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NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ! 
15 %  ! 

 

20%  !! 
1,5  mln niepłodnych 
par! 

 
MOŻE WIĘCEJ ?  

 
PROBLEM NARASTA !!! 

 
KATASTROFA DEMOGRAFICZNA !!! 

	  



„	  

11% kobiet w wieku  

od 18 do 39 lat 

jest bezdzietnych  

Raport:	  	  	  	  	  	  Postawy	  prokreacyjne	  Polaków	  CBOS	  POLSKA	  2010	  



Na@onal	  Ins@tute	  for	  Health	  and	  Clinical	  Excellence	  NICE	  
	  Fer@lity:	  assessment	  and	  treatment	  for	  people	  with	  fer@lity	  problems	  
(update	  MAY	  2012)	  	  

 Ocenia się że  84% małżeństw (par , kobiet) pocznie dziecko w ciągu 

pierwszego roku współżycia bez antykoncepcji  / regulacji urodzin.  

Procent ten rośnie : 

  92% po 2 latach  

   93% po 3 latach   
w edycji 2012 wprowadzono poprawkę : ponad 80 % i ponad 90 % 



Updated	  04/16/2014	  	  	  	  Fast	  Facts	  about	  INFERTILITY	  
Center	  for	  Reproduc@ve	  Medicine	  at	  Weill	  Cornell	  Medical	  College.	  
	  

•   7.4 million women, or 11.9% of women, have ever received any 
infertility services in their lifetime. (2006-2010 National Survey of 
Family Growth, CDC) 

•  1 in 8 couples (or 12% of married women) have trouble getting 
pregnant or sustaining a pregnancy. (2006-2010 National 
Survey of Family Growth, CDC) 

•  Approximately 44% of women with infertility have sought medical 
assistance. Of those who seek medical intervention, approximately 65% 
give birth. (Infertility As A Covered Benefit, William M. Mercer, 1997) 

•  Approximately 85-90% of infertility cases are treated with 
drug therapy or surgical procedures. Fewer than 3% need 
advanced reproductive technologies like in vitro fertilization 
(IVF).  



Key Statistics from the National Survey of Family Growth 
 (data are for 2006-2010)	  

 
•  Number of married women ages 15-44 that are infertile 

(unable to get pregnant after at least 12 consecutive months of 
unprotected sex with husband): 1.5 million 

•  Percent of married women ages 15-44 that are infertile: 6.0% 

•  Number of women ages 15-44 who have ever used infertility services: 7.4 
million 

 



„	  

Badania przeprowadzone przez Światową 
Organizację Zdrowia WHO 1997 wykazują, że 

na świecie około             8%  
par ma trudności z rozrodczością 



„	  
Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia 
WHO 2012 w 190 krajach wykazują, że na świecie w roku 2010 
niepłodność pierwotna rozumiana jako niemożność urodzenia 

dziecka  po 5 latach występowała dla 1,9%  
kobiet w wieku od 20 do 44 lat 

niepłodność wtórna (po co najmniej 1 ciąży)  10,5% 
 
i dane te są stabilne na przestrzeni ostatnich 20 lat - od roku 
1990 ! 

PLOS Medicine: National, Regional, and Global Trends in 
Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 
Health Surveys  dostęp internetowy 12.06.2013 13:54    
Publication date: Dec. 2012 PLoS Med 9(12): e1001356. 

	  



Figure 3. Prevalence of primary infertility among women who seek a child, in 2010. 

Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, et al. (2012) National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A 
Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLoS Med 9(12): e1001356. doi:10.1371/journal.pmed.1001356 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001356 



Figure 4. Prevalence of secondary infertility among women who have had a live birth and seek 
another, in 2010. 

Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, et al. (2012) National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A 
Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLoS Med 9(12): e1001356. doi:10.1371/journal.pmed.1001356 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001356 



„	  

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia WHO 2012 w 
190 krajachwykazują, że na świecie w roku 2010 
niepłodność pierwotna rozumiana jako niemożność urodzenia dziecka  po 5 
latach  związku dotyczyła  

na całym świecie  
ok. 48,5 mln par 

PLOS Medicine: National, Regional, and Global Trends in 
Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 
Health Surveys  dostęp internetowy 12.06.2013 13:54    
Publication date: Dec. 2012 PLoS Med 9(12): e1001356. 

	  



NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ! 
15 %  ! 

 

20%  !! 
1,5 mln niepłodnych 
par! 

 
MOŻE WIĘCEJ ?  

 
PROBLEM NARASTA !!! 

 
KATASTROFA DEMOGRAFICZNA !!! 

	  



Chwalcie Boga   w waszym ciele!

1 Kor 6,20
Kiko Argüello

" Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do 
nich:

 Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
 abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 

poddaną;" 
Rdz 1,28 



Midsagittal image of the anatomy of sexual intercourse envisaged by R L Dickinson and drawn by R S Kendall

http://www.bmj.com/cgi/content/full/319/7225/1596#F2 

Magnetic resonance imaging of male and female genitals during coitus and female sexual arousal
 W.Schultz P.van Andel,  I. Sabelis,  E. Mooyaart      BMJ 1999;319:1596-1600   

" Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i matkę 

swoją i łączy się ze swoją  żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem.”

Rdz 2,24
„A tak jak już nie są dwoje 

lecz jedno ciało” 
 Mt 19,6



Schemat drogi zapłodnionej komórki jajowej i zarodka do stadium blastocysty







Techniki Wspomaganego Rozrodu ART 
 
Inseminacja domaciczna (również nasieniem dawcy)�
ZapĿodnienie in vitro IVF, GIFT, ZIFT,  FIVET�
ZapĿodnienie wspomagane mikrochirurgicznie MAF, ICSI �
		  
•  Masturbacja
•  Donacja nasienia
•  Hyperstymulacja
•  ZapĿodnienie na szkle
•  Transfer zarodków
•  Kriokonserwacja
•  Selektywna terminacja







 

Chrześcijańska wizja życia 
 

„ Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 
poświęciłem cię ”… 

Jeremiasz 1,5 





„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
„ Zanim ukształtowałem cię w łonie matki… 
 

In vitro XXI wiek  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
 
 
wyprodukowałem cię 



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
 
 
      przebadałem cię 

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
sklasyfikowałem cię 

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
 
 
      zamroziłem cię 

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
 
 
przetransferowałem cię 

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 
wyprodukowałem cię, sklasyfikowałem cię, 
przebadałem cię, zamroziłem cię i 
przetransferowałem cię do macicy”… 



In Vitro XXI wiek

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia 
 
„ 19 spośród twego rodzeństwa zginęło w 

trakcie procesu, na kilku 
eksperymentowano”                                                                                              

            
   HFEA UK 2000                                                                                         
  oficjalne dane statystyczne 

„NaProTechnology po nieudanym IVF Galway, Irlandia”
Dr Phil Boyle MICGP, MRCGP, CFCP

Lublin, Polska, wrzesień 2009  



„Naukowo”- sekularystyczna wizja życia” 
 

Od 1990 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii zaczęła obowiązywać ustawa o 
zapłodnieniu pozaustrojowym ludzi i embriologii do 2006 roku 
powołano do istnienia 3,806,699 osób na zarodkowym etapie istnienia. 
Między rokiem 1992 a 2006 urodziło się zaś 122.043 dzieci z 
zapłodnienia in vitro. Te twarde dane podał, w odpowiedzi na pytanie, 
polityka Partii Liberalnej podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Earl Howe w sierpniu 2013. 

To zaś oznacza, że współczynnik skuteczności procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego wynosi 3.21 procenta. Ujmując zaś rzecz jeszcze 
bardziej wprost oznacza to, że aby urodzić się mogło 122 tysiące dzieci 
trzeba było poświęcić życie niemal czterech milionów innych dzieci. 

