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Nowy test pozwala lepiej wyjaśnić powody niepłodności

Warszawa (PAP) - Test pozwalający ocenić stan wyściełającej macicę błony śluzowej opracowali naukowcy z 
Yale School of Medicine - informuje pismo "Fertility and Sterility".

Najtrudniejszym etapem procesu prowadzącego do udanej ciąży jest zagnieżdżenie się zarodka w macicy. 
Zaburzenia na tym etapie mogą tłumaczyć wiele niewyjaśnionych przypadków niepłodności. 

Zdrowe endometrium wydziela wiele rozmaitych substancji (markerów). Oznaczając je można sprawdzić, jaki 
jest stan macicy i czy są szanse na zapłodnienie.

Dzięki wykorzystaniu dwóch nowych markerów (cykliny E i p27) Harvey J.  z Yale School of 
Medicine opracował nowy, skuteczny test funkcjonowania endometrium ( ). 

Kliman
EFT

Normalny wynik wskazuje na dużą szansę zajścia w ciążę, nieprawidłowy ostrzega przed niepowodzeniem. 
Jeśli endometrium nie jest w dobrym stanie, czasochłonny i kosztowny zabieg sztucznego zapłodnienia 
pójdzie na marne.

Na razie test dostępny jest tylko w Yale, gdzie trafiają już próbki z ośrodków zajmujących się zaburzeniami 
płodności.
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