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D Y L E M A T Y  S T A R S Z Y C H  M A M  

JESZCZE NIE 
JEST ZA PÓŹNO 

NA DZIECKO 
Dzieci urodzone 

przez 40-latki są zdrowsze 
i zdolniejsze niż potomstwo 

młodych mam - najnowsze badania 
obalają wiele mitów na temat 
wczesnego macierzyństwa. 

TEKST D O R O T A  R O M A N O W S K A  

Poronienie, cukrzyca, wady genetyczne dzie
cka, jak choćby zespół Downa. To lista za
grożeń, jakie mają czyhać na kobiety, które 
zdecydują się na macierzyństwo po 35. roku 
życia. Wygląda przerażająco, a mimo to co
raz więcej kobiet coraz później zostaje ma
mami. Amerykanki w latach 70. pierwsze 

dziecko rodziły, mając średnio 21,4 lat, a w 2014 roku - już 
26,3 lat. Polki zaś w pierwszą ciążę zachodzą średnio w wieku 
29 lat. I wcale źle na tym nie wychodzą. Nie szkodzą ani dzie
cku, ani sobie - wynika z najnowszego badania, które opubli
kowano przed kilkoma dniami w czasopiśmie „Population and 
Development Review". 
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Jego autorzy, uczeni z dwóch cenionych ośrodków badawczych, 
Mikko Myrskyla z Instytutu Badań Demograficznych im. Maksa 
Plancka w Rostoku oraz Kieron Barclay z London School of Eco-
nomics, wykonali ogromną pracę. Przeanalizowali dane dotyczą
ce 1,5 miliona Szwedek i Szwedów urodzonych w latach 1960-1991. 
Sprawdzali wiek matki i stan zdrowia ich dzieci, m.in. wzrost 
i sprawność fizyczną, a także poziom wykształcenia. Szczególnie 
wnikliwie przyjrzeli się rodzeństwu, które ma tych samych ro
dziców, a które dzieli duża różnica wieku. Wykazali, że im kobie
ta później decydowała się na potomstwo, tym było ono zdrowsze, 
wyższe oraz lepiej się uczyło i było lepiej wykształcone. Dziecko, 
które przyszło na świat, kiedy matka miała nieco ponad 20 lat, 
średnio o co najmniej rok wcześniej kończyło naukę w szkole niż 
dziecko urodzone przez kobietę, która skończyła 40 lat. 

- Z naszych analiz wynika, że należy inaczej 
spojrzeć na starsze matki. Rodzice zazwyczaj 
sporo wiedzą o zagrożeniach, jakie niesie póź
na ciąża, ale niewiele im się mówi o korzyściach, 
jakie daje późne macierzyństwo - mówi Mikko 
Myrskyla w rozmowie z „The Telegraph". Jego 
zdaniem dziś korzyści przeważają nad zagro
żeniami. Jest to efekt rozwoju medycyny i po
prawy warunków socjalnych, a także tego, że 
kobieta, która w połowie życia decyduje się na 
dziecko, przygotowuje się do ciąży i dba o zdro
wie swoje i dziecka. 

LEPSZY START W ŻYCIU 
TO KOLEJNE BADANIE, KTÓRE OBALA MIT, 
ŻE KOBIETA POWINNA RODZIĆ DZIECI W jak 
najmłodszym wieku. Już cztery lata temu na
ukowcy z University College London i Univer
sity of California w Davis wykazali, że dzieci 
kobiet po czterdziestce są zdrowsze, mają wyż
szy iloraz inteligencji i większy zasób słów niż 
ich rówieśnicy urodzeni przez młode kobie
ty. Rzadziej też ulegają wypadkom i wymagają 
opieki szpitalnej. Uczeni dowiedli tego, analizując dane prawie 5 
tysięcy kobiet, w tym ponad tysiąca, które zaszły w ciążę po 40. 
roku życia, oraz ich dzieci w wieku od 9 miesięcy do 5 lat. Wyniki 
badań przedstawili na konferencji Royal College of Paediatrics 
and Child Health w Glasgow. 

