¿ jest ojcem dziecka, ale lekarz mnie zap³odni³". Mo¿emy sobie tylko wyobraziæ z jak skomplikowan¹ sytuacj¹
wewnêtrzn¹ mamy do czynienia, jeœli u¿yto nasienia
dawcy. Kobieta ma przyj¹æ do swego wnêtrza spermê
obcego mê¿czyzny, a jej partner czuje siê zupe³nie
niepotrzebny i bezwartoœciowy.
Kolejn¹ technik¹ wspomaganego rozrodu jest
przenoszenie gamet – komórki rozrodcze kobiece
i mêskie umieszcza siê w drogach rodnych kobiety
(ró¿ne techniki; w jajowodach, macicy). Mamy tu
sytuacjê jeszcze bardziej skomplikowan¹, ni¿ przy
inseminacji, gdy¿ istniej¹ ró¿ne warianty tej sytuacji.
Gamety pochodz¹ od lecz¹cej siê pary lub komórka
jajowa od kobiety, a nasienie od dawcy, lub komórka
jajowa od dawcy, a plemniki od partnera, lub te¿
obie gamety od dawców. Warto wiedzieæ, w sytuacji
gabinetu terapeutycznego, jaki wariant w leczeniu
mia³ miejsce, gdy¿ to w zasadniczy sposób mo¿e
wp³ywaæ na emocjonalny odbiór tej sytuacji.
Mikromanipulacje z komórk¹ jajow¹, które nale¿¹ równie¿ do technik wspomaganego rozrodu, jest
to metoda, której celem jest umo¿liwienie ojcostwa
w przypadkach czynnika mêskiego w niep³odnoœci.
Techniki te obejmuj¹ umieszczanie plemników pod
os³onk¹, naruszenie os³onki przejrzystej i iniekcjê
plemnika do cytoplazmy komórki jajowej.
Ostatni¹ z technik wspomaganego rozrodu jest
metoda in-vitro. W 1978 roku urodzi³a siê Luisa
Brown, pierwsze na œwiecie dziecko poczête w wyniku zap³odnienia pozaustrojowego i przeniesienia
rozwijaj¹cego siê zarodka do jamy macicy. Skutecznoœæ pierwszych prób in-vitro przeprowadzanych
w cyklach naturalnych by³a niewielka. Dopiero metoda indukcji superowulacji znacznie zwiêkszy³a jej
skutecznoœæ (podczas owulacji dojrzewa wiele komórek jajowych). W Polsce pierwsze dziecko po pozaustrojowym zap³odnieniu przysz³o na œwiat 12 listopada 1987 roku w Instytucie Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych w Bia³ymstoku. Obecnie wskazaniami do zastosowania techniki IVF-ET s¹ wszystkie
czynniki etiologiczne niep³odnoœci.
Intensywnoœæ oraz czas leczenia, jakiemu podlegaj¹ ma³¿onkowie, borykaj¹cy siê z problemami
zwi¹zanymi z utrudnion¹ prokreacj¹ sprawia, i¿ po
pewnym czasie dochodz¹ oni do wniosku, ¿e centralnym problemem ich ¿ycia staje siê choroba, nosz¹ca miano bezp³odnoœci. Procesowi leczenia towarzysz¹ zwykle bardzo silne emocje, które z czasem
mog¹ zostaæ utrwalone i w³¹czone w strukturê osobowoœci. Taki typ reakcji, bêd¹cy skutkiem choroby
i d³ugotrwa³ego leczenia, okreœlany jest jako wtórny.
W praktyce klinicznej trudno jest rozstrzygn¹æ, któ-

re reakcje maj¹ charakter pierwotny, a które wtórny.
Czy stres jest skutkiem, czy przyczyn¹ niep³odnoœci?
Jak ju¿ powiedzia³am, jest wiele metod leczenia
niep³odnoœci – nie sposób w tym miejscu szczegó³owo omówiæ wszystkich. Myœlê jednak, ¿e warto,
równie¿ z powodów pracy klinicznej, mieæ orientacjê w metodach leczenia i procedurach medycznych,
tak abyœmy mogli siê zorientowaæ w wywiadzie
wstêpnym, na jakim etapie leczenia dana osoba do
nas trafia, z czym siê zmaga i co jeszcze przed ni¹.