 


 
 
 
 




• Ciąże wielopĿodowe - proponuje się redukcję pĿodów - selektywna terminację
• Diagnostyka preimplantacyjna - selekcja genetyczna zarodków
• Dwukrotnie wyższe ryzyko wad wrodzonych:  serca i ukĿadu krążenia,  

ukĿadu pokarmowego i powĿok jamy brzusznej,  centralnego ukĿadu 
nerwowego i ukĿadu moczowo-pĿciowego 

• Sześciokrotnie częstsze wady o charakterze „genomic 
imprinting”,zwiększona częstość anomalii chromosomowych, mikrodelecji

• Zwiększona zachorowalność matek, porody przedwczesne, częstość cięć cesarskich, 
niska i bardzo niska waga urodzeniowa dzieci 

• 70 % wzrost ryzyka śmiertelności okoĿoporodowej noworodków

• dwukrotnie częstsza hospitalizacja w pierwszych latach po urodzeniu, 
zwiększona jest podatność na infekcje, częściej występuje astma, zaburzenia  
immunologiczne, zapalenia reumatoidalne stawów 

Techniki Wspomaganego Rozrodu ART 
	



• Niektórzy badacze sądzą, że ilość wykrywanych wad o 
charakterze rodzicielskiego piętna genowego jest tylko 
wierzchoĿkiem góry lodowej, a konsekwencje dla 
przyszĿości gatunku są trudne do przewidzenia

• Dzisiaj w krajach rozwiniętych urodzenia po 
wspomaganym rozrodzie stanowią już od 1do 4% 
wszystkich porodów,  badania dotyczące zdrowia tych 
dzieci  są daleko niewystarczające.

Techniki Wspomaganego Rozrodu ART 
	



•  Nieuznawanie poczęcia za początek życia, za początek ciązy; początek ciąży to 
zagnieżdżenie, w związku z tym wszystko co robimy wcześniej nie ma 
znaczenia etycznego i moralnego

•  Diagnostyka preimplantacyjna - selekcja genetyczna zarodków na godne i 
niegodne życia: niegodne które mogĿyby zachorować na raka lub na autyzm

•  Przedstawienie wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych jako 
leków: nowa forma niewolnictwa i kanibalizmu w cywilizowanej formie 

•  Pomijanie aspektów ekologicznych, tak mocno akcentowanych i odmienianych 
przez wszystkie przypadki w stosunku do “efektu cieplarnianego” czy ochrony 
ginących gatunków zwierząt; czĿowiek nie jest gatunkiem chronionym raczej 
należy go uznać za szkodnika godnego wytepienia, walka z kryzysem : 
zmniejszyć liczbę urodzeń ( USA i Anglia) zagrożenie genomu ludzkiego, 
zagrożenia poprzez przekazywanie nieprawidĿowości genetycznych caĿkowicie 
pomijane w debacie publicznej

Techniki Wspomaganego Rozrodu ART�
manipulacje medialne i nie tylko�





Techniki Wspomaganego Rozrodu ART�
manipulacje medialne i nie tylko�



A.Gawkowska, M.Środoń 2009



„ Koniec IVF? ” Sunday Times 26 lipca 2009 
 
Dr Samy Davis - pierwsze dziecko z in vitro 
 w Nowym Jorku ( USA ) 
•  50% kobiet które próbują in vitro mogą począć 
naturalnie 
•  większość lekarzy nie jest zainteresowana diagnostyką 
•  in vitro jak najszybciej, wysokim kosztem i obciążająco 
dla organizmu kobiety - fizycznie i psychicznie 
•  tylko 1.25% pacjentów z niepłodnością ma dziecko z in 
vitro 
•  75 % szuka terapii alternatywnych, 
niekonwencjonalnych 
•  in vitro nie jest jedynym wyjściem w 37 roku życia! 
•  diagnostyka i leczenie wymaga czasu  

Dr Tadeusz Wasilewski 
Białystok    2008 

Przejrzysta komórka - Jacques Testart 
                                                          1990  

Dr Anthony J. Caruso 
 Chicago 2010  



 
 
