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Az IVF-ET (lombikbébi) módszer 
 

 

1. Az IVF-ET indikációi 

 

Általánosan fogalmazva: a lombikbébi kezelés a meddőségi beavatkozások végállomása kell, hogy 
legyen. Ez konkrétan azt jelenti, hogy csak akkor végezhető, ha más módszerrel nagy 
valószínűséggel terhesség nem jöhet létre. A lombikbébi kezelés végzésének feltételeit az 
egészségügyi törvény szabályozza. A hatályos jogszabályokat (32/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet) az 
alábbiakban idézzük: 

 

legalább két egymástól független - a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges 

orvosi vizsgálatokon alapuló - szakorvosi szakvélemény alátámasztja, hogy a valamelyik félnél 

vagy mindkét félnél együttesen fennálló egészségi ok(ok) következtében a kapcsolatból természetes 

úton nagy valószínűséggel egészséges gyermek nem származhat, 

b) a nő a reprodukciós kor felső határát nem érte el, 

c) a kérelmezők nem állnak egymással olyan rokoni kapcsolatban, amely a házasságról, a családról 

és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 8. § (1) bekezdésének a)-b) pontja szerint a házasságot 

érvénytelenné teszi, és ezt írásbeli nyilatkozatukkal alátámasztják, 

d) a kérelmezők hitelt érdemlően igazolják 

da) a meddőség kezelésére irányuló egyéb módszerek eredménytelenségét, és 

db) a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, 

e) a 2. § (4) bekezdés szerinti feltétel teljesül, 

f) valamennyi feltétel együttes fennállása esetén az alkalmazott eljárással orvosilag megalapozott 

esélye van egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének, 

g) a kérelmezők a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egyes egészségügyi, illetve 

személyazonosító adataik kezeléséhez hozzájárulnak. 

(2) Nem végezhető el a reprodukciós beavatkozás, 

a) ameddig bármelyik kérelmező a gyermek életét, egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető 

aa) valamely megbetegedésben szenved, vagy 

ab) fertőző megbetegedés kórokozóját hordozza; 

b) ha a létrejövő terhesség a kihordó anya életét súlyosan veszélyezteti, illetőleg abból nagy 

valószínűséggel egészséges gyermek nem születhet. 

(3) Amennyiben a kérelmezők vér szerinti rokoni kapcsolatban állnak egymással, illetve a 

kórelőzményi adatok alapján az egyébként indokolt, a reprodukciós eljárás elvégzésének 

előfeltétele, hogy a külön jogszabály szerinti Regionális Genetikai Központ szakmai véleményét a 

(4) bekezdés szerinti szakorvos a javaslat kialakítása előtt kikérje. 

(4) A reprodukciós eljárás elvégzésére irányuló szakorvosi javaslat megadására szülész-nőgyógyász 

szakképzettségű szakorvos jogosult - az 1/B. § a) pontjában és az 1/C. § c) pontjában foglaltak 

kivételével - andrológus szakorvos véleményének figyelembevételével. 

(5) A reprodukciós eljárás - a (2) bekezdés szerinti kizáró ok hiányában - akkor javasolható, ha 

a) a nő rendelkezik megfelelő méhhel, és - a pete, illetve embrióadományozást kivéve - legalább 

egy, tüszőérlelésre alkalmas petefészekkel, és 

b) rendelkezésre áll 

ba) a méhűr alkalmasságát, a negatív hüvelyváladékot igazoló, és az alaphormon vizsgálatát 

tartalmazó eredmény, 

bb) a férj vagy az élettárs hat hónapnál nem régebbi spermiogrammja. 

1. In vitro fertilizáció és embriótranszfer (IVF-ET) 

- igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték, 

- nem korrigálható petevezeték károsodás, 



- a petevezeték működésének zavarával társult endometriosis, 

- immunológiai eredetű meddőség, 

- ismeretlen eredetű meddőség, 

- andrológiai eredetű meddőség. 

