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ავტ.ჯანკარლა სტევანელა

ფერტილურობის ბუნებრივი  
მეთოდი

და

საპასუხისმგებლო 

შვილოსნობა



 

კვერცხუჯრედი -ქალის სქესობრივი

უჯრედი

(შეიცავს 23 ქრომოსომას, მათგან ერთია სქესობრივი, 

რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს

X და Y-თან).

(შეიცავს 23 ქრომოსომას, მათგან ერთია

სქესობრივი, რომელიც შეიძლება

შეკავშირდეს მხოლოდ X -თან).

ქალის და მამაკაცის სქესობრივი ნიშან-
თვისებები

სპერმატოზოიდი: მამაკაცის სქესობრივი

უჯრედი



მაშინ, როცა
სპერმატოზოიდი

და
კვერცხუჯრედი

ერთმანეთს ერწყმიან, შეიძლება ერთმანეთს შეხვდეს

ქრომოსომები::

იბადება მამრობითი სქესისy

X X
იბადება მდედრობითი
სქესის

ანდა

X



ყველა ადამიანს შეუძლია გააცნობიეროს საკუთარი სქესობრივი იდენტურობა

მე ვარ მამაკაცი: 

ვხედავ, აღვიქვამ და
შევიგრძნობ

მე ვარ ქალი: 

ვხედავ , აღვიქვამ და
შევიგრძნობ



სექსუალობა

ეს არის განზომილება

რომელიც მოიცავს

პიროვნების :

სხეულს

გულს

და

გონებას



სექსუალობა:

ის განზომილება, რომელიც აღემატება ჩვენი სხეულის უბრალო ფუნქციებს.

ცენტრში დგას პიროვნების იდენტურობა

სექსუალობა არ უკავშირდება მხოლოდ
გენიტალიებს

ჩვენ ვართ ქალები და მამაკაცები მთელი არსებით

ჩვენი სქესობრივი იდენტურობა ჩვენი არსებობის ყველა ასპექტს

განაპირობებს, სულიერის ჩათვლით.



ჩვენს სექსუალობაზეა დამოკიდებული
სხვებთან ურთიერთობის დამყარების უნარი და

ასევე

სიყვარულის უნარი,

გრძნობები და ემოციები



სიყვარულის კავშირში ყოველი წყვილი ორ დიდ რეალობას ხვდება:

სქესობრივი კავშირი

ნაყოფიერება

 

სქესობრივი კავშირი არის სიყვარულის
დიალოგი . სხეულის ენით ცოლ-ქმარი
ერთმანეთს ეუბნება: მე მთლიანად შენ
მოგეძღვნები და შენ გიღებ ჩემს ცხოვრებაში

სამუდამოდ"..

საუბარია არა ცალკეული
ორგანოების მიძღვნაზე, არამედ
მთელ სხეულზე, პიროვნების
მთლიან მიძღვნაზე

სქესობრივი კავშირის პირველი
ნაყოფიერება არის ერთიანობა, 
რომელიც წყვილში მყარდება .

ამის შემდეგ მოდის ბიოლოგიური ნაყოფიერება, რომელიც ახალ
არსებას ჩუქნის მათ ცხოვრებას: შვილი, მათ სქესობრივ კავშირს
“მარადისობის წუთებად” გადააქცევს. 

სიყვარულის ურთიერთობა



სქესობრივ კავშირში ყველა ჟესტი ნამდვილ სიყვარულზე უნდა

მეტყველებდეს!

ნაყოფიერება უნდა იყოს ცოლქმრული ნიშანი, რომელიც როგორც ღვთიური

მადლი, ახალ სიცოცხლეში ისხამს ხორცს. 

როგორ მივანიჭოთ მნიშვნელობა ამ ორ რეალობას?

ბუნებრივი მეთოდები

ამის ერთ-ერთი პირობაა

ეს ორი ასპექტი: სქესობრივი კავშირი და ნაყოფიერება არის ორი
რეალობა, რასაც მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს , რადგანაც:



ბუნებრივი მეთოდების არჩევანი არ ნიშნავს შვილის ყოლის ან

არყოლის მიზნით ტექნიკურ არჩევანს.

არამედ

ეს არის საჭირო იარაღი, რაც წყვილს
ეხმარება ზრდაში, სიახლოვეში, 

სიყვარულსა და დიალოგში.

ფერტილურობის
ბუნებრივი მეთოდები



ტერმინი ბუნებრივი არ განმარტავს

უბრალოდ ბიოლოგიურ რიტმს, არამედ

პიროვნების ბუნებას, მის

ერთობლიობაში, რაშიც შედის: 

სხეული, გული და გონება

რას ნიშნავს “ბუნებრივი”?



