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TÁJÉKOZTATÓ AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES 

ELJÁRÁSOKRÓL 

 

Fontos megjegyzés! Jelen tájékoztató általánosságban nyújt információt az IVF programban 

részt venni kívánó párok számára a kivizsgálásokról, a kezelés menetéről, az 

eredményességről és az esetleges szövődmények előfordulásáról, AZONBAN NEM 

HELYETTESÍTI A SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓT, ahol a személyre szóló kezelési terv 

megalkotása és a tájékoztató áttanulmányozása után fennmaradt kérdések mindenre kiterjedő 

megbeszélésére is lehetőség nyílik.  

 

Az in vitro fertilizáció (IVF) a meddőségi kezelés egyik módja, melynek révén a pár női 

tagjától leszívott petesejteket a szervezeten kívül, laboratóriumi körülmények között 

termékenyítjük meg a pár férfi tagja által adott, vagy ha a kórtörténet azt indokolja, donortól 

származó spermiumokkal. A megtermékenyült petesejtekből fejlődött embriókat speciális 

katéteren át helyezzük vissza a méhűrbe. 

 

A programba való bekerülés feltétele, hogy azt a pár kérje, a páciensek megfeleljenek a 

szakmai szabályokban foglalt feltételeknek, és vagy házasságban éljenek, vagy közjegyző 

előtt tett nyilatkozatban egybehangzóan élettársi közösségben élőknek vallják magukat.  

 

A lombikbébi-programot körültekintő kivizsgálásnak kell megelőznie. Ennek kapcsán fel kell 

tárni a meddőség lehetséges okait, és meg kell határozni, hogy fennáll-e az IVF-kezelés 

indikációja. Találhatunk olyan elváltozásokat is, melyek az IVF-program sikerességét 

kedvezőtlenül befolyásolhatják, ezért azok program előtti kezelése lehet indokolt, adott 

esetben sebészeti korrekcióval. Fontos megismerni a hormonális rendszer működőképességét 

is, mely elengedhetetlen a lombikbébi ciklus kapcsán adott gyógyszerek kiválasztásában és 

mennyiségük meghatározásában.  

 

I. KIVIZSGÁLÁS 

 

A pár női tagjánál az alábbi vizsgálatok elvégzése indokolt: 

 

o Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés, hüvelyváladék-kenet 

o Teljes vérkép  
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o Szűrővizsgálat HIV és Hepatitis B,C vírusokra 

o Hormonális vérmintavételek a ciklus 2-5. és 20-23. napján 

o Petevezeték átjárhatósági vizsgálat, mely történhet kontrasztanyagos röntgen 

vizsgálat (HSG) vagy hastükrözés (laparoszkópia) útján egyaránt 

o Bizonyos esetekben indokolt lehet a hastükrözés és méhtükrözés (hiszteroszkópia) 

elvégzése is a program megkezdését megelőzően 

 

A pár férfi tagjánál szükséges vizsgálatok: 

 

o Andrológiai kivizsgálás, spermatogram 

o Szűrővizsgálat HIV és Hepatitis B,C vírusokra 

 

A fenti vizsgálatok leleteit egy stimulációs megbeszélés keretében értékeljük és a párral 

egyetértésben meghatározzuk a kezelési tervet.  

 

II. STIMULÁCIÓ 

 

A női szervezetben ciklusonként egy-egy tüsző választódik ki és érik be a petefészekben. Ez a 

mennyiség a lombikbébi ciklusokhoz elégtelen, ezért ultrahangos kontroll mellett, 

hormontartalmú gyógyszerekkel fokozzuk a petefészek tüszőérlelő funkcióját. 

 

A petefészek-működés fokozására számos, úgynevezett stimulációs protokoll létezik. Az Ön 

szakmai szempontok (alapbetegség, vizsgálatai eredmények, előzetes stimulációs 

tapasztalatok) alapján választott protokolljának részletes leírását külön oldal tartalmazza.  

 

III. PETESEJTLESZÍVÁS (PUNKCIÓ) 

 

A petesejtek leszívását hüvelyi ultrahang segítsége mellett végezzük. Egy speciális, vékony, 

hosszú, ultrahang-árnyékot adó tűhöz szívókészüléket csatlakoztatunk, és ennek segítségével 

steril csövekbe gyűjtjük a tüszők folyadéktartalmát, melyből az embriológusok mikroszkóp 

alatt keresik meg és helyezik tápoldatba a petesejteket. A punkciót vénás altatásban végezzük. 