2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott ivarsejtekkel 

2.1. Adományozott spermiummal 

- igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték, 

- nem korrigálható petevezeték károsodás, 

- a petevezeték működésének zavarával társult endometriózis, 

- immunológiai eredetű meddőség, 

- ismeretlen eredetű meddőség, 

- irreverzibilis azoospermia, 

- súlyos oligo-terato-asthenozoospermia (OTA-szindróma), 

- nem korrigálható ejakulációzavar, 

- herék veleszületett vagy szerzett hiánya, 

- herék atrophiája, 

- a hímivarsejtek mutációs elváltozásának lehetősége (pl. kemo- vagy sugárterápia következtében), 

- súlyos örökletes megbetegedés átörökítésének lehetősége, 

- saját hímivarsejttel végzett többszöri sikertelen ICSI (MESA, TESA), 

- Rh-negatív vércsoportú izoimmunizált nőbeteg. 

2.2. Adományozott petesejttel 

- a petefészekműködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek tünetegyüttes, 

kemo- vagy sugárterápia következtében kialakult korai menopauza), 

- a petefészkek szerzett hiánya, 

- gonad diszgenézis, 

- a petesejtek mutációs elváltozásának lehetősége, 

- súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehetősége, 

- többszöri sikertelen IVF-ET vagy ICSI kezelés (sikertelen stimulációs kezelések), fertilizáció 

elmaradása (saját, illetve donor spermával történő fertilizációs kísérletek során), 

- előrehaladott életkor. 

3. Embriótranszfer adományozott embrióval 

- a férfi és a nő együttes infertilitása, 

- a pár mindkét tagjának súlyos örökíthető genetikai terheltsége, 

- a férfi vagy a nő meddősége és legalább egyoldali genetikai terheltség, 

- adományozott petesejttel vagy hímivarsejttel végzett asszisztált reprodukciós eljárások ismételten 

sikertelennek bizonyultak. 

4. Gaméta intrafallopiális transzfer (GIFT) 

- immunológiai eredetű meddőség, 

- andrológiai eredetű meddőség, 

- ismeretlen eredetű meddőség, 

- endometriózis 

funkcionálisan ép petevezető mellett. 

5. In vitro fertilizáció és intratubáris 

5.1. Pronucleus stádium transzfer (PROST) 

5.2. Zigóta intratubáris transzfer (ZIFT) 

5.3. Tubáris embrió transzfer (TET) 

valamennyi beavatkozás típus javallata lehet 

- immunológiai eredetű meddőség, 

- andrológiai eredetű meddőség, 

- ismeretlen eredetű meddőség, 

- endometriózis 

funkcionálisan ép petevezető mellett. 



6. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

6.1. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

- súlyos andrológiai eredetű meddőség, a módszer jellege az andrológiai lelet függvénye, a 

választott típus az andrológus szakorvos véleményének megfelelő, 

- a hímivarsejtek előkészítés utáni száma nem éri el az 500 000-et, 

- korábbi két sikertelen IVF-ET beavatkozás. 

6.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és mikrosebészeti mellékherei (epididymális) sperma 

aspiráció (ICSI-MESA) 

- vas deferens veleszületett kétoldali hiánya, 

- eredménytelen rekonstrukciós műtétek, 

- Young-szindróma, kétoldali herniorhaphia miatti azoospermia, 

- mindkét oldali ejakulációs csatorna szintjében fennálló elzáródás, 

- az ejakuláció hiánya gerincvelő-sérülés miatt, 

- retrográd ejakuláció, 

- szexuális funkciózavar egyes esetei. 

6.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és herei (testicularis) sperma extrakció (ICSI-TESA) 

- MESA elvégzését lehetetlenné tevő hegesedés, 

- csírasejt hipoplázia vagy aplázia,fokális spermatogenezissel szövődött esetei, 

- nekrozoospermia, 

- IVF kezelés során jelentkező maszturbációs problémák bizonyos esetei. 

7. Asszisztált hatching (AH) 

- 35 évnél idősebb életkor, 

- magas alap szérum FSH érték, 

- korábban több sikertelen embriótranszferrel végződött kezelés, 

- 15 mikrométernél vastagabb zona pellucida. 