In-vitro (in vitro fertilization – embryo transfer, IVFET) jest poœród ró¿nych metod leczenia niep³odnoœci technik¹ szczególn¹, równie¿ w kontekœcie emocjonalnym. W³aœnie tej metodzie chcia³abym teraz
poœwiêciæ trochê uwagi.
Jak ju¿ mówi³am, wskazaniem do in-vitro s¹
wszystkie czynniki etiologiczne niep³odnoœci.
W praktyce jednak zanim "dojdzie do" in-vitro, stosuje siê inne metody. Bardzo czêsto w prze¿yciu pacjentów jest to tzw.,, ostatnia deska ratunku", kiedy
inne metody leczenia zawiod³y. In-vitro prze¿ywane
jest jako cudowna metoda. Pacjentki intelektualnie
wiedz¹, ¿e mo¿e siê nie udaæ, ale emocjonalnie nie
dopuszczaj¹ takiej ewentualnoœci. Moje pytania: "Co
jeœli siê nie uda? Co to bêdzie dla pani oznacza³o? "
przyjmowa³y z ogromnym zdziwieniem. Oczywiœcie
by³y wyj¹tki w tym sposobie prze¿ywania, ale bardzo
czêsto próba rozmowy o in-vitro, o emocjach pacjentek, o tym co dalej, jeœli siê uda i co dalej, jeœli siê nie
uda, prze¿ywana by³a jak atak na bezpieczeñstwo.
Myœlenie, metabolizowanie tej sytuacji na poziomie
wewnêtrznym by³o czêsto niemo¿liwe lub bardzo
trudne. Wizyta u psychologa (tak jak pacjentki
o tym mówi³y) prze¿ywana by³a jako sposób na to
"¿eby siê odblokowaæ, uspokoiæ", ale nie poprzez
myœlenie, tylko ewakuowanie wewnêtrznych treœci.
W 2001 roku przeprowadzi³am badania, do których inspiracj¹ by³o pytanie, czy grupa kobiet, która
decyduje siê na zap³odnienie pozaustrojowe, charakteryzuje siê jakimiœ specyficznymi cechami. Badaniem objê³am trzy grupy kobiet w ci¹¿y: grupa 1 –
by³y to kobiety, które leczy³y siê z powodu niep³odnoœci z zastosowaniem metody in-vitro, grupa 2 – to
kobiety, które równie¿ mia³y trudnoœci prokreacyjne, ale leczone by³y z zastosowaniem innych metod,
ni¿ in-vitro i grupa 3, kontrolna – to kobiety w ci¹¿y,
które nie mia³y ¿adnych trudnoœci prokreacyjnych.
Badanie przeprowadzi³am za pomoc¹ Testu Przymiotnikowego ACL – jest to wielosk³adnikowy test
osobowoœci oraz Testu Apercepcji Tematycznej
(TAT) – jest to test projekcyjny, badaj¹cy dominuj¹ce potrzeby, emocje, kompleksy i konflikty osobowoœciowe osoby badanej.
Uzyskane wyniki pozwoli³y wy³oniæ charakterystyczne cechy i potrzeby kobiet decyduj¹cych siê na
leczenie niep³odnoœci z zastosowaniem metody in-v-

itro. Okaza³o siê, i¿ kobiety te cechuje wysoka potrzeba osi¹gniêæ i samokontroli, a tak¿e przedstawianie siê w lepszym œwietle (wysoki wynik na skali œwiadcz¹cej o nastawieniu obronnym i dyssymulacji). Stwierdzono istotne statystycznie ró¿nice miêdzy grupami 1 i 2 w kwestii potrzeby zdobycia akceptacji otoczenia i wywo³ania pozytywnego wra¿enia. Niska potrzeba autonomii w grupie 1, koresponduje z wysok¹ potrzeb¹ ulegania i œwiadczy
o du¿ej zale¿noœci od innych. Kobiety z grupy 1 maj¹ najwiêksz¹ potrzebê wytrwa³oœci (mo¿na siê zastanawiaæ, na ile jest to kwestia wytrwa³oœci, a na ile
trudnoœæ z uznaniem straty). Osoby z grupy 1 s¹ dobrze zorganizowane, a zarazem mniej spontaniczne.
