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grota mleczNa

Katarzyna Skórzewska

No dobrze. Powiem pani, ale boj! si!, "e zabrzmi to sza-
ma#sko. $e ludzie pomy%l&: „Ta ginekolog endokrynolog 
to jaka% nawiedzona wariatka”. Trudno mi jednak mil-
cze', gdy" ta historia po prostu ci%nie si! na usta. Przy-
pomina mi, "e mimo ca(ej wiedzy medycznej wci&"  
odkrywamy wszech%wiat i)wci&" poznajemy tajniki ludz-
kiego organizmu. W) tej historii jest wszystko – walka, 
dramaty i) zaskakuj&ce zako#czenie, ale przede wszyst-
kim p(ynie z)niej nadzieja, która potra* przenosi' nie 
tylko góry. 

Endokrynologia ginekologiczna to dziedzina medycy-
ny, która obejmuje równie" rozrodczo%', dlatego w)mojej 
praktyce lekarskiej zajmuj! si! te" diagnostyk& i) lecze-
niem niep(odno%ci. Zawsze dziwi(y mnie te wszystkie 
plakaty reklamuj&ce o%rodki leczenia niep(odno%ci: ra-
dosny m!"czyzna trzyma d(o# na brzuchu kobiety, która 
z)u%miechem ca(uje go w)policzek. Albo opalona para 
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biegnie beztrosko po pla"y, trzymaj&c si! za r!ce. Oboje 
zrelaksowani, pi!kni, weseli. A)prawda jest taka, "e do nas 
tra*aj& smutni, zm!czeni i)wystraszeni ludzie, którzy od 
wielu miesi!cy, a) czasem i) lat, bezskutecznie b(&dz& po 
mapie prowadz&cej do swojego najwi!kszego spe(nienia. 

Zwykle zaczyna si! od obserwacji dni p(odnych, po-
miarów temperatury i) przyjmowania kwasu foliowego. 
Pó+niej jest zbilansowana dieta – jak cukry, to tylko ro%-
linne, jak w!glowodany, to tylko z(o"one, jak kwasy 
t(uszczowe, to tylko nienasycone. Nast!pnie domowe te-
sty owulacyjne, joga, pilates i)dziesi&tki artyku(ów takich 
jak: „Nie mo"esz zaj%' w)ci&"!? Znamy sposoby na zwi!k-
szenie p(odno%ci!”. A) gdy to wszystko nie dzia(a i) testy 
wci&" wskazuj& o)jedn& kreseczk! za ma(o, to wtedy – do-
piero wtedy – przychodzi czas na klinik! leczenia nie-
p(odno%ci. Wi!c te wszystkie pla"e i)u%miechy… Sama pani 
rozumie. 

Ka"da para, któr& przyjmuj! w)gabinecie, jest dla mnie 
wyj&tkowa i)zazwyczaj do%' szybko nawi&zujemy specy-
*czn&, emocjonaln& wi!+. Wydaje mi si!, "e ta wi!+ po-
wstaje wskutek bardzo jasno sprecyzowanego, wspólnego 
celu. Ona, on i)ja – wszyscy chcemy ci&"y. 

Bana( – mo"e powiedzie' lekarz internista, bo jego pa-
cjenci cierpi& na zagra"aj&ce "yciu choroby, cz!sto nie 
stosuj& si! do zalece#, bagatelizuj& je, zapominaj& o)nich 
albo twierdz&, "e wiedz& lepiej, a) moi przynajmniej 
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wspó(pracuj&. Maj& determinacj!. Problem jednak w)tym, 
"e cz!sto nie maj& nadziei. 

Staram si! przywróci' im wiar!, "e b!d& rodzicami, 
a) jednocze%nie przygotowa' ich na to, "e za pierwszym 
b&d+ drugim razem niekoniecznie musi si! uda' i)"e to te" 
jest normalne. Statystycznie rzecz ujmuj&c, do zap(odnie-
nia dochodzi zwykle w) trzecim lub czwartym cyklu od 
momentu rozpocz!cia leczenia. Cierpliwo%ci wi!c! 