8. Embriófagyasztás 

8.1. In vitro fertilizáció embriófagyasztással 

- petefészek túlstimulációs szindróma veszélye esetén a petesejtek leszívását és megtermékenyítését 

követően, 

- préimplantációs diagnosztikai eljárás kapcsán az eredmény megérkezéséig, illetve az egészséges 

embriók kiválasztásáig, 

- amennyiben a visszaültetett embriók befogadására alkalmatlan a méhnyálkahártya, 

- petesejtleszívást követően az embriók visszaültetését lehetetlenné tevő körülmény (pl. vérzés stb.). 

8.2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer, embriófagyasztással 

- a pár megfelelő rendelkezése alapján, 

- a létszám feletti (visszaültetésre nem került) embriók későbbi ciklusban történő visszaültetésére, 

- minimum két fagyasztva tárolásra alkalmas embrió esetén, 

- a nő kemo- vagy radioterápiája előtt, 

- adományozásra szánt embriók tárolására felhasználásukig. 

8.3. Embriótranszfer fagyasztva tárolt embrió felolvasztását követően 

- korábbi kezelési ciklusból fagyasztva tárolt préembriók visszaültetése a teljes kezelt ciklus 

megismétlése nélkül. 

 

 

2. A petefészek előkészítése 

 

Eredményes IVF-ET beavatkozás akkor végezhető, ha egyszerre több petesejt áll rendelkezésre. 

Ehhez hormonális előkészítés szükséges, melyhez alapvetően ugyanazon természetes hormonokat 

használjuk injekció formájában, amelyek a szervezetbe egyébként is a petesejtek fejlődését 

irányítják. Az injekciókat minden beteg más és más dózisban kapja egyedi elbírálás alapján. Ahhoz, 

hogy a szervezet saját hormonális működése ne avatkozzon bele a hormonális előkészítésbe, az 

esetek döntő többségében szükséges az agyalapi mirigy petefészekre ható hormonjai kiáramlásának 



a gátlása. Ez egy másik fajta injekcióval történik, mely a beavatkozást megelőző ciklus végétől 

elkezdődhet (un. GnRH agonista analóg hosszú protokoll).  

 

 

 
 

 

Ugyanez a gátlás elérhető akkor is, ha a GnRH agonista analóg adását a stimulációval egy 

időben kezdjük el. Ez az un.GnRH agonista analóg rövid protokoll. Ez a módszer kevesebb 

injekcióval jár, de a terhességi kimenetele szempontjából sokkal rosszabbak az esélyek, ezért 

nagyon kevés betegnél alkalmazzuk, orvosi szempontból indokolt betegeknél. 



  
 

Lehetőség van arra is egy másik készítmény használatával (GnRH antagonista analóg), - mely 

azonnal kifejti a gátló hatást -, hogy csak a kritikus időszakban, általában átlagosan a petesejt 

leszívást megelőző 5 napon keresztül végezzük el az agyalapi mirigy LH hormonjának 

kiáramlásának gátlását. A petesejtek érésének nyomon követéséhez rendszeres ellenőrző 

vizsgálatok szükségesek, átlagosan 2-5 megjelenés szükséges. Ilyenkor vérvétel hormon 

meghatározások céljából és ultrahang vizsgálat történik.  

 



Azt, hogy mely készítmények használhatók a megfelelő előzetes vizsgálatok alapján a kezelő 

orvossal történő konzultáció után dönthető el. A döntés meghozatalánál az orvosi szempontokon 

túl kényelmi szempontok (kezelés időtartalma, adagolás módja – ezen belül izomba, vagy bőr 

alá adható készítmények, öninjekciózás -, a készítmények ára) is szerepet játszhatnak.  

 

Ennek ellenére előfordulhat, hogy szakszerű orvosi kezelés és ellenőrzés mellett sem fejlődik 

megfelelő számú és minőségű petesejt, továbbá az is elképzelhető, hogy a megfelelően 

ellenőrzött injekciós kezelés hatására sem érhető el normális peteérés, mely miatt a kezelés 

abbahagyása válhat szükségessé. 