                   FORBES  “Podwójnie płodny biznes” 14.06.2012  
 
 
 
 
“rynkiem, którego wartość mierzona przychodami szacowana jest na 
150–200 mln zł, zaczynają interesować się  inwestorzy finansowi.  
Bo leczenie niepłodności okazało się wielce płodnym biznesem:  
rentowność, czyli stosunek zysków do przychodów, sięga tu nawet 30 procent. 
… Rentowność tego biznesu należy do najwyższych dla całego rynku medycznego  
 
 
 
 
 



                  
 
                     FORBES  “Podwójnie płodny biznes” 14.06.2012  
 
 
 
 
 
Skuteczność in vitro w różnych klinikach, podawaną przez ich przedstawicieli,  
trudno  obiektywnie porównać. Polski rynek wciąż jest nieuregulowany,  
nie tylko jeśli chodzi o różne koncesje czy wymagania, ale także gromadzenie  
danych. Na Zachodzie udane in vitro to takie, które kończy się ciążą przetrwałą  
przynajmniej 12 tygodni. U nas często w statystykach uwzględnia się na przykład  
jedynie ciąże biochemiczne, czyli takie, które wykrywa test ciążowy,  
ale następnie są tracone poprzez tzw. samoistne poronienie. 
 
 
 
 
 
 
 



         FORBES  “Podwójnie płodny biznes” 14.06.2012  
 
 
 
 
 
Paradoksalnie, niepełna skuteczność jest sprzymierzeńcem klinik.  
In vitro to biznes oparty w dużej mierze na emocjach. Jeśli zajrzeć na  
fora internetowe, widać, że pary, które już trafią do kliniki,  
próbują niemalże do skutku. A każdy kolejny zabieg to kolejny  
zarobek dla kliniki. Ograniczeniem są tylko pieniądze pacjentów,  
choć ci zdeterminowani potrafią zaciągać kilka kredytów na leczenie. 
 
 
 
 
 



 
 
 
                   FORBES  “Podwójnie płodny biznes” 14.06.2012  
 
 
 
 
 
jeśli spełnią się dawane od kilku lat przez niektórych parlamentarzystów 
 obietnice refundacji in vitro, rozwój rynku leczenia niepłodności może znacznie  
Przyspieszyć (...) w Polsce przy pełnej refundacji liczba zabiegów mogłaby 
 teoretycznie wzrosnąć z 10 tys. do nawet 80 tysięcy 
 
 
 
 



Ponad 10 000 par w rządowym programie in vitro 2014-08-27 
 

Do tej pory do rządowego programu leczenia niepłodności  
Metoda ̨ in vitro zostało zarejestrowanych 13 505 par.  

Ponad 10 000 par zostało zakwalifikowanych do programu,  
a niespełna 3 000 oczekuje na pierwszą wizyte ̨ u realizatora. 

 Procedurę leczenia rozpoczęło już 9 166 par. 
 Zaledwie 157 par nie przeszło pozytywnej kwalifikacji medycznej.  

Leczenie zakończyły dotychczas 44 pary.  
Do tej pory dzięki programowi in vitro urodziło sie ̨ 425 dzieci. 

Na realizacje ̨ darmowych procedur in vitro w Polsce do 30 czerwca 2014  
przekazano finanse publiczne w kwocie 170 586 398 zł. 



Rządowy program in vitro 2014-2016 
 

W programie zaplanowano refundowanie procedur dla 15 tys par w ciągu 3 lat. 
Odwołując się do statystyk brytyjskich można spodziewać się, 

 że dokona się w tym celu poczęcie 150 tys. dzieci (ok. 10 na jedną parę)  
 Przyjmując bardzo optymistycznie, około  5 tys. dzieci ma szansę się urodzić, 
co wobec wszystkich urodzeń w Polsce (ok. 400 tys. rocznie) stanowi 0,41% .  

