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Önök azért jelentkeztek intézetünkben, mert természetes úton nem jött létre terhesség. Az esetek döntő 

többségében az intézetünkben jelentkező párok hosszú évek küzdelmei után jutattak el oda, hogy most a 

lombikbébi módszerrel próbálják meg az oly régóta várt terhességet elérni. Természetes, hogy mindenki a 

legjobb esélyeket szeretné magának biztosítani. A cél közös: intézetünk valamennyi dolgozója is azt 

szeretné, hogyha minden betegünkön a lehető leggyorsabban tudnánk segíteni. 

 

A visszahelyezett embriók száma és azok minősége alapvetően befolyásolja a teherbeesési esélyeket. A 

visszahelyezhető embriók számát törvény szabályozza. A magyar törvények 3, külön szabályozott 

esetekben maximum 4 embrió visszahelyezését engedi meg. Minél nagyobb azonban a visszahelyezett 

embriók száma, annál nagyobb az iker-, illetve a többes-ikerterhességek előfordulása. A törvényi 

szabályozás 1989-ben született. Az azóta eltelt időben a meddőség kezelés olyan fejlődésen ment 

keresztül, hogy ma már a törvény által megengedett számú embriók visszahelyezésére nincs szükség. 

 

Valamennyi lombikbébi kezelés együtt jár az ikerterhesség kialakulásának lehetőségével. Az 

ikerterhesség azonban lényegesen nagyobb kockázatot is rejt magában. Sokkal gyakrabban következik be 

vetélés a koraterhességben, nagyobb a koraszülés kockázata és nő az esetleges fejlődési rendellenességek 

előfordulása. Ugyancsak nő a szülésnél a császármetszés aránya, mely túl a műtéti kockázaton, negatív 

kihatással lehet a későbbi esetleges további gyermekvállalásra. A koraszülés kapcsán a magzatokat 

gyakrabban éri az akár egész életüket végig kísérő károsodás. Fokozottan igaz ez a többes-

ikerterhességekre. A hármas-, illetve a négyes ikerterhesség olyan mértékben veszélyes mind az anyára, 

mind a magzatokra, hogy kijelenthető, hogy a többes-ikerterhesség kihordása nemkívánatos szövődmény. 

A magyar törvények lehetővé teszik a magzatok számának csökkentését a koraterhességben, azonban ez 

sem teljesen veszélytelen, az esetek 7-8%-ában teljes vetélés következik be. 

 

A cél tehát a meddőség kezelésnél az egyes terhesség, egy egészséges gyermek születése! 

 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a lombikbébi kezelés nem kevés anyagi áldozattal és lelki és fizikai 

megpróbáltatásokkal jár. Így teljes mértékben érthető, hogy mindenki a legjobb esélyeket szeretné, olykor 

nem törődve az azzal járó veszélyekkel. Jelen kiadványunkkal segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy 

a legtöbb segítséget kapjanak a visszahelyezendő embriók számának eldöntéséhez. A statisztikai adatokat 

saját, az intézetünkben az elmúlt 8 évben elvégzett mintegy 4737 embrió transzfer adatainak értékelése 

kapcsán nyertük. Terhességnek csak az un. klinikai terhességet számítottuk, mely azt jelenti, hogy 4 héttel 

a visszahelyezést követően magzat és a magzati szívműködés ultrahanggal látható volt. 

 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a nyomtatványt és kérdéseivel forduljon kezelőorvosához, illetve 

az intézet biológusaihoz! 



Intézetünkben végzett beavatkozások száma 2007 és 2014 között a következőképpen alakult: 

 
A visszahelyezett embriók átlagát mutatjuk a következő ábrán. 

 
 

Az ábrán jól látható, hogy a visszahelyezett embriók számát folyamatosan csökkenteni tudtuk anélkül, 

hogy a későbbiekben ismertetetésre kerülő terhességi eredmények romlottak volna. 

 



 
Az elmúlt években folyamatosan csökkent a visszahelyezett embriók száma. Míg 2007-ben jellemzően 3 

és 4 embriót transzferáltunk és kevesebb, mint 25% volt az egy, illetve két embrióval végzett transzfer, 

2013-ben már az esetek több mint 85%-ában történt 1, vagy 2 embrióval a beavatkozás, 2014-ben pedig 

már az esetek csaknem negyedében csupán 1 embriót helyeztünk vissza. 