 

A használt gyógyszerekre allergia rendkívül ritkán fordul elő. A stimulációs kezelés legnagyobb 

veszélye, ha túl sok tüsző indul fejlődésnek, mely miatt úgynevezett hiperstimulációs szindróma 

alakulhat ki. Bár ez a ciklus második felében szokott jelentkezni, de magas hormonszint, túl sok 

tüsző esetén elképzelhető, hogy már a stimulációs szakban emiatt a kezelést abba kell hagyni, és 

a petesejtek leszívása nem lehetséges.  

 

 

3. A petesejtek leszívása 

 

A petesejtek leszívása ultrahang ellenőrzés mellett, a műtőben, steril körülmények között 

történik. A műtét egyszerű beavatkozás, melynek lényege, hogy a hüvelyi ultrahangfejre szerelt 

célzó berendezés segítségével hüvelyen keresztül a petefészkekben lévő tüszőket megszúrjuk, a 

tüsző folyadékokat, melyben a petesejtek vannak, onnan leszívjuk.  

 

 
 

A műtét alacsony kockázatú beavatkozásnak számít, szövődmények ritkán fordulnak elő. 

Előfordulhat utóvérzés, mely miatt további műtét (laparoszkópia - hastükrözés, igen ritkán 

hasműtét) is szükségessé válhat. A petefészkek rendellenes helyzete esetén elvileg a környező 



szervek (húgyhólyag, húgyvezeték, belek) sérülhetnek, mely miatt ugyancsak műtéti eljárás 

válhat szükségessé. A műtét végezhető altatásban, vagy anélkül. Altatásban végzett beavatkozás 

esetén természetesen annak kockázataival is számolni kell. A szakma szabályai szerint végzett 

petesejt leszívás esetén sem garantálható, hogy az ultrahang képnek, illetve a hormon szinteknek 

megfelelő számú petesejt fog rendelkezésre állni. Ritkán előfordulhat, hogy a petesejtek 

leszívásakor petesejtet egyáltalán nem találunk. A punkciót követően 4-5 órával a petesejteket a 

férj 4-5 napos megtartoztatási idő utáni, maszturbáció útján nyert megfelelő előkészített 

spermájával megtermékenyítik. 

 

 

4. A petesejtek testen kívüli megtermékenyítése (laboratóriumi munka): 

 

A tüsző folyadékokból a biológus sztereó mikroszkóp alatt keresi meg a petesejteket és azokat 

azonnal egy speciális tápoldatba helyezi. Az összes petesejt megkeresését követően a petesejtek 

szövettenyésztő edénybe kerülnek, majd az élettani körülményeket utánzó, állandó 

hőmérsékletet és a petesejtek fejlődéséhez szükséges gázkoncentrációt biztosító termosztátba 

kerülnek. Ezt követően van szükség a pár spermiumaira, melynek izolálása az ejakulátumból 

különböző laboratóriumi módszerek használatával történik. A spermiumok izolálása többszöri 

speciális tápoldattal történő mosással és centrifugálással történik. A hagyományos 

megtermékenyítés esetén (IVF) a tisztított, mosott, feljavított minőségű, meghatározott számú 

spermiumot (100000/petesejt) helyezünk a szövettenyésztő edénybe a petesejtek mellé. Ebben 

az esetben a spermiumoknak saját maguknak kell megtermékenyíteni a petesejteket.  

Az intracitoplazmatikus spermium injekció (ICSI) módszer esetén egy mikroszkóphoz 

kapcsolódó mikromanipulációs készülékkel a megtermékenyítést közvetlenül is el lehet végezni. 

Ez annyit jelent, hogy egy igen vékony, hajszál vastagságú kapillárisba 1 db spermiumot 

szívunk fel, melyet a petesejtbe jutattunk be. A módszer végzéséhez az is szükséges, hogy a 

petesejtet megtisztítsuk az azt körülvevő egyéb sejtektől, melyhez egy vegyi anyaggal végzett 

úgynevezett enzimatikus emésztés szükséges. 

  



Azt, hogy Önnél melyik módszert választjuk törvény szabályozza és a betegség jellege dönti el. 