W badaniu zaznaczy³y mniej przymiotników negatywnych, ni¿ osoby z dwóch pozosta³ych grup – mo¿e to œwiadczyæ o ich nastawieniu obronnym (lêkowym), a tak¿e o niedostrzeganiu negatywnych cech
w³asnej osoby, jak równie¿ rzeczywistoœci. W badaniu wszystkie trzy grupy uzyska³y wysokie wyniki
w skali œwiadcz¹cej o wysokiej potrzebie korzystania
z pomocy psychologicznej, ale na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e grupa in-vitro uzyska³a wynik najni¿szy
w tej skali. Osoby z grupy in-vitro rzadko decydowa³y siê na terapiê. Myœlê, i¿ pomimo ogromnej potrzeby opieki i pomocy psychologicznej, z powodu kontroli, dyssymulacji i widzenia spraw na zewn¹trz,
trudno im by³o decydowaæ siê na terapiê. Oczekiwa³y raczej ukojenia i "zabrania trudnoœci", ni¿ otwierania niepokoi i rozmyœlania nad swoimi emocjami.
Wyniki testu TAT równie¿ wskazywa³y na
ogromn¹ potrzebê odpoczynku i opieki interesuj¹cej
nas grupy pacjentek. Kobiety z grup 1 i 2 wykazywa³y wiêksz¹ potrzebê kontroli nad sytuacj¹ i w³asnymi
emocjami. W grupach tych zaznaczy³o siê równie¿
wiêksze nastawienie obronne do badania i dystansowanie siê w stosunku do zagadnieñ zwi¹zanych
z dzieckiem i rodzin¹. Kobiety z grupy kontrolnej,
bez problemów prokreacyjnych, bardziej wprost wyra¿a³y swoje potrzeby i emocje. Od pozosta³ych grup
odró¿nia³o j¹ mówienie o pozytywnych odczuciach
wobec dziecka i ci¹¿y (grupy 1 i 2 jak gdyby pomija³y ten temat).
Istot¹ IVF-ET, w wielkim skrócie, jest zap³odnienie komórki jajowej poza ustrojem kobiety. Pobrana
komórka jajowa, umieszczona zostaje razem z nasieniem mêskim w naczyniu laboratoryjnym w celu
umo¿liwienia zap³odnienia. Po zap³odnieniu i podziale zygoty, zarodek umieszczony zostaje w macicy. Procedura zap³odnienia pozaustrojowego poprzedzona jest wystymulowaniem w jajnikach wzrostu
wielu pêcherzyków Graafa, aby otrzymaæ wiêksz¹
liczbê komórek jajowych (superowulacja). Do stymulacji superowulacji stosuje siê opracowane szczegó³owo schematy postêpowania, zwane protoko³ami. Przebieg stymulacji wymaga kontroli i oceny ul-

trasonograficznej, która polega na oznaczeniu liczby
i œrednicy wzrastaj¹cych pêcherzyków oraz na okreœleniu ich endokrynnej czynnoœci. Kiedy pêcherzyki
osi¹gn¹ po¿¹dan¹ wielkoœæ i odpowiedni¹ aktywnoœæ endokrynn¹ poprzez domiêœniowe podanie
10 000j. HCG wyzwalany jest tzw. pik owulacyjny.
Po 34-36 godzinach po podaniu leku przeprowadza
siê punkcjê pêcherzyków. Odbywa siê ona przy u¿yciu sondy dopochwowej, drog¹ przezpochwow¹ lub
przy u¿yciu sondy brzusznej przezcewkowo i przezpêcherzowo. Z pobranego p³ynu pêcherzykowego
oddziela siê komórki jajowe i przenosi do odpowiednio przygotowanego pod³o¿a. Warunkiem dokonania zap³odnienia komórki jest jej pe³na dojrza³oœæ,
zarówno j¹drowa jak i cytoplazmatyczna. Po oko³o
3-godzinnej preinkubacji komórek jajowych i plemników nastêpuje ich po³¹czenie. Do oocytów w p³ytce dodaje siê oko³o 100 000 plemników. Po nastêpnych 19 godzinach inkubacji ocenia siê, czy dokona³
siê proces zap³odnienia. Zap³odnione komórki przenoszone s¹ do nowego pod³o¿a bez plemników.
Z dalszej hodowli nale¿y wyeliminowaæ komórki zap³odnione nieprawid³owo. Po oko³o 43-48 godzinach po zap³odnieniu przenosi siê zarodki do jamy
macicy. Szacuje siê, ¿e oko³o 85% strat ci¹¿ przypada na okres przedimplantacyjny – zarodki gin¹ lub
nie rozwijaj¹ siê. Do jamy macicy przenosi siê od
2 do 4 zarodków. Transferu dokonuje siê drog¹ przezszyjkow¹ za pomoc¹ specjalnego cewnika. U kobiet
do 35 roku ¿ycia nale¿y transferowaæ dwa zarodki,
zaœ u pacjentek powy¿ej tego wieku, ze wzglêdu na
du¿y odsetek obumieraj¹cych zarodków, liczbê tê
mo¿na zwiêkszyæ.