ბუნებრივი მეთოდი

ქალს და მის პარტნიორს აძლევს
ცოდნას, რომ დაადგინონ ციკლის
რომელი დღე არის ნაყოფიერი an 
რომელი უნაყოფო და ამ ცოდნის

საფუძველზე თავად აირჩიონ
მათთვის სასურველი დღე ჩასახვის

მისაღწევად ან ორსულობის
გადასავადებლად.  



რა არის მენსტრუალური ციკლი?

ეს არის პერიოდი, რომელიც იწყება მენსტრუაციის პირველი
დღიდან და სრულდება მომდევნო მენსტრუაციის წინა დღეს

მენსტრუაციის პირველი დღე

ოვულაცია

ციკლის დასასრული

ციკლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ოვულაცია.



ფერტილურობა ქალში და მამაკაცში განსხვავებულია



INER - ITALIA

წარმოგიდგენთ

იოსებ როცერის სიმპტო-
თერმულ მეთოდს

პროფესორი როცერი - „ქალის
ფერტილურობის ყველაზე ინტიმური
მექანიზმების გულმოდგინე
დამკვირვებელი " 

(დოქტ. .გ ფატორინი გინეკოლოგი,                   
ბოლონია)



სიმპტო - თერმული მეთოდი

მხედველობაში იღებს ნაყოფიერ პერიოდთან
დაკავშირებულ ნიშან-სიმპტომებს და ქალს შეასწავლის: 

- დაკვირვებას

- აღნიშვნას

- განმარტებას

ეს ნიშნებია:         

* ცერვიკალური ლორწო
* ბაზალური ტემპერატურა



ვაგინა

ყელის არხი

საკვერცხე

საკვერცხე

საშვილოსნოს სხეული

ენდომეტრიუმიფალოპის მილი

საშო

ქალის სასქესო აპარატი



კვერცხუჯრედი

საკვერცხე
მწიფე ფოლიკულა

კვერცხუჯრედის გამოსვლა

ყვითელი სხეული

საკვერცხე



ვაგინაში მოხვედრილი
სპერმატოზოიდები საშ. ყელის
გავლით გაივლიან საშვილოსნოს
და ფალოპის მილს მომწიფებულ
კვერცხუჯრედთან მისაღწევად . 



მილის ბოლოში მხოლოდ ერთ
სპერმატოზოიდს შეუძლია
შეხვდეს და გაანაყოფიეროს
კვერცხუჯრედი (ზიგოტა).



ზიგოტას გადაადგილება



სპერმატოზოიდის მიერ კვერცხუჯრედის განაყოფიერება





განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი



ორუჯრედოვანი სტადია



ოთხუჯრედოვანი სტადია: განაყოფიერებიდან 48 სთ-ის შემდეგ



 

 

ჩანასახი 6 კვირის

5 თვის



ციკლის მანძილზე ენდომეტრიუმის ცვლილება

კვერცხუჯრედის მომწიფების ფაზები ყვითელი სხეული
ოვულაცია



ენდომეტრიუმი
ზიგოტას მიღების

პროცესში



როდესაც არ ხდება
განაყოფიერება, 
ენდომეტრიუმი ქვემოთ
ჩამოიფცქვნება:

მოდის მენსტრუაცია.



მეთოდის მეცნიერული
საფუძვლები

ჰორმონალურ ციკლშია



ესტროგენი

პროგესტერონი

ოვულაცია

საკვერცხე ჰორმონები

ესტროგენი და
პროგესტერონი



FSH

საკვერცხე

ფოლიკულას
მომწიფება

ესტროგენიGEN

FSH

ციკლის დასაწყისში იპოფიზი უშვებს FSH ჰორმონს (ფოლიკულის მასტიმულირებელი

ჰორმონი ), რომელიც იწვევს ფოლიკულის ზრდას და მომწიფებას

საკვერცხე იწყებს
დიდი რაოდენობით
ესტროგენების
წარმოებას, 
რომლებიც ახდენენ
ენდომეტრიუმის
პროლიფერაციას და
ცერვიკალური
ლორწოს წარმოქმნას
საშ. ყელში
არსებული

ჯირკვლების მიერ.