Az altatóorvos kikérdezi a pácienst az altatás szempontjából fontos adatokról és felvilágosítja 

az altatás menetéről. Egy vénakanül behelyezése után infúziót kötünk be, majd ezen keresztül 

adagoljuk az altató és fájdalomcsillapító szereket, egyéni igény és érzékenység alapján. Az 
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alkalmazott korszerű altatószereknek köszönhetően gyors elalvás és ébredés jellemző, 

mindennemű komplikáció nélkül. A műtét után már éber állapotban szállítjuk vissza 

pácienseinket a megfigyelő kórterem betegágyaiba, ahol szakfelügyelet mellett ébrednek fel 

teljesen és töltik a korai posztoperatív időszakot. Ekkor felléphet alhasi fájdalom, melyre 

szükség szerint fájdalomcsillapítót adunk. 

 

 

IV. 1. EMBRIOLÓGIA 

 

A petesejtek megtermékenyítését vagy hagyományos (KONVENCIONÁLIS) 

megtermékenyítéssel, vagy ICSI-módszerrel végezhetjük el.  

 

KONVENCIONÁLIS IVF esetén megfelelő előkezelés után tápoldatban a petesejtekhez 

adjuk a spermiumokat. Ezen eljárás csak akkor lehetséges, ha megfelelő számú- és minőségű 

spermium áll rendelkezésre. Ez esetben a megtermékenyülés spontán történik.  

 

Ha a konvencionális IVF nem végezhető el, ICSI-eljárást (intracitoplazmatikus spermium-

injekciót) alkalmazunk. Ez a folyamat a lombik-program legkifinomultabb része. A petesejtek 

és az ondósejtek megfelelő előkezelése után egy speciális, inverz mikroszkópra felszerelt 

mikromanipulátor-műszer segítségével történik ez az eljárás. Az ICSI-eljárás során a 

hímivarsejteket közvetlenül a megtisztított petesejtekbe juttatjuk. Minden egyes 

megtermékenyítendő petesejthez kiválasztunk egy jó morfológiájú és mozgású spermiumot, 

amit a petesejtbe fecskendezünk mikropipettával. A petesejtek ICSI-módszerrel történő 

megtermékenyítését általában akkor javasoljuk, ha: 

- a rendelkezésre álló hímivarsejtek száma alacsony (kevesebb, mint 10 millió/ml), és/vagy 

azok mozgásképessége illetve morfológiája (minősége) gyenge, 

- ha spermiumot csak hereszövetből lehetséges kinyerni, 

- a korábbi hagyományos IVF kezelés(ek) során kedvezőtlen volt a megtermékenyülési arány, 

- a páciens életkora több mint 35 év. 

Az ICSI módszer általában az érett petesejtek 50-90%-ának szabályos megtermékenyülését 

eredményezi. A szabályosan megtermékenyült petesejteknek – a páciens diagnózisaitól és 

életkorától függően – egy része fejlődik beültetésre alkalmas embrióvá.  

Intézetünkben minden ICSI beavatkozás ún. PICSI eljárás. Ez annyival nyújt többet az ICSI-

nél, hogy segítségével a biztosan érett állapotú spermiumokat tudjuk megtermékenyítésre 
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kiválasztani. Az így felhasznált hímivarsejtek valamivel nagyobb eséllyel termékenyítik meg 

a petesejteket.  

A megtermékenyítés után az embriókat 3-5 napig inkubátorban tenyésztjük. Ehhez megfelelő 

és korszerű inkubátorokat és tápoldatokat használunk. Az embriók fejlődését intézetünkben 

time-lapse kamerarendszerrel monitorizáljuk, így lehetőségünk van a legjobb morfológiájú 

("legszebb") és legjobb osztódási mintázatú ("legügyesebb") embriók kiválasztására. 

 

IV. 2. AZ EMBRIÓ MEGTAPADÁSÁT SEGÍTŐ ELJÁRÁSOK: 

 

IV. 2.1. ASSZISZTÁLT HATCHING (AH) 

A méhbe történő visszaültetés előtt a kiválasztott embriókon asszisztált hatching (AH) eljárást 

alkalmazunk. Ennek lényege, hogy az embriót körülvevő burkot (zona pellucida) megbontjuk 

a beágyazódás elősegítése céljából. Az eljárást a legmodernebb eszközökkel, számítógép által 

vezérelt lézerkészülékkel végezzük. A módszer 35 év feletti életkor, vastag zona pellucida, 

illetve a kórelőzményben két sikertelen IVF/ET kezelés esetén javasolt.  

Fagyasztott embrió-transzfer előtt minden esetben végzünk AH-t. 