  

A petesejtek megtermékenyítését követően visszakerülnek a termosztátba és a beavatkozást 

követő napon szintén mikroszkópos ellenőrzéssel állapítható meg, hogy a megtermékenyülés 

bekövetkezett-e. Optimális esetben a petesejtek mindkét módszer használata esetén kb. 70 - 80-

%-ban termékenyülnek meg. Az ellenőrzést követően további egy-négy napra a 

megtermékenyült petesejtek termosztátba visszakerülnek és ott tovább fejlődnek. A tenyésztés 

végén általában négysejtes stádiumtól az úgynevezett blasztociszta stádiumig bezárólag vannak. 

 
 

Indokolt esetben, melyet szintén törvény szabályoz, lehetőség van a petesejtet körülvevő burok 

megrepesztésére (asszisztált hatching), mely a visszahelyezett petesejtek könnyebb 

megtapadását hivatott segíteni.  



 
A petesejtek megtermékenyülése szakszerűen végzett laboratóriumi tevékenység mellett sem 

garantálható. Előfordulhat hibás megtermékenyülés is, mely annyit jelent, hogy a petesejtek 

kromoszóma állománya nem az élettaninak megfelelő lesz. Az ilyen embriók mikroszkóp alatt 

felismerhetők és visszahelyezésük a méh üregébe nem lehetséges. A laboratórium tenyésztés 

teljes ideje alatt a tápoldatok a steril körülmények ellenére is befertőződhetnek, mely az embriók 

pusztulásához vezetnek. A megtermékenyült petesejtek a tenyésztés teljes ideje alatt 

elpusztulhatnak, fejlődésükben zavarok léphetnek fel. 

 

A laboratóriumi munkához tartozik a számfeletti embriók fagyasztása is. A fagyasztási eljárás 

során olyan oldatba kerülnek a megtermékenyült petesejtek, mely megvédi őket a fagyasztás 

során a jégkristályok képződésétől. Maga a fagyasztás egy számítógép vezérelt automatikus 

fagyasztó készülékben történik, mely több órát vesz igénybe. A fagyasztott embriók tárolása 

szín, kód és számjelzés szerint folyékony nitrogénnel töltött tartályokban történik. Amennyiben 

fagyasztott embriókat kívánunk visszahelyezni a méh üregébe, a petefészek hormonális 

stimulációja nem szükséges. Természetes ösztrogén és sárgatest hormonokat használva 

alakítunk ki egy olyan méhnyálkahártyát, mely be tudja fogadni a visszahelyezett embriókat. 



 
 

A fagyasztásból az embriókat fel kell engedni, majd visszakerülnek a speciális tápoldatba, a 

termosztátba és életképességüket megállapítjuk.  

 

A fagyasztás és felengedési eljárás alatt az embriók nagy százalékban károsodhatnak. Ez nem 

annyit jelent, hogy ennek felhasználásával károsodott gyermekek fognak születni, hanem, hogy 

a károsodott embriók életképességüket elveszíthetik, illetve a beágyazódás, terhesség létrejötte 

kisebb esélyekkel kecsegtet, mint friss embriók használatával.  

 

 

5. A megtermékenyített petesejt (préembriók) méhbe történő visszahelyezése – Embrió 

transzfer (ET) 

 

A megtermékenyült és szabályosan osztódó préembriókat – maximálisan hármat – a petesejtek 

leszívását követően 48, bizonyos esetekben 72 órával, ritkán akár 5 nappal egy speciális katéter 

segítségével a méhnyakon keresztül a méh üregébe juttatják. 

 



  

Az embriók visszahelyezése az esetek döntő többségében fájdalmatlan, veszélytelen, 

nőgyógyászati vizsgálathoz hasonló beavatkozás során történik, steril körülmények között a 

műtőben. A biológus egy erre a célra kifejlesztett, steril, egyszer használatos vékony, rugalmas 

katéter végébe szívja föl a kiválasztott embriókat, minimális mennyiségű (5 l) tápoldatban. 