LH

ოვულაცია

ყვეთელი
სხეული

პროგესტერონი

LH

პროგესტერონი

როდესაც
კვერცხუჯრედი
მომწიფებულია, 

ჰიპოფიზი ამცირებს
FSH ფოლიკულის

წარმოებას და იწყებს
ხანმოკლე დორისთვის

LH (მალუთეინიზებელი
ჰორმონი) -ის წარმოებას, 
რომელიც პასუხს აგებს

ფოლიკულის
გასკდომაზე და აქედან

გამომდინარე, 

ოვულაციაზე

ყვ ითელი სხეული
იწყებს

პროგესტერონების
წარმოქმნას
(ორსულობის

ჰორმონი )



* გზას უხსნის სპერმატოზოიდებს

* ახდენს სპერმატოზოიდების სელექციას

ნაყოფიერების პირველი სიმპტომი:

ცერვიკალური ლორწო

ნაყოფიერების დასაწყისში ყველა ქალს შეუძლია დააკვირდეს
ცერვიკალურ ლორწოს, რომელსაც შემდეგი ფუნქციები აქვს:

* კვებავს სპერმატოზოიდებს

* აბალანსებს ვაგინალურ მჟავიანობას



სად ხდება

ცერვიკალური ლორწოს

წარმოება ?



პრეოვულატორული ფაზა: 
ცერვიკალურ არხი, ესტროგენის
გავლენით , აწარმოებს ლორწოს

ქალის გრძნობს (“ს" ) ვაგინის
შესასვლელში

ცერვიკალური ლორწოს წარმოება ხდება საშვილოსნოს ყელში



პრეოვულატორული ფაზა

ლორწო გამოდის ცერვიკალური
არხიდან: არის მკვრივი, 

წებოვანი, შედედებული სახის...



პრეოვულატორული ფაზა:
უჯრედები, რომლებიც ცერვიკალურ
არხში აწარმოებენ ლორწოს, ტავის
მაქსიმუმს აღწევენ და ლორწო იწყებს
თვისებების შეცვლას. 

შეიძლება შეიგრძნობოდეს სისველე.



ცერვიკალური ლორწო ახლა
უკვე წყალივით არის და
ქალის ძლიერ სისველეს
გრძნობს.

ეს დღე არის

პიკის დღე.



პიკის შემდგომი დღე:

პროგესტერონის ზეგავლენით (მწვანე

ფერის) ცერვიკა ნელ-ნელა იხურება, 
ლორწო სქელდება და წებოვნდება. 



პოსტ ოვულატორული ფაზა:

ცერვიკა არის მკვრივი და დახურული, 
ხოლო ლორწო იმდენად სქელი, რომ
საცობს ქმნის. 
ქალი მთლიანად გრძნობს სიმშრალეს. 



მენსტრუაცია:
მას იწვევს პროგესტერონის

დაცემა.
ენდომეტრიუმი ქვემოთ
იფრცქვნება და მოდის სისხლდენა
მენსტრუაციის სახით



ბაზალური ტემპერატურა ხანგრძლივი დასვენების შემდეგ
(ფიზიოლოგიური, კუნთოვანი სისტემის, ფსიქიკური, 
ორგანული) გამოვლენილი მთლიანი სხეულის

ტემპერატურაა. 

იზომება დილით, გაღვიძებისთანავე , სანამ ავდგებოდეთ.

ცხრილში მაშინვე აღინიშნება ტემპერატურული მონაცემი.

უნდა მოხდეს შინაგანი ტემპერატურის გაზომვა. Tიზომება

შემდეგი სამი გზით:

-ორალური

-ვაგინალური

-რექტალური (გაზომვის დრო: 5 წთ)

ბაზალური ანუ დილის (გაღვიძების) 
ტემპერატურა
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სტერილური ფაზა

ფერტილური
უნაყოფო/სტერილური Uუნაყოფო/სტერილური

ბაზალური ტემპერატურის დადგენით და რეგისტრაციით, რაც ლორწოზე
დაკვირვების პარალელურად ხდება, ციკლში შესაძლებელია განისაზღვროს პრე
(წინარე) და პოსტ (შემდგომი) ოვულატორული ნაყოფიერი და უნაყოფო ფაზები



საკუთარი ნაყოფიერების გაცნობით
დადებითად ვიღებთ ჩვენივე

ორგანიზმის ფუნქციას

და არა ისეთ რამედ, რაც უნდა დაბლოკო ან
გააუქმო -

რაც საკუთარი სხეულის ნაწილის

დაბლოკვას გულისხმობს



“ბუნებრივი მეთოდების გამოყენება ორივე
მეუღლის თანამშრომლობას ითხოვს იმ პატარა
დავალებაში, რომელსაც დიდი მიზანი აქვს.

დავალება: აღნიშნო მონაცემები და მიიღო
შეთანახმებული გადაწყვეტილება; 

მიზანი : გაიგო და მიიღო ფერტილურობა”. 

ცოლ-ქმარი როცერები



სიყვარული ის ფრთაა, რომელიც ღმერთმა
შეასხა ადამიანს მასთან მისაღწევად

გისურვებთ უფრო მაღლა გეფრინოთ, ერთად!