 

 
 

A korábbi években 3, illetve 4 embrió visszahelyezését követően lényegesen jobb terhességi arányokat 

értünk el, mint 1, vagy 2 embrió visszahelyezésével. Ha csak a terhességi arányokat nézzük, 

megállapítható, hogy ma már nincs lényeges különbség a 2, 3, illetve 4 embrióval végzett transzfert 

követő terhességi arányok között. Egy embrióval is már nagyon jó terhességi arányokat tudunk elérni. Itt 

meg kell jegyezni, hogy a terhességi kialakulását tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy sok jó embrió 

közül választunk ki tudatosan egyet, vagy csupán egy embrió áll rendelkezésre, mert több nem 

keletkezett. Értelemszerűen az utóbbi esetben rosszabb eredményekre lehet számítani. Ez a csoport tehát 



vegyesen tartalmazza a legjobb és a legrosszabb eséllyel induló betegeket. Válogatott betegcsoportban, 

hogyha csak az optimális esélyekkel induló betegeket számítanánk, hasonló terhességi arányokat ebben a 

csoportban is ki tudnánk mutatni. 

 

 
 

2007-ben a jellemzően 3-4 embrióval végzett transzfernek köszönhetően csaknem 50%-volt az 

ikerterhesség aránya. A visszahelyezett embriók számának csökkenésével átmenetileg csökkenő 

tendenciát mutatott az ikerterhességi arány egészen 2010-ig, majd ismét emelkedni kezdett dacára a 

kevesebb visszahelyezett embrióknak. Ennek oka, csakúgy, mint a korábban ismertetett kiegyenlítődött 

terhességi arányokénak-, a mindenben javuló körülményeknek köszönhető. A stimulációkat korszerű 

hormonkészítményekkel végezzük, komoly műszerfejlesztést végeztünk, az embriótenyésztéshez a 

folyamatosan fejlesztés alatt álló legkiválóbb tápoldatokat használjuk. Az embriók tenyésztésre a legjobb 

un. 3 gázos inkubátorokat szereztük be és mind nagyobb számban végzünk késői (5 napos) transzfert, 

mely tovább javítja az eredményességet. Mindezek eredménye, hogy az ikerterhességek arányát 8 év alatt 

a felére tudtuk csökkenteni, mely jelenleg 20,17%. 

 

Ezek alapján ma már nyugodtan kijelenthető, hogy az esetek döntő többségében 2 embriónál több 

visszahelyezése felesleges, nem javítja a teherbe esési esélyeket. 

 



 
 

Az évek múlásával folyamatosan nő az egyes terhességek száma, illetve a mind az anya, mind a megzatok 

számára veszélyes hármas ikerterhesség elvétve következik be, míg négyes ikerterhesség az elmúlt 

években nem volt. A tendencia jó, de kívánatos lenne tovább csökkenteni az ikerterhességek 

előfordulását. 

 
 

Az ábrán látható, hogy ugyan 3 embrió visszahelyezésével valamivel jobb esélyek vannak a terhességre, 

de nincs lényeges különbség – főleg az utóbbi években – a kettő, illetve a 3 embrióval végzett transzfer 

esetén. 4 embrió visszahelyezését csak a legrosszabb esélyekkel induló betegeknél végezzük. Ez 

magyarázza a százalékosan alacsonyabb terhességi esélyeket is. 

 



 
 

Az ábrán jól látszik, hogy a ma korszerűnek nevezhető terhességi arányokat 1, vagy két embrió 

visszahelyezésével tudjuk elérni. 3, vagy 4 embrióval végzett transzfer esetén nagy kockázata van a 

többes-ikerterhességnek. 

 

 
 

Az eredményességet alapvetően legfőképpen az anyai életkor befolyásolja. Jellemzően intézetünkben 30 

év felett betegek jelentkeznek, általában már több évi sikertelen próbálkozás után. Betegeink átlag 

életkora 37,2 év. 

