
 

 

Betegtájékoztató homológ inszeminációs kezelésről 

 

A homológ inszemináció a meddőség kezelésének egyik módja, melynek során a pár férfi tagja által 

adott ondót megfelelő laboratóriumi vizsgálat és előkészítés után a pár hölgy tagjának méhébe 

juttatjuk egy speciális katéteren keresztül. Az inszeminációt elsősorban akkor érdemes végezni, ha a 

pár férfi tagjának ondója kevesebb számú spermiumot tartalmaz, vagy azok mozgékonysága nem 

megfelelő. Ezen kívül hosszabb ideje eredménytelenül végzett petefészek stimulációt követően is 

ajánlott inszeminációt végezni.  

 

A beavatkozás feltétele, hogy azt a pár kérje és házasságban éljenek, vagy közjegyző előtt tett 

nyilatkozatban egybehangzóan élettársi közösségben élőknek vallják magukat, valamint a pár 

mindkét tagjának negatív szerológiai vizsgálattal kell rendelkeznie (HIV, Hepatitis B,C).  

A pár férfi tagjának részéről a beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy a leadott mintában legalább 

5 millió jól mozgó spermium álljon rendelkezésre. 

A pár nő tagja részéről a beavatkozás feltétele legalább az egyik petevezető átjárható volta. Ezt az 

inszemináció előtt megfelelő képalkotó vizsgálati módszerrel igazolni kell (hiszteroszalpingográfia, 

Hycoson vizsgálat vagy laparoszkópia útján).  

A homológ inszeminációhoz megfelelő petefészek működés és tüszőnövekedés szükséges. 

Amennyiben ez a pár nőtagja részéről elégtelen, a petefészek működését gyógyszeres kezeléssel 

fokozni kell. Ennek módja leggyakrabban a clomiphen-citrát tartalmú Clostilbegyt tabletta adása a 

ciklus 3-7. napján, vagy hMG illetve FSH tartalmú injekciós készítmény adagolása a has bőre alá. A 

tüszőérést ultrahang vizsgálattal, szükség szerint sorozatvizsgálattal ellenőrizzük. Megfelelőnek 

tartjuk azt a tüszőnövekedést, mely a ciklus 10-12. napján legalább egy 18 mm-es, vagy annál 

nagyobb tüsző növekedését eredményezi. Inszemináció kapcsán nagyobb gyakorisággal foganhat 

ikerterhesség, ezért háromnál több érett tüsző esetén az inszeminációtól eltekintünk. 

Amennyiben megfelelő számú tüsző érett, az inszemináció tervezett időpontja előtt 36-40 órával 

humán choriális gonadotropin tartalmú injekciót kell beadni (Pregnyl, Choragon, Ovitrelle). 

Az inszemináció reggelén a pár férfitagja megfelelő tisztálkodás után önkielégítés útján az Intézet 

által adott steril konténerbe ondót ad. Ez történhet otthon is, amennyiben a mintát melegen tartva 1 

órán belül az Intézetbe lehet juttatni. Ellenkező esetben az Intézetben biztosítunk megfelelő 

körülményt a minta leadásához. A konténer oldalára és tetejére a pár nő tagjának nevét el nem 

mosódó íróeszközzel rá kell írni! 

Az ondó laboratóriumi vizsgálata és előkészítése kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, melynek kapcsán 

meghatározzuk az ondó mennyiségét, a spermiumok számát és a mozgó spermiumok arányát,  

morfológiáját. Grádiens centrifugálásos módszerrel kiválasztjuk a legéletképesebb spermiumokat és 



 

azokat olyan közegbe helyezzük, mely a méhűrbe juttatva még sokáig optimális környezetet biztosít 

számukra. 

A kb. 1 ml kész anyagot egy hüvelyi feltárás mellett speciális inszeminációs katéteren át 

fecskendezzük közvetlenül a méh üregébe. 15-20 perc pihenés után a hölgy felkelhet, normális 

életvitelt folytathat. 

A beavatkozás után rutinszerűen adunk progeszteron tartalmú gyógyszert a sárgatest fázis 

támogatásának céljából. 