Eközben a műtőben föltárjuk a hüvelyt, látótérbe hozzuk a méhszájat és a hüvelyt élettani 

koncentrációjú konyhasó oldattal kiöblítjük. Ezt követően a katétert csipesz segítségével az 

előzőleg ultrahanggal megmért méh hosszának megfelelően, a méh fenekétől fél – 1 cm 

távolságig vezetjük be és az embriókat befecskendezzük. Időnként szükséges a katéter 

bevezetéséhez a méhszáj műszerrel való megfogása is. Ez átmeneti tűszúrás-szerű fájdalommal 

jár. Nagyon ritka esetben a katéter bevezetése csak nagy nehézségek árán valósítható meg, sőt 

igen ritka esetben egyáltalán nem lehetséges. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy ultrahang 

ellenőrzés mellett a méhen keresztül vezetett tűvel a nyálkahártyára jutatni az embriókat.  

 

Az embrió transzfert követően a biológus ellenőrzi a katétert, hogy nem maradtak-e embriók a 

katéterben. Ez ritkán előfordul, ilyenkor ismételt embrió transzferre van szükség. A legnagyobb 

gondosság mellett is az embriók elveszhetnek, ilyenkor a maradék embriók felhasználása válhat 

szükségessé. 

 

Az embrió transzfert követően rövid ideig tartó fekvést (30-60 perc) szoktunk javasolni. Igen 

nagyszámú, milliós nagyságrendű adat alapján biztonsággal kijelenthető, hogy az embrió 

transzfert követő további fekvés nem javítja a teherbeesési kilátásokat. Ennek az a magyarázata, 

hogy a katéter eltávolítását követően a méhet belülről borító méhnyálkahártya azonnal 

összezáródik, és csak úgy, mint normál körülmények között a méh mellső és hátsó falát borító 

méhnyálkahártya között csak virtuális rés van, mely között helyezkednek el az embriók. Ha ez 

nem így lenne, akkor egyetlen IVF beavatkozás sem sikerülhetne, ugyanis ilyenkor az embriók, 



diffúzió útján a méhnyálkahártyából kapják meg a további fejlődésükhöz szükséges 

tápanyagokat és oxigént.  

 

A transzfert követő első három nap igényel fokozottabb kímélő életmódot, mely időszak alatt 

megterhelő tevékenységet nem szabad végezni. Ennek az a magyarázata, hogy a beágyazódás, 

az embriók méhnyálkahártyán való megtapadása ugyanúgy, mint az életben normál ciklus 

esetén, csak kb. 7 nappal a petesejtek leszívását követően lehetséges, mert akkor történik meg 

csak az embriót körülvevő burok (zona pellucida) megrepedése. Ezt nevezzük hatching-nek. A 

megtapadást követően már teljesen normális életet lehet élni, minden megkötés nélkül, de főleg 

a petefészkek korábbi stimulációja miatt az extrém megterhelésektől tartózkodni kell.   

  

6. Terhességi esélyek 

 

Az, hogy hány embriót teszünk vissza alapvetően befolyásolja a terhességre való kilátásokat. 

Magyarországon törvény szabályozza a visszahelyezhető embriók maximális számát, egy 

ciklusban három, ritka estben négy embrió helyezhető vissza. Négy embrió visszahelyezésével a 

terhesség valószínűsége kb. 32 -38 %, azonban az esetek kb. harmadánál ikerterhesség, kb 8 %-

ban hármas iker, 1-2%-ban négyes ikerterhesség fordul elő. Három embrió visszahelyezése 

esetén egyes terhességre kb. 30 – 35 %, ikerterhességre kb.25%, hármas ikerterhességre kb.2% 

esély van. Két embrió visszahelyezésével egyes terhességre kb.25 -30 %, iker terhességre kb.5% 

esély van. Egy embrió visszahelyezésekor csupán 5-10% az esély terhesség létrejöttére.  

 

A magyar törvények lehetővé teszik a korai terhességben a létrejött többes ikerterhességeknél a 

magzatot számának csökkentését, un. redukcióját. A beavatkozás nem kockázatmentes, vetélés 

kb. 5-8 %-ban bekövetkezhet ilyen beavatkozást követően.  

 

Tisztelettel kérjük, hogy a visszahelyezett embriók számára vonatkozó döntéseiket kezelő 

orvosával beszéljék meg! 