 



 
Az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken a jó minőségű petesejtek száma. Ennek következtében 

csökken a megtermékenyülő petesejtek száma és egyre gyakrabban fordul elő, hogyha meg is 

termékenyül, megáll az osztódásban és a 3.-5. napra nem lesz életképes embrió. Ez a jelenség 40 éves kor 

felett ugrásszerűen változik. 40 éves kor felett az esetek 30-40%-ában még az embrió transzferig sem 

tudunk eljutni. Ennek a magyarázata az, hogy a petefészekben lévő őspetesejt 4 érési osztódást végez az 

érése folyamán, ahhoz, hogy megtermékenyülő petesejt váljon belőle. Eközben a kromoszóma állománya 

(örökítő anyag) egyszer duplázódik és kétszer feleződik. Ha a kromoszómapárok rosszul válnak el 

egymástól, hibás petesejt keletkezik, mely megtermékenyülni nem tud, illetve ha megtermékenyül, 

megállhat az osztódásban. Ez természetesen a transzfert követően is előfordulhat, ez magyarázza a 

csökkent terhességi esélyeket is, illetve terhesség létrejötte esetén a magas vetélési arányokat. Ugyancsak 

emiatt nő meg 40 év felett – akár spontán terhesség esetén is – a magzati fejlődési rendellenességek 

száma. 

 

Itt kell megjegyezni, hogy természetesen a spermiumok minőségén is múlik az embriók minősége. 

Amennyiben hibás spermium termékenyíti meg a petesejtet, abból életképes embrió ugyanúgy nem tud 

létrejönni. A spermiumok genetikai hibáin semmilyen kezeléssel nem lehet javítani és olyan irányú 

vizsgálatot sem lehet végezni a megtermékenyítés előtt, mellyel a genetikai rendellenességek 

kimutathatók lennének. Ez annyit jelent, hogy a spermiumok érése alatt következik be a hibás 

kromoszóma állomány kialakulása. 

 



 
 

Az ábráról jól kiolvasható, hogy 43 és 45 év között minimális esély van a terhességre, valamint, hogy 45 

éves kor felett terhesség nem fordult elő anyagunkban. 

 

 
 

Ikerterhesség a fiatalabb korosztályban fordul elő gyakrabban, annak ellenére, hogy ebben a korban 

kevesebb embriót helyezünk vissza. Ez ugyancsak azt támasztja alá, hogy a terhesség létrejötte nem az 

embriók számától, hanem azok minőségétől függ. A 40 feletti korosztálynál a magasabb ikerterhességi 

arány a több embrió visszahelyezésével magyarázható. 

 

Ikerterhesség gyakorisága
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Blasztociszta 
 

Amennyiben akár a petesejt, akár a spermium hibás genetikai információt, - tehát érése folyamán rosszul 

végzi el a szükséges osztódásokat -, a petesejt megtermékenyülni egyáltalán nem tud, vagy ha a 

megtermékenyítés megtörténik, akkor megáll a fejlődésben. Minél súlyosabb a hiba, ez annál hamarabb 

következik be. Rutinszerűen a korábbi években a megtermékenyítést követő 2., illetve 3. napon helyeztük 

vissza az embriókat a méh üregébe. Ekkor a préembriók 4-8 sejtes stádiumban vannak. A technika 

fejlődése lehetővé tette, speciális tápoldatok használatával, hogy az embriókat testen kívül az 5.-6. napig 

tenyésszük. Ekkor az un. hólyagcsíra (blasztociszta) stádiumban vannak. Ekkor 1 napon belül a 

préembriót körülvevő burok megreped és megtörténik a beágyazódás a méh üregébe. Amennyiben sikerül 

az megtermékenyített petesejtet 5-6 napig tenyészteni, az nagyobb valószínűséggel életképes, 

értelemszerűen ilyen embrió visszahelyezésével nagyobb arányban következik be terhesség. A 2014-es 

évtől kezdve intézetünkben végrehajtott fejlesztések lehetővé tették, hogy a kialakult gyakorlaton 

változtassunk.  

 

 

 

Az ábrán jól látszik, hogy míg a korábbi években 

csupán az esetek 6-7%-ában végeztünk 

blasztociszta transzfert, 2014-ben már több mint 

az esetek egyharmadában történt az embriók 

visszahelyezése a 4.-6. napon. 