 
 145 tysięcy dzieci będzie “produktem ubocznym”  

W programie zaplanowano wydatkowanie 250 mln złotych, nie licząc  
wydatków na refundację gonadotropin wprowadzonych 1 lipca 2014. 

Koszty leków stosowanych do procedury to ok. 8 tys. zł na parę,  
czyli około 120 mln złotych. Biznes in vitro wzbogaci się o 370 mln złotych  

co daje rocznie ok 50% wzrost obrotów w stosunku do sytuacji sprzed Programu. 
Koszt finansowy “wyprodukowania”  

jednego dziecka należy więc ocenić na co najmniej 74000 zł.  





NaProTechnology 
Twórcą jest: 
! Prof. Thomas W. Hilgers, 

ginekolog i położnik  

! Creighton University Omaha, 
Nebraska, USA 

! Instytut Pawła VI, Omaha 

! Zainspirowany katolicką myślą 
„Humanae vitae” 





Instytut Papieża Pawła VI







GALWAY, IRELAND  
FCCE 2012 



Naprotechnologia jest nowo powstającą nauką 
o zdrowiu kobiet,  , która specjalizuje się we 
współdziałaniu z naturalnymi mechanizmami i 

funkcjami prokreacyjnymi.



•  Planowanie rodziny 
•  Skomplikowane problemy hormonalne 
•  Niepłodność i Poronienia nawykowe  
•  zapobieganie porodom przedwczesnym 
•  Zespół napięcia przedmiesiączkowego 
•  Nawracające torbiele jajnikowe 
•  Chroniczne zapalenia endometrium 

NaProTECHNOLOGY® 

Monitorowanie, profilaktyka i ocena zdrowia kobiety 



•  “prawie bezzrostowa” chirurgia
•  laparoskopia diagnostyczna

•  endometrioza
•  jajniki policystyczne

•  zrosty w jamie brzusznej 
(również w bardzo zaawansowanym stopniu)









NIEPŁODNOŚĆ

NISKI



NIEPŁODNOŚĆ

PORONIENIE 

NISKI
PROGESTERON

NIEPRAWIDŁOWE
KRWAWIENIE



Karta CrMS z prawidłowym zapisem cyklu i codziennym prawidłowymi poziomami estradiolu

 i progesteronu. Wskaźnik śluzu 15,7; PPP 10 dni (Pope Paul Institute research 2004) 



„Schodowy” schemat postępowania wg NAProTechnology w diagnostyce
 i leczeniu niepłodności  

Hilgers TW: The Medical & Surgical Practice of NAProTechnology
Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 2004



Obraz jajników policystycznych tuż przed klinową resekcją w trakcie zabiegu 
operacyjnego

Hilgers TW: The Medical & Surgical Practice of NAProTechnology
Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 2004



Hilgers TW: The Medical & Surgical Practice of NAProTechnology
Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 2004

 Nacięcie jajnika przy pomocy Lasera CO2 z ciągłą mocą 20 W



Hilgers TW: The Medical & Surgical Practice of NAProTechnology
Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 2004

Zeszycie jajnika po wykonaniu klinowej resekcji, przeciwzrostowa
technika szycia 
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Rozpoznania w NaProTechnology®	  
 

Przyczyny hormonalne niepłodności 
 

1. zespół policystycznych jajników 
2. obniżona rezerwa jajnikowa 
3. zaburzenia funkcji tarczycy 
4. zaburzenia wydzielania prolaktyny.5. niski 
progesteron 
6. niski estradiol 
7. słaby rozwój pęcherzyka Graffa 
8. niewydolność fazy lutealnej 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpoznania w NaProTechnology®	  
 

Przyczyny chirurgiczne niepłodności 
 

1. endometrioza 
2. zrosty 
3. niedrożność jajowodów 
4. wodniaki jajowodów 
5. mięśniaki 
6. polipy 
7. przegroda macicy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpoznania w NaProTechnology®	  
 