 

A kezelés sikerességét nagymértékben befolyásolhatja a páciens életkora. 40 év felett – 

szakirodalmi adatok és saját tapasztalataink alapján is – a terhességi gyakoriság befejezett 

terhességi ciklusra, azaz embriótranszferre számítva 10% körüli. 43 év felett ez az arány 5% alá 

esik. 40 év felett csökken a petefészkek válaszkészsége a hormonkezelésre. Kevesebb petesejt 

termelődik, a leszívott petesejtek rosszabb arányban termékenyülnek meg, nagymértékben 

csökken a méhnyálkahártyának a már megtermékenyített petesejteket (préembriókat) befogadó 

képessége is. Létrejött terhesség esetén számolni kell a fejlődő magzat genetikai károsodásának 

fokozott lehetőségével, valamint a terhességi, szülési szövődmények gyakoribb előfordulásával 

is. 40 év felett a terhességnek az első 12 hétben történő elhalása, ill. a spontán vetélések 

gyakorisága is nő. Mindezek alapján minden 40 év felett páciens IVF kezelése egyéni 

mérlegelést és alapos megfontolást igényel mind a házaspár, mind az intézet személyzete 

részéről. 

 

7. Egyéb fontos tudnivalók 

 

 A kezelést a kezelési ciklus bizonyos lépéseinél az alábbi okok miatt le kell állítani: 

 

1. A petesejtek termelődését célzó hormonkezelésre a szervezet elégtelenül reagál. Elégtelen 

számú tüsző keletkezik, ill. ezek növekedése, valamint a méhnyálkahártya vastagodása nem 

megfelelő. Ilyen esetben petesejt nyerésére (punkcióra) nem kerülhet sor. 

 

2. A hormonkezelés következtében a petefészkek - a későbbiekben részletezett – ún. 

túlműködésének fenyegető tünetei lépnek fel. Ezek ultrahang-, illetve hormonvizsgálatokkal 



állapíthatók meg. A kezelést a hiperstimuláció kialakulásának megelőzése céljából ilyen 

esetekben is le kell állítani. 

 

3. Előfordulhat, hogy a punkció tervezett időpontjára a tüszők megrepednek, azaz az ovuláció 

a petesejtek leszívása előtt bekövetkezik. Punkcióra ez esetben sem kerülhet sor. 

 

4. A petefészkek elhelyezkedése (pl. előzetes hasműtétek miatt összenövések 

következményeként) egyik, vagy mindkét petefészekben lévő tüszők punkcióját technikailag 

nehezebbé, vagy kivitelezhetetlenné teszi. 

 

5. Amennyiben a punkció során a leszívott tüszőfolyadékban petesejt(ek) nem találhatók, a 

kezelés a tüsző punkció után értelemszerűen abbamarad. 

 

6. Ugyanúgy nem kerül sor az embriótranszferre akkor sem, ha a punkció során nyert és a 

hímivarsejtekkel összehozott petesejtek nem termékenyülnek meg. A megtermékenyülés 

hiánya ismeretlen okokból optimális számú és normális (élettani) értékeket mutató 

spermiogram esetén is elmaradhat. 

 

7. Az embrió transzfer abban az esetben is elmarad, ha a megtermékenyült petesejt(ek) nem 

fejlődnek (osztódnak) megfelelően tovább, ill. ha egy petesejtet azonos időben 2 spermium 

termékenyít meg. 

 

Az embriótranszfer során kizárólag szabályosan megtermékenyített, normális fejlődési képet 

mutató préembriók ültethetők vissza a méhbe, amely azonban nem zárja ki későbbi vetélés, 

szövődményes (patológiás) terhesség, méhen kívüli terhesség, valamint fejlődési rendellenesség 

lehetőségét. 

 

8. Asszisztált reprodukció és a magzati fejlődési rendellenességek 

 

 IVF-ET kezelés során a fejlődési rendellenességek gyakorisága nem nagyobb, mint a 

természetes úton létrejött terhességek során Az IVF-ET –hez felhasznált eszközök, anyagok, 

módszerek, szakirodalmi adatok alapján nem károsítják sem az abban résztvevőket, sem az 

embriót, genetikai, vagy egyéb szempontból. 

 

ICSI módszer használata a szakirodalom adatai alapján legfeljebb 0,5% - kal emeli meg a 

fejlődési rendellenességek arányát.  

