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1. Bevezetés 

 

A tüszőérés folyamatának serkentése az első sikeres szervezeten kívüli 

megtermékenyítés (in vitro fertilizáció: IVF) kezeléseket követően az asszisztált 

reprodukciós kezelések szerves részévé vált. A petefészek-stimuláció célja a fogamzás 

esélyének javítása többszörös domináns tüszőérés és ezzel párhuzamosan több petesejt 

érésének elősegítése révén. IVF-kezelés esetén a petefészek-stimuláció során 

egyidejűleg több petesejt nyerése válik lehetővé, melyet in vitro megtermékenyítés és 

embriótenyésztés, majd az embriók méhűrbe történő beültetése (embriótranszfer: ET) 

követ. A stimuláció eredményességét növeli az endogén gonadotropin-elválasztás 

gátlása, melyet világszerte alapvetően két protokoll segítségével érhetünk el. A GnRH-

agonista-analógok folyamatos alkalmazása során a receptorok down-regulációja és 

deszenzitizációja alapján alakul ki az endogén LH- és FSH felszabadulásának gátlása, 

míg ezt a hatást a GnRH-antagonista-analógok receptorgátlás útján azonnal kiváltják. A 

25 éve alkalmazott GnRH-agonista készítmények mellett napjainkban a GnRH-

antagonisták alkalmazása is elfogadott és széles körben elterjedt a petefészek 

stimulációs kezelések során. 

Az utóbbi évtizedben a petefészek-stimuláció célja megváltozott: nem maximális 

számú nyert petesejt elérése a cél, hanem a létrejövő embriók minőségének 

optimalizálása. Kevesebb, de életképesebb embrió beültetésével lehetővé vált az 

ikerterhességek számának és ezáltal a perinatalis mortalitás és morbiditás jelentős 

csökkentése. 

A kezelt nőbetegek többségénél számos beültetésre alkalmas embrió áll rendelkezésre. 

A beültetésre nem került szám feletti embriók fagyasztásával majd egy esetleges 

későbbi ciklusban történő felolvasztásával (kryopreservatio) a pár előtt újabb esély 

nyílik terhesség elérésére ismételt petefészek-stimuláció és petesejtnyerés nélkül. 

A nyert petesejtek és a fejlődő praeembriók minősége fontos prediktív értékkel bír a 

beágyazódásra, terhesség létrejöttére és ezen keresztül az élveszülésekre (ún. „take 

home baby” arány), mely az IVF-kezelések eredményességének a meddő párok 

szempontjából legfontosabb mutatója. Számos olyan morphologiai elváltozás figyelhető 

meg a petesejtekben és embriókban, melyek kialakulásának okait, előfordulási 

gyakoriságukat és a petefészek-stimuláció közötti összefüggést még nem vizsgálták, 

vagy a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények ellentmondásosak. 

Tekintettel arra, hogy a petefészek-stimuláció módja az IVF-kezelés során az egyik 

választható és befolyásolható faktor, a petesejt- és embrióminőséget, valamint a kezelés 

kimenetelét befolyásoló hatásának ismerete kiemelkedő jelentőségű.  
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2. Célkitűzések 

 

 

A petefészek-stimulációs kezelések klinikai eredményességének egyik meghatározója a 

petesejtek és az embriók minőségére kifejtett hatásuk. Az IVF-kezelések során 

alkalmazott petefészek-stimulációs protokollok jelentősen befolyásolhatják a nyert 

petesejtek számát és minőségét, a megtermékenyülési arányt, az embriók minőségét és 

az embriófejlődés dinamikáját, a fagyasztásra alkalmas embriók számát és így a klinikai 

terhességi- és élveszülési arányt. A petefészek-stimulációs protokollok értékelése a 

kezelések összetett volta miatt csak pontosan vezetett és megtervezett adatbázis 

segítségével végezhető el.  

Ezek alapján tudományos munkámban az alábbi célok elérését és az alábbi kérdések 

megválaszolását tűztem ki célul: 

 

1. Az IVF-kezelések klinikai és embriológiai adatainak nyilvántartására és 

feldolgozására egy elektronikus adatbázist hozok létre, melynek segítségével 

elemzem és értékelem az Asszisztált Reprodukciós Osztály működésének első 15 

évében elvégzett összes szervezeten kívüli megtermékenyítés kezelés klinikai 

mutatóit (indított ciklusok, petesejtnyerések és embrióbeültetések száma, klinikai 

terhességi- és élveszülési arány, klinikai terhességek fogamzás és életkor szerinti 

megoszlása, terhességek kimenetele). 

2. Összehasonlítom a GnRH-antagonista cetrorelix kétféle adagolási protokollját 

(egyszeri vs. többszöri adagolás) az idő előtti LH-csúcs megelőzése, illetve az 

IVF-kezelés klinikai eredményessége szempontjából. 