Zaburzenia owulacji wykrywane w 
ultrasonografii 

 
1. niedojrzały pęcherzyk 
2. częściowe pękanie pęcherzyka 
3. luteinizacja niepękniętego pęcherzyka LUF  
4. opóźnione pękanie pęcherzyka 
5. brak wzgórka jajonośnego (cumulus oophorus) 

 
 
 
 
 
 
 



Rozpoznania w NaProTechnology®	  
 

Inne przyczyny niepłodności 
 

1. nieprawidłowy śluz szyjkowy 
2. przewlekłe zapalenie endometrium 
3. niedobór endorfin 
4. nietolerancje pokarmowe IgG 
5. niedobory żywieniowe (np. żelaza, vit D3, vit 
B12) 
6. zaburzenia immunologiczne 

 
 
 
 
 
 
 
 



Infertility & Miscarriage 

Infection 

Low Endorphins 

Diet &Nutrition 

Surgical 

Immunological 

Male Factor 

Adrenal 
Fatigue 

Low Hormones 

Others 
To be discovered 

Limited Mucus 

From: Dr. P. Boyle & Prof. J. Stanford, 2011 

A multifactorial approach to the chronic 
problem of infertility: 

Latent 
Hyperprolactinemia 



Niepłodność idiopatyczna - o nieznanej przyczynie  - 
porażka diagnostyczna 

 
Wskazana dokładna diagnostyka - zmniejsza odsetek takich 

rozpoznań do 5% i następnie leczenie przyczynowe 
(zachowawcze, hormonalne, chirurgiczne) 

 
Większość lekarzy proponuje  inseminacje i in vitro 
 - jako leczenie (błąd semantyczny) 



Hilgers TW: The Medical & Surgical Practice of NAProTechnology
Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 2004

Porównanie ilości ciąż „na kobietę”, wskaźnik adopcji; In Vitro(IVF) i NaPro 



ORIGINAL RESEARCH

Outcomes From Treatment of Infertility WithNatural Procreative Technology in an Irish General Practice
Joseph B. Stanford, MD, MSPH, Tracey A. Parnell, MD, and Phil C. Boyle, MB
Objectives:
(NatProTechnology, NPT), a systematic medical approach for optimizing physiologic conditions for con-
ception in vivo, from an Irish general practice.
Methods:
1998 and January 2002 were studied. The main outcome was live birth, and secondary outcomes in-
cluded conceptions and multiple births. Crude proportions and adjusted life-table proportions were
calculated per 100 couples.
Results:
least a year to conceive and initiated treatment. The average female age was 35.8 years, the mean dura-
tion of attempting to conceive was 5.6 years, 24% had a prior birth, and 33% had previously attempted
treatment with assisted reproductive technology (ART). All couples were taught to identify the fertile
days of the menstrual cycle with the Creighton Model FertilityCare System, and most received additional
medical treatment, including clomiphene (75%). In life-table analysis, the cumulative proportion of first
live births for those completing up to 24 months of NPT treatment was 52.8 per 100 couples. The crude
proportion was 25.5. Younger couples and couples without previous ART attempts had higher rates of
live birth. Among live births, there were 4.6% twin births.
Conclusion:
studies of more invasive treatments, including ART. Further studies are warranted to compare NPT di-
rectly to other treatments. ( J Am Board Fam Med 2008;21:375–384.) 

52%urodzeń
1200 par / 4 lata
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Natural procreative technology for infertility and recurrent miscarriage 
Outcomes in a Canadian family practice

Elizabeth Tham, MD CCFP FCFP Karen Schliep, PhD MSPH Joseph Stanford, MD MSPH︎

Abstract

Objective To study the outcomes of women with infertility or miscarriage treated with natural procreative technology (NaProTechnology or NPT), a systematic 
medical approach to promoting conception in vivo; and to compare the outcomes with those previously published from a general practice in Ireland.

Design Retrospective cohort study. ���
Setting An urban Canadian primary care practice in which the physician had a part-

time practice in NPT.

Participants Couples with infertility or recurrent miscarriage who received treatment in the practice between August 2000 and July 2006.