Niestety cz!sto po pierwszej nieudanej próbie on mówi 
do niej albo ona do niego: „Spróbujmy gdzie indziej, tu 
nam nie idzie” i)zmieniaj& lekarza, a)tam znów to samo. Ale 
niektóre pary próbuj& do skutku, cho'by skutku nie by(o 
przez pó(tora roku. Tak jak Magda i)J!drek. 

Magda by(a moj& dawn& studentk& (zdoln&!), a) gdy 
z)m!"em zjawi(a si! w)moim gabinecie, pracowa(a ju" jako 
ginekolog na oddziale po(o"niczym. Na marginesie mó-
wi&c, lekarki bardzo cz!sto maj& k(opoty z)p(odno%ci& – 
stres, zm!czenie, dwunasto- i)dwudziestoczterogodzinne 
dy"ury, nieregularny tryb "ycia, brak czasu na wspó("ycie, 
bo kiedy, je%li noce sp!dza si! w)pracy? Magda by(a tego 
wszystkiego %wiadoma. Ogranicza(a nocne dy"ury, stara(a 
si! je%' i)spa' o)tych samych porach, bra(a suplementy, 'wi-
czy(a… ale ci&"y nie by(o. 

W)takich przypadkach na pocz&tku zawsze badamy na-
sienie m!"czyzny. J!drek mia( dobre wyniki badania sper-
my, jego plemniki mia(y prawid(ow& budow! i)ruchliwo%'. 
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Zacz!li%my wi!c dzia(a' zgodnie z)protoko(em post!powa-
nia w)przypadku problemów z)p(odno%ci& u)kobiet, który 
i)ja, i)Magda zna(y%my na pami!'. 

Diagnostyka: Badanie dro"no%ci jajowodów i) badania 
hormonalne. 

Wyniki: Zespó( policystycznych jajników.
Zalecenia: Leki pobudzaj&ce owulacj! oraz u(atwiaj&ce 

zagnie"d"enie komórki jajowej w)macicy. 
Szczerze mówi&c, spodziewa(am si!, "e efekty b!d& 

szybkie, ale pierwszy cykl nie przyniós( ci&"y. Ani drugi, 
ani trzeci. Czwarty tak"e zawiód(, a)pi&ty dostarczy( jedy-
nie dawk! pot!"nego rozczarowania.

Zastosowa(am u)Magdy gonadotropiny przysadkowe, in-
dukuj&ce owulacj! jeszcze silniej ni" poprzednie leki. Bada-
nie USG wskazywa(o, "e p!cherzyki jajnikowe rosn& i)dojrze-
waj& prawid(owo, a)mimo to do zap(odnienia nie dochodzi(o. 
Strasznie nie lubi(am robi' tych bada#. Bo widzi pani, nor-
malnie podczas cyklu miesi&czkowego w) jajnikach kobiety 
wzrasta kilkana%cie p!cherzyków, a) jeden z)nich dojrzewa 
i)z)niego uwalnia si! komórka jajowa. Podczas stymulacji go-
nadotropinami przysadkowymi mobilizujemy wi!cej p!che-
rzyków pierwotnych z)rezerwy jajnikowej. Liczba p!cherzy-
ków dojrzewaj&cych zwi!ksza si! i)wi!cej ich obumiera, tym 
samym z)ka"dym cyklem tracimy kolejne komórki.

Szósty, siódmy, ósmy i) dziewi&ty cykl leczenia min&(, 
zmniejszaj&c u)Magdy rezerw! jajnikow&, a)u)mnie wiar! 
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w)to, "e mog! jej jako% pomóc. Po roku terapii podj!li%my 
rozmow! o) in vitro. Magda i) J!drek mieli przemy%le' to 
rozwi&zanie, a)ja tymczasem wybra(am si! na urlop. Kieru-
nek: Izrael. 