3. Meghatározom a kombinált GnRH-agonista vagy GnRH-antagonista analóg + 

gonadotropin stimulációs protokollok klinikai eredményességét. 

4. Megvizsgálom, hogy a GnRH-agonista és a GnRH-antagonista protokollok 

hogyan befolyásolják a petesejtek és az embriók morphológiai jellemzőit és az 

embriófejlődés dinamikáját.  

5. Megvizsgálom, hogy a petefészek-stimulációra alkalmazott gonadotropin 

készítmények (vizeletből származó vs. rekombináns) hogyan befolyásolják a 

petesejtek és az embriók morphológiai jellemzőit és a klinikai terhességi és 

élveszülési arányt.  
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3. Módszerek 

 

 

Tudományos munkámban a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályán 1994-2008 

között végzett in vitro fertilizációs kezelések során gyűjtött adatokat dolgoztam fel.  

 

3.1. Klinikai paraméterek vizsgálata 

A klinikai és embriológiai adatok részletes elektronikus rögzítésével az ezen időszak 

alatt osztályunkon elvégzett 2922 IVF-kezelés mintegy 300.000 adata állt 

rendelkezésemre retrospektív vizsgálataimhoz, melyek segítségével elemeztem az 

Asszisztált Reprodukciós Osztály fennállásának 15 éve (1994-2008) alatt elvégzett 

kezelések klinikai paramétereit: a petefészek-stimulációk, petesejtnyerések és nyert 

petesejtek, embrióbeültetések és beültetett/fagyasztásra kerülő embriók, valamint a 

létrejött terhességek és ezekből származó szülések számát. Vizsgáltam a 

megtermékenyülési, klinikai terhességi és élveszülési arányt (life birth delivery rate). 

 

3.2. GnRH-antagonista cetrorelix kétféle adagolási protokoll szerinti 

alkalmazásának összehasonlítása 

1999 szeptember és 2001 március között nyílt, prospektív, multicentrikus, fázis III. 

tanulmány részeként vizsgáltam a GnRH-antagonista cetrorelix egyszeri vs. többszöri 

adagolási módjának klinikai hatékonyságát az idő előtti LH-csúcs megelőzése és a 

klinikai terhességi arány szempontjából. 

3.3. Kombinált GnRH-agonista+gonadotropin és GnRH-antagonista + 

gonadotropin stimulációk klinikai mutatóinak összehasonlítása 

1994-2008 között végzett összes GnRH-analóggal kombinált stimulációs kezelés 

(n=2891) vonatkozásában elemeztem a petefészek-stimulációs protokollok klinikai 

mutatóit (gonadotropin-stimuláció hossza, nyert-, érett-, és megtermékenyült petesejtek 

száma, klinikai terhességi arány, élveszülési arány) az alkalmazott GnRH-analóg illetve 

gonadotropin készítmény függvényében. 

3.4. GnRH-antagonista – GnRH-agonista eset-kontroll vizsgálat  

Eset-kontroll vizsgálatomban az Asszisztált Reprodukciós Osztályon 2001 október és 

2008 december között végzett kombinált GnRH-agonista- vagy GnRH-antagonista 

analóg+gonadotropin stimulációval végzett kezelések szerepeltek. A vizsgálatban 

minden beteg csak első IVF-kezelésével vett részt, a két csoportot úgy választottam 

meg, hogy azok csak egy tulajdonságukban, a stimulációs protokollban alkalmazott 

GnRH-analóg készítményben különbözzenek egymástól. Az ezen időszakban végzett 
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100 GnRH-antagonista kezeléshez a GnRH-agonista kontroll-csoport 100 kezelési 

ciklusát úgy választottam meg, hogy a két csoport betegeinek átlagéletkora, 

testtömegindexe és bazális FSH-koncentrációja hasonló legyen és a két csoport 

betegeinek kezelési javallatai megegyezzenek. Megvizsgáltam, hogy az alkalmazott 

GnRH-analóg kezelés milyen hatással van a megtermékenyülésre, a petesejtek és az 

embriók morphológiájára, a korai embriófejlődés dinamikájára és a kezelés 

kimenetelére.  

 

3.5. HP-FSH – recFSH prospektív randomizált tanulmány adatainak 

összehasonlítása   

Prospektív, randomizált, kontrollált, vizsgáló-vak, multicentrikus tanulmányunk célja a 

vizeletből származó, nagymértékben tisztított és a rekombináns follitrophin-alfa 

gonadotropin készítmények összehasonlítása volt. A petesejt- és embrióminőség 

vizsgálatára szolgáló adatok gyűjtése és feldolgozása nem volt része az eredeti 

tanulmánynak. Retrospektív módon külön elemeztem, hogy a gonadotropin készítmény 

megválasztása hogyan befolyásolja a perivitellináris tér méretét, a cytoplasmában 

előforduló szemcsék és vacuolumok jelenlétét, milyen hatással van a 

megtermékenyülésre, az osztódásra, a praeembryók morphológiájára, a klinikai 

terhességi és élveszülési arányra. 