Wspomnia³am pokrótce o przebiegu tej techniki,
aby pokazaæ, ¿e w praktyce na ka¿dym jej etapie wystêpuje silny stres, mnogoœæ uczuæ, emocji i dylematów, z którymi boryka siê lecz¹ca siê para. Ju¿ sama
decyzja dotycz¹ca zastosowania tego sposobu leczenia nie jest ³atwa. Jak wiemy, technika IV F-ET budzi bardzo wiele emocji i kontrowersji w wielu krêgach – przedmiotem naszych rozwa¿añ nie jest ani
jej ocena, ani próba rozwi¹zania tych dylematów
(etycznych, medycznych, œwiatopogl¹dowych).
Chcia³abym skupiæ siê na procesie emocjonalnym
towarzysz¹cym leczeniu niep³odnoœci z zastosowaniem metody in-vitro.
Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am in-vitro czêsto
jest ostatni¹ mo¿liw¹ metod¹, daj¹c¹ szansê na posiadanie w³asnego dziecka. Mieszaj¹ siê ze sob¹ nadzieja, ¿e mo¿e siê uda, i rozpacz, co bêdzie jeœli siê
nie uda. Pragnienie posiadania dziecka i napiêcie
wynikaj¹ce z dotychczasowego leczenia innymi metodami jest ogromne. Lecz¹ce siê osoby staj¹ przed
trudnym pytaniem: czy dam/ damy radê, czy koszty
wynikaj¹ce z tego sposobu leczenia (finansowe
i emocjonalne) bêd¹ mo¿liwe do uniesienia? Na-

dzieja i rozpacz – te dwa stany s¹ œciœle ze sob¹ zwi¹zane. Wiele osób odpowiada twierdz¹co na te pytania (dam radê) i procedura jest kontynuowana.
W swojej praktyce klinicznej rozmawia³am jednak
z wieloma osobami, które w tym bardzo trudnym
momencie leczenia rezygnowa³y. Nie by³y w stanie
ponieœæ kosztów dos³ownych, realnych (finansowych) lub ba³y siê, ¿e nie poradz¹ sobie emocjonalnie. Nie sposób opisaæ dramatu, który prze¿ywaj¹
kobiety, które z jednej strony bardzo pragn¹ dziecka,
a z drugiej, z ró¿nych powodów, nie decyduj¹ siê, czy
nie mog¹ kontynuowaæ dalszego leczenia. Pamiêtam
m³od¹ kobietê, która mieszka³a na wsi, pochodzi³a
z wielodzietnej rodziny, jej przekaz rodzinny o koniecznoœci posiadania dziecka by³ ogromny. Na jedno in-vitro wziêli kredyt, na drug¹ próbê nie by³o ju¿
ich staæ. By³o wiadomo, ¿e to tylko ten jeden raz,
jedna próba – albo siê uda albo nie. W tym momencie dla niej to by³a œmieræ, rozpacz. Pamiêtam, ¿e po
spotkaniu z t¹ kobiet¹ czu³am siê potwornie, czu³am
wszechogarniaj¹c¹ bezradnoœæ, myœla³am "co ja jej
mam powiedzieæ, jak pomóc? ". Widzia³am jej
ogromne pragnienie dziecka i jej ogromn¹ rozpacz.
Pamiêtam j¹ dok³adnie, bo jako jedna z nielicznych
mówi³a, "wiem, ¿e to siê mo¿e nie udaæ", jej ból i poczucie bezradnoœci sta³y siê moim udzia³em. Dla
osób w procedurze in-vitro, wówczas w tamtym
miejscu, przewidziane by³y dwie wizyty u psychologa. Pacjenci oczywiœcie mogli korzystaæ z takiej formy wiêcej razy, ale póŸniej musieli p³aciæ. Ta kobieta przysz³a na kolejn¹, trzeci¹ wizytê (dla niej to by³
ogromny koszt finansowy), ja by³am zaskoczona,
a ona powiedzia³a mi wtedy, ¿e dalej wie, ¿e to siê
mo¿e nie udaæ i ¿e to dalej potwornie boli, ale ¿e
nikt z ni¹ jeszcze nigdy tak nie rozmawia³, i ¿e ona
nie potrafi tego wyjaœniæ, ale czuje, ¿e jej to jakoœ pomaga.