Tel Awiw, Morze Martwe, pustynia Negew… Kraj tak 
pi!kny i)ciekawy, "e o)pracy po raz pierwszy pomy%la(am 
dopiero w)Betlejem. Znajduje si! tam tak zwana Grota 
Mleczna. Palesty#skie podania g(osz&, "e Maryja z)Józe-
fem podczas ucieczki do Egiptu zatrzymali si! w)niej na 
karmienie Jezusa. Kilka kropel pokarmu z)piersi Maryi 
mia(o spa%' na ska(!, zabarwiaj&c ca(& grot! na specy*cz-
ny mleczny kolor. Grota sta(a si! miejscem pielgrzymek 
par maj&cych problem z)p(odno%ci&. Chrze%cijanie prosz& 
Maryj! o)pocz!cie, a)ci, których modlitwy zosta(y wys(u-
chane, przynosz& do groty dary i)zdj!cia swoich dzieci. To 
dlatego jedna ze %cian pokryta jest w)ca(o%ci male#kimi 
fotogra*ami niemowl&t i)podzi!kowaniami od rodziców 
z)ca(ego %wiata. Równie" "ydów, muzu(manów i)wyznaw-
ców innych religii. Franciszkanie prowadz& tam kiosk, 
w) którym jako relikwi! sprzedaj& zeskrobany ze %ciany 
mleczny py(. Mówi&, "e nale"y rozpu%ci' go w)wodzie, 
wypi', a)nast!pnie si! pomodli'. Taki rytua( ma sprzyja' 
pocz!ciu. 

Ja w)to nie wierz!, ale jedn& torebk! py(u kupi(am, jako 
specy*czn&, zwi&zan& z)moim zawodem pami&tk!. Taki 
talizman.
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Gdy si! rozpakowywa(am po powrocie do domu, przy-
sz(a re5eksja: „Po co mi ten py(? Co ja z)nim zrobi!?”. Ale 
nie mia(am odwagi go wyrzuci' – w)ko#cu to pami&tka ze 
%wi!tego miejsca. Plastikow& torebk! z)proszkiem wcisn!-
(am g(!boko do szu5ady biurka w)swoim gabinecie i)kom-
pletnie o)nim zapomnia(am. Po jakim% czasie na wizyt! 
przyszli Magda z) J!drkiem. Wst!pnie zdecydowali si! na  
in vitro. Na koniec zapytali, jak min&( mi urlop, a)ja nagle, 
bez zastanowienia, wykrzykn!(am: „Mam co% dla was!”. 
I)rzuci(am si! do szu5ady w)poszukiwaniu mlecznego py-
(u. W)tym momencie nasz(a mnie re5eksja, "e takie zacho-
wanie z)mojej strony niekoniecznie jest profesjonalne. „Co ty 
robisz? – my%la(am. – Nie wiesz nawet, czy oni s& wierz&-
cy!”. Ale trudno. Wygrzeba(am proszek, wzi!(am g(!boki 
wdech, opowiedzia(am im histori! Groty Mlecznej i)po-
wiedzia(am tak: „Magda, znasz mnie i)wiesz, "e nie wierz! 
w)ludowe podania, a)podczas zaj!' na medycynie przeka-
zywa(am wam tylko wiedz! popart& naukowymi dowoda-
mi. I)ty, i)ja jeste%my lud+mi nauki. Nie odwa"y(abym si! 
da' tego py(u nikomu innemu”. 

Im bardziej t(umaczy(am, "e z)mojej strony nie jest to 
próba szama#skiego leczenia, tylko zwyk(a pami&tka z)wa-
kacji, tym bardziej byli skonsternowani. Nie spodziewali 
si! takiego prezentu. Szczerze mówi&c, sama si! nie spo-
dziewa(am, "e im go wr!cz!. Zmieszali si!. Podzi!kowali, 
powiedzieli, "e to bardzo mi(e z)mojej strony i)"e do widzenia. 
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Oj, jak mi by(o g(upio. „Jakie to dziwaczne, jakie nie-
potrzebne!” – wyrzuca(am sobie przez ca(y miesi&c, a)po 
miesi&cu dosta(am telefon od Magdy. 