 

 

IV. 2.2. EMBRYOGLUE 

Szintén az embriók megtapadását segíti a hialuronsavat és egyéb fontos tápanyagokat 

tartalmazó speciális oldat, az EmbryoGlue alkalmazása. Közvetlenül az embrióbeültetést 

megelőzően, meghatározott protokoll szerint inkubáljuk az embriókat a tápoldatban. 

 

V. EMBRIÓTRANSZFER (EMBRIÓBEÜLTETÉS)  

Az embrió-beültetés előtt kiválasztjuk a legjobban fejlődött embriókat (általában 1 vagy 2 

embriót). A beültetés napját minden esetben egyénre szabva határozzuk meg. A 

megtermékenyítés napjától számított 2., 3. vagy 5. napon a beültetésre kiválasztott embriókat 

kis mennyiségű transzfer-tápoldatban felszívjuk, majd műanyag katéter segítségével a 

méhnyak külső nyílásán keresztül a méh üregébe juttatjuk. A beavatkozás fájdalommentes, 

érzéstelenítést, altatást nem igényel. Az embriótranszfert követően 1-2 óra ágynyugalom 

szükséges. Otthoni pihenés, kímélő életmód javasolt a sárgatest hormon folyamatos adása 

mellett. 

VI. KRIOPREZERVÁCIÓ (a számfeletti, jó minőségű embriók sorsa) 
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Az embriótranszfer után a jól fejlődött, jó morfológiájú embriókat (az 5. vagy 6. embriológiai 

napon) egy fagyasztáshoz hasonló eljárás (vitrifikáció) során krioprezerváljuk, és folyékony 

nitrogén gőzében tároljuk. Az Intézet a hatályos jogszabály szerint a lefagyasztott embriókat 5 

éven át tárolja. A tárolást az 5 év letelte előtt egy alkalommal, újabb nyilatkozattétellel 

további 5 évvel lehet meghosszabbítani. A tárolt embriókat egy későbbi lombik-program 

során tudjuk felmelegítési eljárás után a méhbe beültetni.  

 

VII. A KEZELÉS EREDMÉNYESSÉGE 

A beültetéstől számított 2 hét elteltével reggeli első vizeletből érzékeny terhességi teszt 

végzését javasoljuk, majd 3 hét múlva ultrahangos kontrollvizsgálatot végzünk, a terhesség 

kimutatása és a megtapadt embriók számának meghatározása céljából. 

 

A kezelés sikerességét (terhesség létrejöttét) senki nem ígérheti teljes biztonsággal. 

A hormonkezelés során előfordulhat, hogy a kezelést abba kell hagyni, mert a várt kedvező 

reakció (több tüsző egyidejű növekedése) nem jön létre. A tüszőpunkció során nem mindig 

sikerül petesejtet kinyerni. Előfordul, hogy a kinyert petesejt nem termékenyül meg, illetve 

nem fejlődik belőle beültetésre alkalmas embrió. A beültetett embriók az esetek egy részében 

nem tapadnak meg. Ezeket az eshetőségeket figyelembe véve a teherbeesés valószínűsége az 

IVF-kezelés során (világszerte) átlagosan 30% körül van. Ez az érték leginkább a meddőség 

okától, valamint a női páciens életkorától függ.  

A terhesség alatt fellépő szövődmények tekintetében a szervezeten kívüli megtermékenyítés 

útján fogant terhesség semmiben sem különbözik a spontán létrejött terhességtől. Az 

alkalmazott kezelés következtében azonban a kettős ikerterhesség valószínűsége, valamint a 

korai (első 12 hétben történő) vetélések gyakorisága az IVF során nagyobb, mint spontán 

terhességben.  

 

VIII. A KEZELÉS KOCKÁZATA, SZÖVŐDMÉNYEI 

Tekintettel arra, hogy a petesejt leszívást altatásban végezzük, felléphet beavatkozás közben 

az altatás bármely ismert mellékhatása, szövődménye annak ellenére, hogy a betegek 

kivizsgáltan kerülnek műtétre és a legkorszerűbb altató és fájdalomcsillapító szerekkel 

dolgozunk.  

Minden kezelés magában rejti a petefészek túlstimulációjának kockázatát. Ennek enyhébb 

megjelenési formája sárgatest-tömlők kialakulása az embriótranszfert követően. Tünetei: 

enyhe alhasi fájdalom, hányinger. Ebben az esetben gyakori ultrahang- és vérvizsgálat válik 



 6 

szükségessé, valamint a beteg otthonában pihenés és bőséges folyadékfogyasztás javasolt. 