Czasem kobiety nie decydowa³y siê na dalsze leczenie. Stawa³y wtedy wobec pytañ: "Czy mogê nie
chcieæ tej metody? Je¿eli nie staæ mnie na tak¹ decyzjê, to czy ja naprawdê chcê dziecka? Jak¹ kobiet¹ jestem? ". Z perspektywy mojego doœwiadczenia klinicznego w³aœnie ta decyzja – o zaprzestaniu leczenia, uznaniu, ¿e w tym miejscu (ró¿nym dla ka¿dego na ró¿nych etapach leczenia, ró¿nymi metodami)
jest kres, ¿e trzeba pogodziæ siê z utrat¹, brakiem –
by³a jedn¹ z najtrudniejszych decyzji.
Kiedy trafia³y do mnie kobiety jeszcze przed rozpoczêciem procedury in-vitro, prze¿ywa³y mnie jak
kogoœ, kto ma oceniæ, czy nadaj¹ siê na matkê, czy
zostan¹ dopuszczone do procedury. Ktoœ z zewn¹trz
mia³ wydaæ zgodê na ich macierzyñstwo.
Kiedy procedura in-vitro zostaje rozpoczêta –
pierwszy etap to stymulacja superowulacji – narasta
stres, powstaje mnóstwo pytañ: "ile pêcherzyków
dojrzeje, czy uda siê pobraæ komórki jajowe, czy doj-

dzie do zap³odnienia, czy zap³odnione komórki bêd¹
siê prawid³owo rozwija³y, co z nadliczbowymi zarodkami", wreszcie "czy podany zarodek/ zarodki zagnie¿d¿¹ siê w macicy? ". Czêsto lecz¹ce siê osoby
(rozmawia³am z kobietami i ich partnerami) mówi³y, ¿e czas oczekiwania na wynik weryfikuj¹cy, czy
ci¹¿a jest, czy nie (oko³o 2 tygodni od transferu – podania zarodków), to najtrudniejsze 2 tygodnie leczenia. Kobiety czêsto by³y zagubione, nie wiedzia³y jak
i co myœleæ, na temat tego, co dzieje siê w ich cia³ach
– czy powstaje w nich ¿ycie, czy zarodki prze¿yj¹, czy
bêdzie siê trzeba pogodziæ ze strat¹. Bardzo trudn¹,
choæ czêsto zaprzeczan¹ jest sytuacja, gdy z dwóch/
trzech podanych zarodków przyjmuje siê, czyli prze¿ywa tylko jeden. Jak wtedy po³¹czyæ w sobie radoœæ
i nadziejê na rozwijaj¹c¹ siê ci¹¿ê oraz ból i rozpacz
wynikaj¹ce z poniesionej straty – straty zarodków?
Ka¿da ci¹¿a wi¹¿e siê z prze¿ywaniem ró¿nych
emocji, tak¿e lêku. Kiedy jednak jest to ci¹¿a po wielu latach i próbach leczenia, poziom lêku prze¿ywany przez kobiety i ich partnerów jest bardzo wysoki.
I znów powstaj¹ setki pytañ: "czy uda siê tê ci¹¿ê donosiæ, czy dziecko bêdzie zdrowe? ". Jak ju¿ powiedzia³am, in-vitro, ci¹¿a i macierzyñstwo s¹ czêsto
przez lecz¹c¹ siê kobietê idealizowane. Jest to kolejna trudna sytuacja, kiedy ci¹¿a nie przebiega tak, jak
tego oczekiwano, jak kobieta sobie wymarzy³a. Nawet w sytuacjach, w których nic z³ego (fizjologicznie) siê nie dzieje, okazuje siê, ¿e kobiety nie czuj¹
siê spe³nione. Czuj¹ siê rozczarowane i oszukane.
Moja pacjentka Pani B czu³a, ¿e ci¹¿a nie spe³ni³a jej
oczekiwañ, mia³a nadziejê, ¿e kiedy bêdzie w ci¹¿y
i urodzi dziecko wreszcie otrzyma opiekê i zainteresowanie w³asnej mamy, i ¿e nast¹pi w jej ¿yciu etap
"powszechnej szczêœliwoœci", nagroda za lata trudów
i udrêk, wynikaj¹cych z leczenia. Tymczasem nie
opuszcza³y j¹ lêk o ci¹¿ê i niepokój, czy da sobie radê w roli mamy.