Potomstwo starszych matek łatwiej też nawiązuje kontak
ty z ludźmi i ma lepszy start w życiu, to z kolei wniosek z ba
dań naukowców z University College London. Uczeni przejrzeli 
dane ponad 78 tys. dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii w la
tach 2000-2002 przez kobiety w wieku od 13 do 57 lat. Stwier
dzili, że potomstwo starszych kobiet jest bardziej zadbane, m.in. 
przeszło wszystkie ważne szczepienia, rzadziej ulega wypadkom 
i dotykają je choroby wymagające leczenia w szpitalu. Co więcej, 
dzieci te szybciej zaczynają mówić i przez pierwsze pięć lat ży
cia lepiej rozwijają się emocjonalnie i społecznie niż potomstwo 
młodszych kobiet. Zdaniem uczonych różnica ta wynika z tego, 
że kobiety, które decydują się na macierzyństwo po trzydziest

ce, są zazwyczaj lepiej wykształcone, więcej zarabiają i są le
piej przygotowane, by zająć się dzieckiem, a to wszystko wpływa 
pozytywnie na jego zdrowie i rozwój. - Mobilizacja hormonal
na organizmu sprawia, że późna ciąża służy kobiecie zarówno 
pod względem fizycznym, jak i psychologicznym. Ona czuje się 
szczęśliwa, bo osiągnęła w życiu wszystko lub prawie wszyst
ko, co zaplanowała, a teraz jeszcze zostanie mamą - mówi Jo
lanta Zmarzlik, terapeutka z Uniwersytetu SWPS. Starsze mamy 
mają też więcej życiowego doświadczenia i są pewniejsze w po
dejmowaniu decyzji. - Kłopoty mogą pojawić się jednak później, 
gdy dziecko wejdzie w okres dojrzewania. Wtedy zbuntowa
ny nastolatek napotka na przechodzącą menopauzę, a zatem 
podenerwowaną mamę - mówi Jolanta Zmarzlik. Badań nad 
nastolatkami na razie nie przeprowadzono. 

TAJEMNICA OJCOSTWA 
ZASKOCZENIEM BYŁY NATOMIAST WYNIKI 
BADAŃ DZIECI POCZĘTYCH PRZEZ MĘŻCZYZN 
STARSZYCH, którzy ukończyli 35 lat. Prze
prowadził je kilka lat temu dr John McGrath 
z University of Queensland w australijskim 
Brisbane. Uczony przejrzał dane 33,5 tys. dzieci 
urodzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 
1959-1965. Gdy miały osiem miesięcy oraz 
cztery i siedem lat, zdawały testy sprawdzające 
ich zdolności poznawcze. Badano umiejętność 
koncentracji, zapamiętywania i wyciągania 
wniosków, a starsze dzieci miały także egzami
ny z czytania, pisania i liczenia. Po wnikliwej 
analizie dr McGrath stwierdził, że im star
si byli ojcowie, tym ich dzieci słabiej wypada
ły w testach na inteligencję. 
- U potomstwa starszych ojców stwierdzili

śmy nieznaczne zaburzenia zdolności neuro-
poznawczych - przyznał dr McGrath. Uczony 
uważa, że przyczyną tych problemów może być 
zwiększająca się wraz z wiekiem liczba muta

cji w komórkach macierzystych plemników. Prawdopodobnie 
wady te są przekazywane potomstwu. 

Dlaczego jednak tego typu zmiany genetyczne nie zacho
dzą w komórkach jajowych kobiet, które rodzą dzieci nawet 
po czterdziestce? Jedni uczeni uważają, że komórki te jeszcze 
podczas życia płodowego zostają zabezpieczone przed powsta
waniem mutacji i cały czas są chronione. Inni zaś są zdania, że 
kobiety o wiele bardziej niż mężczyźni dbają o swoje zdrowie, co 
wraz z wiekiem odgrywa coraz większą rolę. 