Súlyosabb esetek mindenképpen kórházi kezelést tesznek szükségessé. Ha felmerül a 

túlstimuláció esélye, nem végezzük el az embrió-beültetést, mert az ilyen helyzetben létrejövő 

terhesség súlyos állapotromlást idézhet elő a páciensnél. Ilyenkor a megfelelő minőségű 

embriókat krioprezerváljuk, vagyis megőrizzük egy későbbi beültetésre.  

A petesejt-leszívás után előfordulhat alhasi fájdalom, mely általában csak átmeneti, egyszerű 

fájdalomcsillapítókra múlik.  

Nagyon ritkán előfordulhat az ultrahang-vezérelt petesejt-leszívás kapcsán, hogy vérzés lép 

fel, valamely szerv, érképlet sérülése következtében. Ezek döntő többsége egyszerű 

tamponálással megszüntethető, nagyon ritkán van szükség a sérülés műtéti ellátására.  

Szintén ritkán előfordulhat gyulladásos szövődmény, mely kialakulása azért elenyésző 

valószínűségű, mert a ciklus indítása előtt ellenőrizzük a hüvelyváladék tisztaságát és a 

stimuláció alatt hüvelykúppal fertőtlenítő kezelést végzünk, és profilaktikus antibiotikum-

kezelést alkalmazunk.  

Az IVF-kezelés kapcsán fogant terhességek esetén gyakrabban fordulhatnak elő fejlődési 

rendellenességek, kromoszóma-eltérések, melyek részben a meddőség kórokaként is gyakran 

előforduló, magasabb anyai vagy apai életkorra, illetve a férfi termékenyítőképességi 

zavarra vezethetők vissza. Értelemszerűen a megtermékenyítési technikák természetes 

kiválasztódást áthidaló hatása is érvényesülhet ezen esetekben. A szakma szabályait követő 

magas színvonalú terhesgondozással, praenatalis genetikai kockázatszűréssel, diagnosztikával 

ezek a kóros terhességek nagy biztonsággal kiszűrhetők. Az IVF-kezelés kapcsán gyakrabban 

fogannak ikerterhességek is, bár intézetünk embriótenyésztési és embrióbeültetési 

protokolljával igyekszik ennek esélyét a minimálisra szorítani. A kettős ikerterhesség 

valószínűsége intézetünkben 20-30%-os, a hármas ikerterhesség esélye 2-5%. A korai (első 

12 hétben történő) vetélések gyakorisága is növekszik, megközelítőleg 20%. A méhen kívüli 

terhesség kialakulásának valószínűsége 5% körül mozog. 

 

A beültetendő embriók mennyiségére a transzfer napján történő embrióbírálat után teszünk 

javaslatot. Ismeretes, hogy a többes terhességek esetén gyakrabban fordul elő koraszülés, 

amikor gyakran csak hosszas kórházi megfigyelés és kezelés révén lehet elérni a megfelelő 

magzati érettséget. Az ikerszülések gyakrabban végződnek császármetszéssel, a 

koraszülötteknél gyakrabban válik szükségessé koraszülött intenzív osztályon történő ellátás 

(légzés- és keringéstámogatás, infúziós táplálás, gyógyszeradagolás stb.) és gyakrabban 

lépnek fel az éretlenséggel összefüggő enyhébb-súlyosabb kórképek, magasabb az 
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újszülöttkori halandóság is. Ritkán kialakulhatnak koraszülöttségből fakadó maradandó 

károsodások is. 

Többes ikerterhesség esetén a pár döntése és kérése alapján lehetőség van annak művi 

redukciójára, mely csökkenteni képes a többes ikerterhességek esetén kifejezetten fokozott 

terhességi kockázatokat. A beavatkozásnak alacsony, megközelítőleg 5%-os vetélési 

kockázata van. 

A tudományos irodalomban megjelentek olyan közlemények is, melyek az IVF-kezelésen 

átesett pacienseknél gyakrabban találtak rosszindulatú elváltozásokat. Ebben elsősorban a 

magasabb életkorú, elhúzódó és magas hormondózisú kezeléseken átesett nők lehetnek 

érintettek. Máig nem tisztázott, hogy ez a kockázatnövekedés az asszisztált reprodukciós 

beavatkozáshoz köthető, vagy a meddőség kórokául szolgáló megbetegedésekkel kapcsolatos. 

Ennek okán speciális vizsgálatokra nincs szükség, azonban a rendszeres nőgyógyászati és 

mammográfiás szűrővizsgálatokon való részvétel elengedhetetlen. 