Kiedy powstaje wiele zarodków, pary musz¹ podj¹æ decyzjê, jaki bêdzie ich los. Mo¿liwe s¹ wówczas
dwa scenariusze. Pierwszy z nich to sytuacja kiedy
para wraca po zarodki, kt\ore przez jakiœ czas mog¹
byæ zamro¿one. Para mo¿e wróciæ po nie i próbowaæ
kolejnej ci¹¿y. Czêsto siê to udaje. Bywa jednak te¿
tak, ¿e po rozmno¿eniu, w celu umieszczenia ich
w macicy, zarodki gin¹ i jest to ogromny cios dla lecz¹cej siê pary. Kobieta emocjonalnie i medycznie
przygotowywana jest do podania/transferu zarodków, nastawiona jest na ci¹¿ê, a poradziæ musi sobie
ze strat¹. Emocjonalnie, mentalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a ju¿ w ci¹¿y. Utrata zarodków prze¿ywana jest podobnie jak poronienie.
Drugi scenariusz nie mniej dramatyczny, to sytuacja, w której istniej¹ zamro¿one zarodki, a para zrealizowa³a ju¿ swoj¹ potrzebê i nie planuje wiêcej
dzieci. Co wówczas? To para musi podj¹æ decyzjê, ja-

ki bêdzie dalszy los ich zarodków. Czy maj¹ podj¹æ
decyzjê o rozmro¿eniu, czyli o œmierci zarodków.
Czy te¿, chc¹c tego unikn¹æ, mog¹ wyraziæ zgodê na
adopcjê zarodków – czyli daæ szansê innej parze,
a tym samym zmagaæ siê z poczuciem winy, ¿e siê
odda³o swój w³asny zarodek. I znów ¿ycie i œmieræ
spotykaj¹ siê ze sob¹.
Przypomina mi siê pewna pacjentka – Pani X by³a w terapii ok. 6 lat. W tym czasie wiele zmieni³o
siê w jej ¿yciu. Urodzi³a dwoje dzieci – obydwoje
w wyniku in-vitro, awansowa³a w pracy, kupi³a
wiêksze mieszkanie. Zmiany by³y wyraŸne i dynamiczne, ale w pewnym momencie poczu³am jak¹œ ja³owoœæ w naszym kontakcie. Trudno to opisaæ, rozmawia³yœmy, czu³am moj¹ pacjentkê, ale jak gdyby
nie ca³¹. Coœ by³o poza naszym, moim dostêpem.
By³o to odczucie trudne do uchwycenia, opisania.
Wspomagaj¹c siê superwizj¹ przygl¹da³am siê swoim uczuciom przeciwprzeniesieniowym. Obrazy,
uczucia, fantazje, które mi wtedy towarzyszy³y, dotyczy³y poczucia, ¿e istnieje coœ sztywnego, twardego, jakiœ niedostêpny obszar, w œrodku którego kryje siê jakaœ pulsuj¹ca "materia". Towarzyszy³o mi odczucie, ¿e trzeba siê tym zaj¹æ i ¿e jest to jedyna droga, ale z drugiej strony czu³am ogromny lêk przed
"dotykaniem" tego. Na sesjach z pacjentk¹ zaczê³am
wnosiæ pojawiaj¹ce siê we mnie obrazy i odczucia.