NIEUBŁAGANA BIOLOGIA 
MIMO TYCH BADAŃ GINEKOLODZY NADAL OKREŚLAJĄ CIĄŻĘ KO
BIET PO 35. ROKU ŻYCIA mianem „wysokiego ryzyka", choć coraz 
częściej zwracają uwagę, że sporo w tym przesady. - Jeśli kobie
ty dbają o sobie, są aktywne fizycznie i zdrowo się odżywiają, to 
świetnie znoszą ciążę - mówi dr Michał Kunicki, ginekolog i en
dokrynolog z Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta. Wcale nie 
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skarżą się częściej na nudności czy bóle pleców niż przyszłe mło
de mamy, ale częściej dotyka je nadciśnienie, cukrzyca ciążowa 
czy zaburzenia pracy tarczycy. Lekarze podkreślają jednak, że 
bardziej niż młodsze dbają one o zdrowie i nie zaniedbują badań 
profilaktycznych. Dzięki temu nawet jeśli pojawi się u nich ja
kaś nieprawidłowość, to zostają szybko zdiagnozowane i już na 
wczesnym etapie ciąży można je leczyć. 

Wszyscy jednak zgodnie przyznają, że nawet superzdrowy styl 
życia jednego nie zmieni: wraz z wiekiem obniża się płodność 
i zajście w ciążę jest coraz trudniejsze. Największe możliwości 
prokreacyjne mają kobiety do 30. roku życia, potem płodność 
gwałtownie maleje. Dzieje się tak dlatego, że kobieta rodzi się 
z określoną liczbą pęcherzyków jajnikowych, z których powstają 
komórki jajowe, i nie majak zwiększyć ich liczby. Młode kobie
ty mają tych pęcherzyków od 300 do 400 tysię
cy. Z każdym rokiem ich liczba maleje średnio 
0 13 tysięcy. Oznacza to, że 37-latka ma zale
dwie 25 tysięcy pęcherzyków. Wraz z wiekiem 
spada też jakość komórek jajowych. Coraz wię
cej jest w nich nieprawidłowości genetycznych. 
Z czasem komórki jajowe wymagają też znacz
nie większej niż u młodych kobiet stymulacji 
hormonalnej, aby mogły się w pełni rozwinąć. 
To wszystko powoduje, że zapłodniona ko
mórka jajowa rzadziej zagnieżdża się w błonie 
śluzowej macicy lub w ogóle się nie rozwija. 

Rosnąca wraz z wiekiem liczba wadliwych 
komórek jajowych, zawierających nieprawid
łowe chromosomy sprawia, że rośnie zagro
żenie wadami genetycznymi u dziecka. Na 
przykład ryzyko wystąpienia zespołu Dow
na u potomstwa kobiety 40-letniej wynosi 
1:100, a u mającej 45 lat - nawet 1:36. Nie ozna
cza to jednak, że starsze kobiety częściej ro
dzą dzieci z wadami genetycznymi. Tu wkracza 
bowiem biologia i wraz z wiekiem rośnie tak
że liczba naturalnych poronień. Kobiety po 
40. roku życia ronią ponad 40 procent ciąż, a po ukończeniu 
45. roku życia - połowę. 

Jeśli jednak kobiecie po 33. roku życia uda się zajść w ciążę 
1 urodzić dziecko, to będzie ona miała dwa razy większą szansę 
dożyć stu lat niż panie, które zdecydowały się na macierzyństwo 
przed trzydziestką. Dowiedli tego naukowcy z Boston Univer
sity School od Medicine, którzy przeanalizowali dane dotyczą
ce prawie 500 kobiet, uczestniczących w wieloletnim badaniu 
Long Life Family Study. - Możliwość poczęcia dziecka w spo
sób naturalny w starszym wieku jest oznaką, że układ rozrod
czy kobiety, jak i cały jej organizm, wolniej się starzeje - napisał 
prof. Thomas Perls, jeden z autorów badania. Uczony uważa, że 
prawdopodobnie późne mamy mają takie warianty niektórych 
genów, które pozwalają zarówno na późne macierzyństwo, jak 
i warunkują dłuższe życie. 