Az inszeminációt követő 14-16 nappal reggeli első vizeletből terhességi tesztet kell végezni. 

Negatív terhességi teszt esetén a progeszteron tartalmú gyógyszer szedését abba kell hagyni, amit 

néhány nap után menses követ. Menses alatt ultrahang vizsgálat javasolt, mely kapcsán 

ellenőrizzük, hogy a petefészkek stimulálható állapotban vannak-e, a kezelés biztonsággal 

folytatható-e. 

Pozitív terhességi teszt esetén a progeszteron tartalmú készítmény alkalmazásának folytatása és a 

beavatkozást követő 3-4 héttel hüvelyi ultrahang vizsgálat végzése szükséges. A további 

gyógyszeres kezelést és teendőket ennek alapján határozzuk meg. 

Az inszemináció kapcsán elvétve előfordul gyulladásos szövődmény. Ennek esélyét az ondóhoz 

adott mosófolyadék antibiotikum tartalma a minimálisra csökkenti. 

Nehezebb inszeminációs katéter bevezethetőség esetén szintén nagyon ritka esetben előfordulhat 

sérülés, kevés vérzés.  

Az inszemináció révén 10-15%-ban fogan terhesség kezelési ciklusonként. 

Az inszemináció sikertelensége esetén várakozási idő nélkül, a következő ciklusban folytatható a 

meddőség kezelése további inszeminációs kezeléssel, vagy - amennyiben további inszeminációktól 

(2-6 beavatkozás után) érdemi siker nem várható- át lehet térni a lombikbébi kezelésre a pár kérése 

alapján, amennyiben annak minden szakmai és jogi követelményének megfelelnek. 

Az inszeminációs eljárás 

 

Feltételei: 

▪ Házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat 

▪ Bizonyítottan átjárható petevezeték 

▪ Hormonális kivizsgálás 

▪ Megfelelő spermalelet 

▪ Bizonyított tüszőérés (spontán ciklusban, vagy indukciós kezeléssel) 

▪ Mindkét félnél elvégzett és negatív STD vizsgálatok: HIV, hepatitis B,C. 

 

Javallatai: 

▪ Ismeretlen eredetű meddőség 

▪ Női eredetű meddőség: 

       o Méhnyak eredetű 

o Enyhe és közepes fokú endometriosis 

o Peteérés zavar 

▪ Férfi eredetű meddőség 

o Csökkent spermiumszám (<20 millió/ml) 



 

o Csökkent jó minőségű spermium (<30% normál alakú, <50% jól mozgó) 

o Magömlési zavarok 

o Merevedési zavarok 

o Anatómiai ok (hypospadiasis) 

▪ Pszichés okok 

▪ Immunológiai okok: pl. pozitív PCT (postcoitalis teszt) vizsgálat 

▪ kombinált okok 

 

Ellenjavallatai: 

▪ Nemi szervek aktív gyulladásos folyamatai 

▪ Nem megfelelő spermakép (5 millió/milliliter alatt, mozgó vagy ép alakok hiánya) 

▪ Mindkét oldalon lezárt petevezető 

▪ Súlyos fokú endometriosis 

▪ Súlyos fokú kismedencei összenövések 

▪ A méh súlyos fokú miómás elváltozása 

▪ Férfi húgy-ivarszervi gyulladása 

▪ Tüszőérés hiánya 

▪ Szexuális úton terjedő fertőzés jelenléte 

 

Lehetséges mellékhatások, szövődmények: 

▪ Stimulációs kezelés szövődményei és mellékhatásai 

▪ Gyakoribb ikerterhesség és méhen kívüli terhesség 

▪ Inszemináció során méhgörcsök, kevés vérzés lehetséges 

▪ Fertőzés 

 

A legtöbb szövődmény a megfelelő kivizsgálással, a ciklus monitorizálásával és a kezelés 

körültekintő kivitelezésével megelőzhető. 

 

Maximálisan ajánlott inszeminációs kezelések száma: 

35 év alatt: 5-6 alkalom, utána lombik program javasolt. 

35-40 év között: 3-4 alkalom, utána lombik program javasolt 

40 év felett: 1-2 alkalom, utána lombik program javasolt 

 