To otworzy³o dostêp do materia³u pacjentki. Pani X
zaczê³a mówiæ o tym, ¿e ju¿ od jakiegoœ czasu myœli
nad pewn¹ spraw¹. Zbli¿a³ siê termin, do którego
pacjentka i jej m¹¿ op³acali utrzymywanie w krio-banku w stanie zamro¿enia swoich kilku zarodków. Pacjentka mia³a podj¹æ decyzjê o tym co zrobiæ. Oni
mieli ju¿ dwójkê dzieci i nie planowali kolejnej ci¹¿y. Rozpocz¹³ siê trudny okres w tej terapii dla pacjentki i dla mnie. Ja wiedzia³am ju¿ wczeœniej, ¿e
pacjentka ma zamro¿one zarodki, ale moja wiedza
na ten temat te¿ zosta³a zamro¿ona. Broni³am siê
podobnie jak pacjentka przed rozmro¿eniem uczuæ
i konfliktów zwi¹zanych z t¹ sytuacj¹. Pacjentka nie
wiedzia³a co zrobiæ. Sk³ania³a siê w stronê decyzji
o rozmro¿eniu zarodków, ³agodzi³a to mówi¹c, ¿e
chodzi po prostu o nieop³acanie dalej, utrzymywania
ich w krio-banku. Chcia³a widzieæ tê sprawê poza
sob¹. Podjê³a kroki w kierunku zakoñczenia utrzymywania zarodków w krio-banku (tak o tym mówi³a), ale wtedy okaza³o siê, ¿e bêdzie musia³a czynnie
uczestniczyæ w procedurze rozmra¿ania swoich zarodków. W tym momencie dotar³o do niej, co oznacza rozmro¿enie zarodków. By³a roztrzêsiona, mówi³a: "przecie¿ to tak jak bym zabi³a w³asne dzieci, jak
bym myœla³a o tym, jak to ma wygl¹daæ, nie mogê tego zrobiæ". Trudno mi opisaæ klimat emocjonalny
tamtych sesji, czu³am jak bym kroczy³a po cienkiej
granicy miêdzy ¿yciem i œmierci¹. Alternatyw¹ dla
rozmro¿enia zarodków by³o oddanie ich do adopcji.

Pacjentka mówi³a: "nie wiem co gorsze albo co lepsze: pozbawiæ ich ¿ycia, czy do koñca ¿ycia zastanawiaæ siê, czy gdzieœ po œwiecie nie chodz¹ moje dzieci..., czy mogê oddaæ swoje dzieci? ". Pacjentka ostatecznie podjê³a decyzjê o oddaniu zarodków do adopcji. D³ugo wraca³yœmy do tego tematu. Pacjentka
czu³a, ¿e chce daæ szansê na przetrwanie, na ¿ycie
swoich zarodków, wpisa³o siê to i po³¹czy³o z jej histori¹ ¿yciow¹. Matka pacjentki cierpia³a na schizofreniê, ojciec by³ alkoholikiem. Pacjentka d³ugo nie
mog³a wybaczyæ matce, ¿e w dzieciñstwie czêsto wysy³a³a j¹ do ró¿nych ciotek. Wczeœniej prze¿ywa³a to
jako opuszczenie i zaniedbanie, teraz pojawi³o siê
te¿ inne widzenie tej sytuacji – odes³anie jako próba
ocalenia.
Widzimy, ¿e rozwa¿ania wokó³ metody zap³odnienia pozaustrojowego dotycz¹ nie tylko lecz¹cej
siê pary, mê¿czyzny czy kobiety, ale równie¿ dziecka.
Dorota Kornas-Biela w swoim artykule: "'Magiczne
dzieci' produktem wspomaganej prokreacji: podejœcie psychodynamiczne" (2007), zwraca uwagê, "¿e
biologiczno-medyczny i psychologiczny kontekst sytuacji zwi¹zanych z u¿yciem wobec poczêcia i dziecka prenatalnego ró¿nych procedur medycznych
wp³ywa nie tylko na jego rozwój fizyczny, ale i psychiczny, na jego nieœwiadom¹, niewyuczon¹ wiedzê
dotycz¹c¹ swojego pochodzenia i pocz¹tków istnienia oraz na kszta³towanie siê matrycy komunikacyjnej miêdzy rodzicami i dzieckiem. Chocia¿ rodzice
mog¹ o tym nie mówiæ, to jednak 'ktoœ nie mo¿e nie
komunikowaæ' – psychologiczne warunki poczêcia
stanowi¹ subteln¹ warstwê w komunikacji miêdzy
nimi a dzieckiem (wa¿ny element matrycy komunikacyjnej). Szczególnie trudna sytuacja dotyczy dziecka (lub dzieci) wybranego do prze¿ycia, gdy jego rodzeñstwo zosta³o uznane za nadliczbowe i zg³adzone. Ze wzglêdu na charakter procedur wspomaganej
prokreacji dziecko, któremu uda siê prze¿yæ i rozwin¹æ w macicy, jest najczêœciej jednym z kilku embrionów, które zosta³y w niej umieszczone. Inaczej