Intervention All couples were taught to identify the fertile time of their menstrual cycles using the Creighton Model FertilityCare System (CrMS) and 
completed a standard NPT evaluation. Many also received additional medical treatment to enhance conception in vivo.

Main outcome measures Live birth was the primary outcome; secondary outcomes included conceptions, multiple births, low birth weight, and prematurity.

Results A total of 108 couples received NPT and were included in the analysis, of which 19 (18%) reported having 2 or more previously unexplained 
miscarriages. The average female age was 35.4 years. Couples had been attempting to conceive for a mean of 3.2 years. Twenty-two participants (20%) had 
previously given birth; 24 (22%) had previous intrauterine insemination; and 9 (8%) had previous assisted reproductive technology. The cumulative adjusted 
proportion of first live births for those completing up to 24 months of NPT treatment was 66 per 100 couples, and the crude proportion was 38%. The 

cumulative adjusted proportion of first conceptions was 73 per 100 couples, and the crude proportion was 47%. Of the 51 couples who conceived, 12 couples 
(24%) conceived with CrMS instruction alone, 35 (69%) conceived with CrMS and NPT medical treatment, and 4 (8%) conceived after additional surgical 

treatment. All births were singleton births; 54% were born at 37 weeks’ gestation or later; and 78% had birth weights of 2500 g or greater.

73% urodzeń



Comparing cohorts

Netherlands ART

N=1351

Mean female age=32.8

Duration infertility=3.6 yrs

Prior ART=0%

Prior pregnancy=47%

1 year

Adjusted=64.7% pregnancy

Crude=42.4 pregnancy

Ireland NPT

N=1072

Mean female age=35.8

Duration infertility=5.6 yrs

Prior ART=33%

Prior pregnancy=47%

2 years

Adjusted=52.8% BIRTH

Crude=25.5% BIRTH

Lintsen et al. Hum Reprod 2007 
Stanford et al. JABFM 2008 



Comparing cohorts

Netherlands ART

Twins 22%

Birth < 2500 grams

Not reported

Ireland NPT

Twins 4.5%

Birth < 2500 grams

4.5%

Lintsen et al. Hum Reprod 2007 Stanford et al. JABFM 2008 



 # 
Consults 

Conceptio
n 
      Rate 

Live Birth   
Rate 

2 (299) 106/405 
26.2 % 

77/405 
19.01% 

3 (236) 106/342 
30.9 % 

77/342 
22.5% 

4 (182) 106/288 
36.8 % 

77/288 
26.7% 

5 (143) 106/249 
42.6 % 

77/249 
30.9% 

Conception rate - based on 106 conceptions  
 Live Birth rate - based on 77 Live Births 

405 Couples Previous IVF 
NaPro Conception and Live Birth Rates – all ages   

Jan 2004 - Jan 2010  



Dr. Tom Hilgers Message 
from Rome Sunday, October 

19th.pdf

Building a Culture of Life In Women’s Health Care

Dear Maciej,

It was truly an emotionally, spiritually and
uplifting experience to be present at the
Beatification of our namesake Pope Paul
VI. It was a special honor for me to read
the English petition at the Prayers of the
Faithful and to represent the worldwide
FertilityCare and NaProTechnology
providers and all those who live and love
Humanae Vitae.

Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction ♦ 6901 Mercy Rd. ♦ Omaha, NE 68106 ♦ (402) 390-9167



Prezentacja przypadków 
 
CASE  
PRESENTATION 



Para nr 1   R-0 A-0 
 

Żona lat 36 Mąż lat 33
Starania: 2 lata
Rozpoznanie przy przyjęciu: niepłodność męska,badanie 
nasienia 2009: 2 mln plemników w ml / ruch A 0% B 8%/ 
morfologia plemników 1% prawidłowych, leukocyty 3,9 
mln
poprzednio wykonano: 5 x IUI nasieniem dawcy 
In vitro 2009 transfer 3 zarodków