Badaniem tym potwierdził wyniki swoich poprzednich analiz, 
uzyskanych w ramach projektu New England Centenarian Stu

dy, którym objął stulatków żyjących w Bostonie i okolicy. Wyka
zał w nim, że kobiety, które urodziły dziecko po czterdziestce, 
mają cztery razy większą szansę dożyć setki niż ich rówieśnicz
ki, które w ostatnią ciążę zaszły w młodszym wieku. 

MROŻENIE LUB ADOPCJA 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE KOBIETA PO CZTERDZIESTCE DO
CZEKA SIĘ POTOMSTWA w NATURALNY SPOSÓB, wynosi jednak 
zaledwie 10 procent, a po 45. roku życia szanse te maleją do 
1 proc. W kwestii płodności biologia wydaje się nieubłagana, ale 
naukowcy znaleźli na to sposób. - Jeśli kobiety nie są gotowe na 
macierzyństwo w optymalnym dla prokreacj i wieku, czyli między 
20. a 30. rokiem życia, mogą zamrozić swoje komórki jajowe 
- wyjaśnia dr Kunicki. Dodaje, że dziś jest to procedura standar

dowa, a on sam przyjmuje raz na dwa, trzy ty
godnie pacjentkę, która rozważa możliwość 
skorzystania z niej. - Zwłaszcza gdy okazuje 
się, że ma obniżony poziom hormonu AMH, co 
oznacza, że jej zdolność do prokreacji zaczęła 
spadać - mówi dr Kunicki. 

Lekarze poddają wtedy pacjentkę stymulacji 
hormonalnej, pobierają kilka-kilkanaście jaje
czek i umieszczają je w ciekłym azocie o tem
peraturze minus 196 stopni C. Kobieta będzie 
mogła je wykorzystać, kiedy zapragnie zajść 
w ciążę, a sposoby naturalne okażą się niesku
teczne. Wtedy zdeponowane komórki jajowe 
zostaną rozmrożone i sztucznie zapłodnione. 
Będą one młodsze od komórek aktualnie pro
dukowanych przez organizm kobiety, co daje 
większą szansę na utrzymanie ciąży. Lekarze 
podkreślają też, że im wcześniej kobieta zde
ponuje komórki jajowe, tym większe praw
dopodobieństwo, że urodzi się z nich zdrowe 
dziecko. Nieco lepsze efekty daje zamrożenie 
już zapłodnionych komórek jajowych. 

Innym rozwiązaniem jest adopcja komórek 
jajowych, którą lekarze proponują wówczas, gdy zawiodą inne 
metody sztucznego zapłodnienia. - Dawniej sądziłem, że pa
cjentki sporadycznie będą z niej korzystać, a dziś, zgodnie z za
leceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, lekarz 
powinien poinformować pacjentkę o możliwości jej zastosowa
nia po trzech nieudanych próbach in vitro z użyciem jej włas
nych komórek jajowych - mówi dr Kunicki. 

Naukowcy obliczyli, że jeśli kobieta 43-letnia otrzyma ko
mórkę jajową od 20-, 30-letniej dawczyni, to zwiększa szansę na 
zajście w ciążę nawet do 50 procent. Warunek jest jeden: musi 
dbać o zdrowie. Bo tylko sprawna fizycznie zniesie trudy ciąży 
i późnego macierzyństwa. E3 

dorota.romanowska@newsweek.pl 

O późnym macierzyństwie słuchaj 
w „Dzień dobry bardzo", poranku Radia Zet, 
we wtorek 26 kwietnia 

KOBIETY, 
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ICH RÓWIEŚNICZKI, 
KTÓRE W OSTATNIĄ 

CIĄŻĘ ZASZŁY 
W MŁODSZYM 

WIEKU 

NEWSWEEK
2016-04-25


