Ciclul lunar al femeii
Prima zi a menstruaţiei este începutul ciclului. Ultima zi de dinaintea următoarei menstruaţii
reprezintă sfârşitul ciclului. Durata unui ciclu poate fi între 21 şi 35 de zile, iar în funcţie de aceasta
şi perioada de fertilitate a femeii poate diferi de la un ciclu la altul. Menstruaţia poate dura între 3
şi aproximativ 7 zile (cercurile roşii). Doar unele femei au un ciclu foarte regulat, care durează
exact 28 de zile.
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Cu aproximativ 12 până la 16 zile înainte de următoarea menstruaţie are loc ovulaţia. Întrucât –
după cum este descris mai sus – multe femei au un ciclu neregulat, nu se poate prevedea cu
precizie când va avea loc ovulaţia. De multe ori, contrar la ceea ce se presupune frecvent, ovulaţia
nici nu are loc la mijlocul ciclului, ci poate surveni mai devreme sau mai târziu.

Prezentarea cu caracter de exemplu a unui ciclu cu ovulaţie şi ovul fecundabil:
În acest exemplu durata ciclului femeii este de 30 de zile. Menstruaţia durează patru zile. Ovulaţia
(primul cerc de culoare galbenă marcat cu X) are loc în cea de-a 17-a zi a ciclului. Ovulul poate fi
fecundat în termen de maximum 24 de ore, din acest motiv în imagine figurează două cercuri de
culoare galbenă.
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Învelişul ovulului în curs de maturizare în ovar se numeşte folicul. La femeile de vârstă fertilă,
hormonul de stimulare foliculară
(FHS) are drept efect, în prima jumătate a ciclului (de la sfârşitul menstruaţiei până la ovulaţie),
maturizarea foliculului. Cu aproximativ două zile înainte de ovulaţie, nivelul LH (hormon
luteinizant) din corpul femeii creşte. Aceasta declanşează ovulaţia. Acest lucru înseamnă că ovulul
maturizat în ovar părăseşte foliculul şi migrează într-una din cele două trompe uterine. Pe parcursul
următoarelor patru până la cinci zile ovulul înaintează către uter.
Zilele fertile sunt reprezentate de acel interval din ciclu în care există posibilitatea ca ovulul din
trompă (după ovulaţie) să fie fecundat de un spermatozoid şi să apară sarcina.
După ovulaţie, ovulul poate fi fecundat într-o perioadă de circa 6 până la 24 de ore.
Spermatozoizii rămân viabili în corpul femeii circa cinci zile de la contactul sexual şi astfel, capabili
să fecundeze un ovul matur. Probabilitatea de fecundare a ovulului este maximă în ziua ovulaţiei şi
în special cu două zile înainte de ovulaţie.
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Urmează trei exemple care ilustrează cât de diferite pot fi ciclul şi zilele fertile ale unei femei.
Exemplul A:
O femeie are un ciclu de 28 de zile. Menstruaţia durează de fiecare dată 3 zile. Ovulaţia are loc
în cea de-a 15-a zi a ciclului. În cea de-a 8-a zi a ciclului, această femeie a avut contact sexual
neprotejat (cerc de culoare verde marcat cu X). Spermatozoizii pot supravieţui în corpul femeii
până la 5 zile după contactul sexual (în cazuri excepţionale până la 7 zile) (cercurile de culoare
verde). Perioada fertilă a femeii din acest exemplu durează până la aproximativ şapte zile,
deoarece spermatozoizii şi ovulul sunt viabili timp de mai multe zile în organismul femeii. În acest
exemplu însă, spermatozoizii nu supravieţuiesc până la momentul ovulaţiei femeii. Sarcina este
improbabilă.
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Exemplul B:
O femeie are un ciclu de 32 de zile. Menstruaţia ei durează de fiecare dată 4 zile. Ovulaţia are
loc în cea de-a 20-a zi a ciclului. În acest caz trebuie pornit de la ipoteza că zilele fertile se
situează în intervalul dintre ziua a 15-a şi ziua a 21-a inclusiv. În cea de-a 18-a zi femeia a avut
un contact sexual neprotejat. Ar putea surveni o sarcină.
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Exemplul C:
O femeie are un ciclu de 21 de zile. Menstruaţia ei durează de fiecare dată 5 zile. Ovulaţia are
loc cu 14 zile înainte de următoarea menstruaţie. În acest caz este de presupus că zilele fertile sunt
între a 3-a până inclusiv a 9-a zi a ciclului. În cea de-a 5-a zi femeia a avut un contact sexual
neprotejat. Ar putea surveni o sarcină.
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Fecundare sau menstruaţie …
Dacă ovulul a fost fecundat, el avansează în uter unde se implantează în mucoasa care s-a format
pe durata ciclului.
Spermatozoidul
ajunge la
ovul

Dacă ovulul nu a fost fecundat, se dizolvă. Mucoasa care se îngroşase între timp este expulzată şi
femeia are menstruaţia lunară.

Mucoasă uterină

Ovul nefecundat

Menstruaţie
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