Para nr 1   R-0 A-0 
Model Creighton od:  18.08.2010	  
Rozpoznanie NaPro: MĄŻ

•  w posiewie nasienia Staphyloccus KO (-) -leczenie doxocyclinum 0.1g 20 
dni, ciprofloxacyna 20 dni

•  6mln plemników, 8% ruch, 1%morfologia, zwiększona lepkość nasienia - 
leczenie: tamoxifen, undestor, koenzymQ 10, l-karnityna, pycnogenol, 
tussicom
Rozpoznanie NaPro: ŻONA	  

•  hyperprolaktynemia czynnościowa
PRL 24ng/389ng po MTC - leczenie bromokryptyna 1.25mg przed snem

•  Suboptymalny progesteron w Peak+7 (brak badań poziomu progesteronu - 
rozp. Na podst TEBB w karcie Creighton)



Para nr 1   R-0 A-0 

•  Kontrolne badanie nasienia 14 mln plemników, 19% ruch, 17% 
morf, posiew ujemny

•  w 2 obserwowanym cyklu - poczęcie naturalne 
•  test ciążowy HCG (+) pozytywny
•  w badaniu USG stwierdzono obecność zarodka

GS 6w6d CRL 6w4d FHR (+) 
•  Progesteron w 6 tygodniu ciąży 115nmol/l
•  Przewidywany termin porodu 17.06.2011





Para nr 1   R-0 A-0 

Plan leczenia
•  Wykonano badanie USG w 21 tygodniu ciąży
•  Monitorowanie poziomu progesteronu co 2 tygodnie zgodnie z 

nomogramem, krzywą zaproponowaną przez prof T.Hilgersa, 
Instytut Pawła VI Omaha, Nebraska, USA 

•  8.06.2011 przez cięcie cesarskie urodziła córkę 3670 g  



Prezentacja przypadków 
 
CASE  
PRESENTATION 



Para nr 2   R-0 A-0 
Żona lat 39 Mąż lat 45

Starania: 14 lat
Rozpoznanie przy przyjęciu: niepłodność pierwotna, LPS 2000; 
zrosty, niedrożność jajowodów (HSG 2006) Zwyrodnienie 
kręgosłupa, porażenie n.kulszowego, toxoplazmoza; FSH 15,8
Mąż: ch Hashimoto od 1997 ; badanie nasienia: 9mln plemników, 
2% ruch, morf ?
IUI 3x IVF 1x
In vitro 1x 2005: 5 zarodków, transfer 3, kriokonser. 1 



Para nr 2   R-0 A-0 
Model Creighton od:  13.07.2009	  
Rozpoznanie NaPro: MĄŻ

•  liczne nietolerancje pokarmowe, m.in.:  mleko krowie, jajo kurze, pszenica,  candydiazy p. 
pokarmowego - dieta eliminacyjna, leczenie p/grzybicze fukonazol 50mg przez 21 dni
koenzymQ 10, l-karnityna, pycnogenol, euthyrox, selen (ch.Hashimoto)
Rozpoznanie NaPro: ŻONA	  

•  Torbiel jajnika lewego
•  FSH 13,0
•  hyperprolaktynemia czynnościowa

PRL 12ng/200 ng po MTC 
•  Limited mucus MCS 6,9 (norma pow.9)
•  Suboptymalny progesteron w Peak+7 -leczenie bromokryptyna, femara, luteina, vit B6





Para nr 2   R-0 A-0 

•  Kontrolne badanie nasienia 68 mln plemników, 59% ruch, 62% 
morf

•  w 9 obserwowanym cyklu - poczęcie naturalne 
•  test ciążowy HCG (+) pozytywny
•  w badaniu USG stwierdzono obecność zarodka

CRL 9w1d FHR (+) 
•  Progesteron w 6 tygodniu ciąży 56,1 ng/l
•  21 października 2010 urodziła się córkę 3410 g przez cc.





Kontakt: 
 
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 
MACIERZYŃSTWO I ŻYCIE
ul. Czechowska 10/39 
tel. (81) 534 31 04, 601 16 45 23 