   

 
 

Az ábrán intézetünk blasztociszta visszahelyezésével elért eredményeit mutatjuk. Klinikai terhesség 

csaknem az esetek 60%-ában következett be a 2014-es évben. Megtévesztő lehet, hogy ugyanebben az 

évben a 2.-3. napon elvégzett embrió transzfert követő, korábban jellemzően 40%- körüli terhességi 

arányok 25%-ra csökkentek. Ennek magyarázata, hogy a kevés petesejttel rendelkező, illetve eleve rossz 

prognózisú betegeknél továbbra is a 2.-3. napon történt az embriók visszahelyezése. 

  



Anti Müllerian hormon (AMH) 
 

Az években mért tényleges és a biológia életkor két különböző dolog. A biológiai életkoron belül az 

petefészkek állapota rendkívül különböző. Akár 30 éves, vagy ritkán még fiatalabb korban is 

előfordulhat, hogy a petefészkek állapota a tényleges életkornál jóval idősebb kornak felel meg. Az anti 

Müllerian hormon (AMH) sokkal jobban tükrözi a petefészkek állapotát, mint a többi nőgyógyászati 

kivizsgálás során meghatározott hormon. Ezt a hormont azok a tüszők termelik, melyekben a 

petesejteknek kell fejlődniük. Az alacsony szint annyit jelent, hogy nincs megfelelő tüsző a petefészekben 

Az igazán jó terhessége esélyeket a 2 ng/ml felett szint jelzi, az 1 ng/ml alatti szint csökkent teherbeesési 

esélyekkel jár. A 0,1 és 0,5 közötti értékek mellett jelentősen csökkent terhességi esélyek vannak, 

amennyiben az érték <0,1-nél minimális esély van a terhesség elérésére. 

 

 
 

Az ábrán saját beteganyagunkban mutatjuk be a különböző AMH értékek mellett betegeink átlagos 

életkorát. Jól kivehető, hogy minél alacsonyabb az AMH érték, annál magasabb a betegek átlagos 

életkora. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy alacsony AMH szint az átlagosnál sokkal fiatalabb 

életkorban is jelentkezhet. A terhességi esélyek megítélése szempontjából a tényleges életkornál sokkal 

nagyobb jelentősége van a biológiai életkornak. Ez utóbbit tükrözi jól az AMH szint. 

 



 
Korábban már ismertettük, hogy meddőségi központba jellemzően 30 éves kor felett betegek 

jelentkeznek. Az intézetünkben kezelt betegek átlagos életkora meghaladja a 37 évet. Ha az AMH 

szinteket nézzük, az ábrán jól kivehető, hogy betegeink 60%-a tartozik abba a csoportba, akinél az AMH 

szint meghaladja az 1 ng/ml-t, tehát jó esélyekkel indul a sikeres meddőségi kezeléssel. 

 

 
 

Az ábrán jól kivehető, hogy minél alacsonyabb az AMH szint, annál kevesebb petesejt termelődik, dacára 

annak, hogy alacsony AMH szint mellett a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségben adjuk a stimulációra 

használt szereket. Kevesebb jó minőségű petesejt képződik, kevesebb termékenyül meg és az osztódás is 



gyakran elmarad. Az AMH szintek emelkedésével nő a keletkezett embriók abszolút száma, mely 

lehetővé teszi, hogy több embrióból tudjuk kiválogatni a legszebbeket, melyek majd visszahelyezésre 

kerülnek. Minél magasabb az AMH szint, annál több transzferre nem kerülő, un. szám feletti embrió 

marad, mely lehetővé teszi azok fagyasztva tárolását, tovább növelve ezzel a terhességi esélyeket. 

 

 
Az ábrán jól látszik, hogy alacsony AMH szint mellett az esetek nagy részében fagyasztásra alkalmas 

embrió nem marad. 

 

 
 

Az AMH szintek és a terhesség összehasonlításakor kitűnik, hogy 1 ng/ml feletti AMH érték esetén több 

mint 50%, 4 ng/ml maghaladó szint esetén csaknem 60% a terhesség bekövetkezése. 1 ng/ml szint alatt 

ugrásszerűen csökken az eredményes kezelések száma, míg ha az AMH szint <0,1 ng/ml-nél csupán 1-2 

betegnél sikerült biokémiai terhességet kimutatni, de klinikai terhesség csak egyetlen betegnél jött létre. 