mówi¹c – to ono prze¿y³o, a jego potencjalne rodzeñstwo obumar³o samoistnie, albo te¿ zosta³o
usuniête jako nadliczbowe. Sonne (psycholog prenatalny, psychoanalityk) (za Kornas-Biel¹, 2007), opieraj¹c siê na osi¹gniêciach neurofizjologii okresu prenatalnego, uzasadnia trwa³oœæ tych doœwiadczeñ tez¹, ¿e wywo³uj¹ one przera¿enie, które zostaje zapisane w prawej pó³kuli mózgowej i skutkuje klinicznym syndromem ocaleñca z aborcji. Sami ocaleñcy
z aborcji, nie zdaj¹c sobie sprawy z doœwiadczonej
traumy, skar¿¹ siê na podobne trudnoœci: g³êbokie
poczucie braku bezpieczeñstwa i zaufania, problemy
w tworzeniu wiêzi, brak perspektywy ¿yciowej i sensu ¿ycia, chroniczne uczucie smutku i ¿a³oby, tendencje do apatii, wycofanie siê i bezradnoœæ, poczucie winy, negatywny obraz siebie i poczucie bezwar-

toœciowoœci, podejmowanie ryzykownych dzia³añ,
niepokój egzystencjalny oraz lêk przed ludŸmi, zachowania autodestrukcyjne, wrogoœæ i agresja skierowana na innych i siebie (por. Sonne, 1997, 2000;
Emerson, 1996; Hollweg, 1998). Przyjêcie mo¿liwoœci odczuwania przez dziecko przera¿enia z powodu
pre- i perinatalnego zagro¿enia jego ¿ycia, lepiej ni¿
inne wyjaœnienia przyczynia siê do szybkiego postêpu w terapii.
Jak widzimy ca³y proces leczenia bezp³odnoœci,
wszystkimi metodami, obarczony jest trudnymi
emocjami. Pokaza³am to na przyk³adzie metody in-vitro, ale myœlê, ¿e w ka¿de leczenie wpisane s¹ bardzo trudne dylematy. Trudne bo dotycz¹ce kwestii
zasadniczych: ¿ycia i œmierci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
te dwa stany – ¿ycie i œmieræ, nadzieja i rozpacz stale siê ze sob¹ przeplataj¹. Czy te¿ wrêcz s¹ nierozerwalne.

Myœlê, ¿e mo¿e pojawiæ siê naturalne pytanie
"czy mo¿liwe jest, aby sytuacja leczenia niep³odnoœci
nie sta³a siê sytuacj¹ traumatyczn¹? ". Myœlê, ¿e nie
chodzi o zastosowan¹ metodê leczenia, ale o ogólny
klimat emocjonalny, który jej towarzyszy, o to, czy
mo¿na myœleæ, o tym co siê dzieje, wiedzieæ, czuæ...
Dlatego tak wa¿ne jest ca³oœciowe podejœcie do kwestii leczenia – wspó³praca pomiêdzy specjalistami
ró¿nych dziedzin.
Lecz¹ce siê pary wymagaj¹ i zas³uguj¹ na delikatne i odwa¿ne pochylenie siê nad ich sprawami. Delikatne, aby z wyczuciem i taktem towarzyszyæ im
w prze¿ywaniu i przepracowywaniu tych jak¿e z³o¿onych kwestii. Odwa¿ne, aby nie unikaæ otwierania
spraw bolesnych i trudnych.

Literatura
Krysztop, K. (2001). Psychologiczne funkcjonowanie kobiet leczonych z powodu niep³odnoœci przy wykorzystaniu zap³odnienia pozaustrojowego IVF-ET. Gdañsk: Instytut Psychologii UG (niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem M.
Bidzan)
Krysztop, K. (2007). Psychologiczne potrzeby kobiet leczonych z powodu niep³odnoœci przy wykorzystaniu zap³odnienia
pozaustrojowego in vitro. W: G. Chojnacka-Szaw³owska i B. Pastwa-Wojciechowska (red.) Kliniczne i s¹dowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania cz³owieka. Kraków: Oficyna wydawnicza "Impuls", 88-91.
Kornas-Biela, D. (2007). "Magiczne dzieci" produktem wspomaganej prokreacji: podejœcie psychodynamiczne. W: G.
Chojnacka-Szaw³owska i B. Pastwa-Wojciechowska (red.) Kliniczne i s¹dowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania cz³owieka. Kraków: Oficyna wydawnicza "Impuls", 67-70.
Waroñski, W. (1982). Niep³odnoœæ. W: R. Klimek (red.) Ginekologia. Warszawa: PZWL.