„Pani Kasiu, najwyra+niej wspomog(a nas si(a wy"sza. 
Jestem w)ci&"y!”.

Co to by(a za rado%', co za niedowierzanie! Poczu(am, 
"e spad( mi z)serca wielki ci!"ar. Z)rado%ci& prowadzi(am 
ci&"! Magdy, a) po dziewi!ciu miesi&cach pomog(am 
przyj%' na %wiat %licznej czterokilogramowej dziewczynce. 

Temat py(u z)Betlejem nie dawa( mi spokoju. W) sieci 
mo"na znale+' %wiadectwa setek kobiet z) ca(ego %wiata, 
które opisuj& swoje niewiarygodne historie pocz!cia. S& 
te" %wiadectwa Polek. Pani Henryka, pani Magda, pani 
Beata – one wszystkie przez lata nie mog(y zaj%' w)ci&"!, 
i)nagle bach! pojecha(y do Groty Mlecznej albo dosta(y 
py( w)prezencie i)sta(o si!. To nie s& pojedyncze przypad-
ki, to jest zjawisko. A)przecie" prawie ka"de zjawisko da 
si! naukowo wyt(umaczy'.

Zajmuj! si! leczeniem niep(odno%ci od dwudziestu lat 
i)mam %wiadomo%', "e sukces w)du"ej mierze zale"y od na-
stawienia psychicznego pacjentek. Zestresowany mózg 
wydziela neuromodulatory, czyli substancje, które dzia(aj& 
na uk(ad podwzgórze–przysadka–jajnik. Rol& tego uk(adu 
jest kontrola gospodarki hormonalnej ca(ego organizmu. 
Neuromodulatory wp(ywaj& na produkcj! katecholamin, 
czyli grupy innych hormonów, produkowanych mi!dzy 



T!"#$% &!'%&(#)*

innymi przez j&dra podwzgórza w)mózgu oraz przez nad-
nercza w)reakcji na stres i)l!k. Te substancje mog& wywo-
(ywa' dzia(anie blokuj&ce owulacj!. Im bardziej para prag-
nie dziecka, tym bardziej boi si!, "e nie b!dzie go mia(a. 
Owulacja, cho' na monitorze ultrasonografu dojrzewa-
nie p!cherzyków wygl&da prawid(owo, jest chemicznie 
blokowana. $eby j& odblokowa', trzeba ograniczy' stres 
i)napi!cie. A)wiara tak w(a%nie dzia(a.

Pary, które u"ywaj& mlecznego py(u lub pomodli(y si! 
w)Grocie Mlecznej, pod%wiadomie zdejmuj& z)siebie po-
czucie odpowiedzialno%ci za pocz!cie i)przekazuj& je sile 
wy"szej. Nawet je%li na poziomie racjonalnym kobiety nie 
wierz& w)podanie o)grocie, gdzie% w) %rodku odpuszczaj& 
sobie i)my%l&: „Niech si! dzieje wola Boga”. Produkcja hor-
monów stresu zostaje zmniejszona, oboje ogarnia spokój, 
owulacja przestaje by' chemicznie blokowana. 

By' mo"e tak w(a%nie dzia(a czar Groty Mlecznej? Ale 
mimo naukowego wyja%nienia ta historia wci&" jest dla 
mnie niesamowita. Daje nadziej!, "e nawet w)beznadziej-
nych przypadkach wiara mo"e sprawi' cuda. Bo pocz!cie 
nowego "ycia jest cudem. 

Magda zbli"a si! do czterdziestki. Kilka miesi!cy temu 
znów zacz!li z)J!drkiem stara' si! o)dziecko. Bezskutecznie. 
Ostatnio zapyta(a mnie, czy nie wybieram si! do Betlejem.
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