Fagyasztásra került embriók a különböző betegcsoportokban
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Time lapse 
 

Intézetünkben rendelkezésre áll egy világszinten is új módszer (magyar neve nincs is még). Ennek 

lényege, hogy egy speciális edényben vannak elhelyezve a megtermékenyített petesejtek. Ezt az edényt 

egy, a tenyésztésben használt inkubátorban lévő mikroszkópba helyezzük el. 

 

      
 

A képeken a mikroszkópok elhelyezkedését mutatjuk az embriók tenyésztésére használt inkubátorban. 

 

      
 

A mikroszkóp 5 percenként, illetve az általunk kívánt és beállított idő intervallumban digitális felvételt 

készít az összes préembrióról, melyet a mikroszkópok a hozzákapcsolt számítógépbe továbbítanak. 

 

      
 

 

A tenyésztés végén egy speciális software segítségével akár egyenként analizálni lehet az összes 

petesejtet, illetve a tenyésztés folyamatáról video filmet is készíteni lehet. Ezzel a módszerrel pontosan 

megállapítható, hogy az embriók mely időpontban végezték el az osztódásukat, az egyes osztódott sejtek 

mérete és alakja egyforma nagyságú volt-e, jelentkezett-e un. töredezettség. A video filmeket végignézve 

kiválasztható az az egy embrió, mely mindenben megfelelt az elvárt osztódási folyamatnak. A készülék 

használatával egyetlen embrió kiválasztásával is 60-70%-os terhességi arányt tudunk elérni. 

Meggyőződésünk, hogy a készülék használatával normál esetet figyelembe véve, egy embrió 

visszahelyezése elegendő. 
 



Ajánlás 
 

A meddőség kezelés célja nem az ikerterhességek számának növelése.  

 

A jó cél: 

egészséges egyes terhesség elérése, kockázatmentes terhesség, egy egészséges 

kismama, egy egészséges gyermek születése! 
 

Ennek megfelelően, az alábbi táblázatból tud tájékozódni az általunk javasolt visszahelyezésre kerülő 

embriók számáról: 

 

 

életkor <30 31-35 36-40 41-42 43-45 >45 

1. 
ciklus 

1 embrió 1 embrió 1-2 embrió 2 embrió 
Maximum 
4 embrió 

Maximum 
4 embrió 

2. 
ciklus 

1 embrió 
1 embrió 

vagy 
1 blasztociszta 

2 embrió 
3 embrió 

vagy. 
2 blasztociszta 

Maximum  
4 embrió 

Maximum 
4 embrió 

3. 
ciklus 

2 embrió 2 embrió 
3 embrió 

vagy 
2 blasztociszta 

3 embrió 
vagy. 

2 blasztociszta 

Maximum 
4 embrió 

Maximum 
4 embrió 

4. 
ciklus 

3 embrió 
vagy 

2 blasztociszta 

3 embrió 
vagy 

2 blasztociszta 

3 embrió 
vagy 

2 blasztociszta 

4 embrió 
vagy 

2 blasztociszta 

Maximum 
4 embrió 

Maximum 
4 embrió 

5. 
ciklus 

2 blasztociszta 2 blasztociszta 2 blasztociszta 3 blasztociszta 
Maximum 
4 embrió 

Maximum 
4 embrió 

 

Az AMH szinteket figyelembe véve a visszahelyezésre kerülő embriók száma: 

 

 

AMH <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-4,0 >4 

1.ciklus 3-4 embrió 2-3 embrió 2 embrió 1 embrió 1 embrió 

további 
ciklusok 

4 embrió 3 embrió 2-3 embrió 
l.előző 

táblázat 
l.előző 

táblázat 

 

 

Minden eset más és más. Kérjük, hogy saját érdekében minden esetben az embrió transzfer napján 

a konkrétumok figyelembe vételével (petesejtek, illetve a keletkezett embriók száma, azok állapota, 

szerkezete, stb.) kezelő orvosával, illetve biológusainkkal beszéljék meg az Önöknél javasolható 

visszahelyezésre kerülő embriók számát. 

 

Ugyancsak fontosnak tarjuk, hogy amennyiben jó minőségű számfeletti embriók maradnak, vegyék 

igénybe az embriók fagyasztási lehetőségét! Ezzel minimális további gyógyszerköltséggel, a 

petefészkek stimulálása nélkül további esélyeket biztosítanak egy terhességre. 

 

 



      
 

 

           
 

             

 