 

A terhesség első harmadában egyes várható fejlődési rendellenességek kizárására genetikai 

vizsgálat végezhető. 

 

9. Az IVF kezelések kockázata 

 

A stimulációs kezelés lehetséges szövődményei 

 

A hormon stimulációs, azaz a petesejtek termelődését elősegítő kezelés egyik lehetséges 

szövődménye a petefészek „túlműködése” az ún. hiperstimuláció. Szakirodalmi adatok alapján a 

stimulációs kezelések 1-10%-ában enyhe vagy középfokú, míg 0.5-2.0%-ában súlyos formában 

jelentkezik a szövődmény. Tünetei: haspuffadás, hastérfogat növekedés, alhasi fájdalom, 

hányinger, hányás. Súlyos esetben a petefészkek nagymértékben megnagyobbodnak, folyadék 

lép ki az érrendszerből, ami elsősorban a hasüregben, ill. a mellkasban gyűlik meg. 

 



Következményei: gyengeség-érzés, ájulásszerű rosszullét, vérnyomásesés, légszomj. A 

hiperstimuláció ezen súlyos megjelenési formája az életet közvetlenül veszélyeztethető további 

szövődmények- a vér besűrűsödése, trombózis, embólia, kialakulásának megelőzése végett 

feltétlenül kórházi kezelést tesz szükségessé. 

 

A tüsző punkció kockázata és lehetséges szövődményei 
 

A punkció során ritka esetben – szakirodalmi adatok alapján 0.4-1.0%-ban – a szomszédos 

szervek, belek, húgyhólyag és kismedencei erek is megsérülhetnek. Ezen komplikációk – 

elsősorban az érsérülés a has műtéti megnyitását tehetik szükségessé. Ellátatlan, ill. fel nem 

ismert sérülés ugyanis súlyos életveszélyes állapot kialakulásához vezethet. 

 

A has műtéti megnyitása esetén a műtétet követően több napos, esetleg több hetes kórházi 

kezelés válhat szükségessé. 

 

A tüsző punkciót követően ritka esetben 0.5-1.0 %-ban kismedencei és hasüregi gyulladásos 

szövődmény is felléphet. Tünetei: a punkciót követő néhány napon belül fellépő láz, alhasi 

fájdalom. Ezen szövődmény is több napos kórházi kezelést tehet szükségessé. 

 

Az embrió transzfer lehetséges szövődményei 
 

A megtermékenyített petesejtek méhbe történő visszahelyezése az embriótranszfer, 

érzéstelenítést vagy altatást nem igénylő fájdalmatlan beavatkozás.  A pácienst veszélyeztető 

kockázata gyakorlatilag nincsen. 

 

10. Információk a tüsző punkció és embrió transzfer napjára 

 

A petesejtek leszívása reggelén teljesen éhgyomorra kell jönni, mely annyit jelent, hogy éjféltől 

enni, inni, dohányozni nem szabad. Ez az altatás, fájdalomcsillapítás miatt szükséges. Ha valaki 

tartósan gyógyszert szed (pl. magas vérnyomás miatt), a reggeli gyógyszerit minimális vízzel 

vegye be. Miután a petesejteket a műtőben szívjuk le, hálóinget, papucsot hozzon magával. A 

tüszőpunkció előtt 3-5 nap önmegtartóztatás szükséges a férj részéről. A műtét reggelén infúziót 

kötünk be, majd a műtőben fog történni a rövid altatás. A műtétet követően a betegek az ébredő 

szobába kerülnek és kb. 1-3 órát kell ott eltölteni a teljes ébredésig. A beavatkozás napján 

gépkocsit nem vezethet, jognyilatkozatot nem tehet. 

 

Az embrió transzfer szintén a műtőben történik, de miután ez fájdalmatlan beavatkozás, altatás 

nem szükséges, tehát az embrió transzfer napján nem kell éhgyomorra jönni. A beavatkozás 

szintén a műtőben történik, mely miatt hálóing, papucs hozatala úgyszintén szükséges. A 

beavatkozást követően csupán ½  - 1 óra ágynyugalom szükséges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