 

Az adatok statisztikai értékelése 

A gyakorisági értékek (arányszámok) statisztikai analíziséhez Pearson- vagy McNemar-

féle 2-tesztet, a középértékek összehasonlításához Wilcoxon-féle rangösszeg vagy 

Student-féle T-próbát illetve Mann-Whitney-féle U-tesztet alkalmaztam. Esetszámtól 

függően a 2-próbát Yates-féle korrekcióval egészítettem ki vagy Fisher exact tesztet 

használtam. A vizsgált csoportok közötti különbségeket P<0,05 esetén tekintettem 

szignifikánsnak.  
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4. Eredmények 

4.1. Az Asszisztált Reprodukciós Osztály fennállásának 15 éve alatt elvégzett IVF-

kezelések klinikai eredményességének vizsgálata 

 

A létrehozott adatkezelő és -nyilvántartó program segítségével a klinikai mutatók 

bármely időintervallumban bármely szempont szerinti értékelése lehetővé vált. 

Az Asszisztált Reprodukciós Osztályon a kezdeti években folyamatosan nőtt, majd 

2001-től 201-353 között mozgott az évente elvégzett szervezeten kívüli 

megtermékenyítés kezelések száma. Az ICSI-kezelések 1997-ben történő bevezetését 

követően az ezúton végzett megtermékenyítések aránya 70-80% között változott. A 

kezelések jellemzésére legáltalánosabban használt eredményességi mutató, a klinikai 

terhességek embrióbeültetésre vonatkoztatott aránya az első két évet követően minden 

évben meghaladta a 30%-ot, azonban egyes években megközelítette, sőt túl is 

szárnyalta a 40%-os értéket (2001: 42,7%; 2004: 41,6%). A klinikai terhességi aránnyal 

párhuzamosan az élveszülési arány 24,6-35,7% között mozgott ezekben az években.  

Az összes létrejött terhesség 12,5%-a biokémiai terhességnek bizonyult, a klinikai 

terhességek közül egyes fogamzást 50,3%, kettőst 25,6%, hármast 8,3%-ban 

állapítottunk meg. 15 év során 8 esetben (0,8%) jött létre négyes fogamzás, 17 esetben 

(1,6%) méhenkívüli terhesség, 9 terhesség (0,8%) a nyomonkövetés során szimultán 

terhességnek bizonyult. 

A klinikai terhességi arány a nőbeteg életkorának előrehaladtával folyamatosan 

csökkent: a 26-30 éves kor közötti megfigyelt 42,0%-ról 31-35 éves korra 39,2%-ra, 

36-40 év között 30,4%-ra. 41-45 éves kor között már csak 10,8%-ban jött létre 

terhesség. A klinikai terhességek 80,6%-a végződött szüléssel, 16,8%-a vetéléssel, 

2,0%-ban a méhenkívüli terhesség műtéti megoldására került sor. A klinikai 

terhességek kimenetele a vizsgált 15 éves időszakban csak 5 esetben (0,6%) maradt 

ismeretlen. 

 

4.2. GnRH-antagonista cetrorelix kétféle adagolási protokoll szerinti 

alkalmazásának összehasonlítása 

 

A GnRH-antagonisták klinikai bevezetésekor megvizsgáltuk, hogy azok többszöri (T) 

illetve egyszeri (E) adagolása hogyan befolyásolja az LH-csúcs kialakulását és kezelés 

eredményességét. A GnRH-antagonista cetrorelix két adagolási sémája szerint (T:0,25 

mg/nap vs. E: egyszeri 3mg) meghatározott két kezelési csoport a résztvevő betegek 

életkorának megoszlása szempontjából nem tért el egymástól [T: 32 (24-47) vs. E: 31 

(25-46) év]. A spontán menstruációs ciklusban [FSH: 6,4 (2,0-10,4) vs. 5,7 (2,2-10,1) 
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NE/L] és a stimuláció alatt mért hormonértékek tekintetében [ösztradiol: T: 1388 (756-

3771) vs. E: 1500 (1159-2668) pg/ml] nem találtunk szignifikáns különbséget a két 

csoport között, csakúgy, mint a stimuláció hosszát [T: 9 (6-12) vs. E: 9 (7-12) nap], a 

felhasznált gonadotropinok mennyiségét [T: 30 (15-44) vs. E: 19,5 (13-110) ampulla] 

illetően sem. Idő előtti LH-csúcs egyik csoportban sem jelentkezett, kezelést emiatt 

nem kellett megszakítanunk. Ovulációindukcióra és petesejtnyerésre valamennyi 

betegnél sor került. A cetrorelix 0,25 mg-os napi dózisával kezelt csoport egyik tagjánál 

nem sikerült petesejtet nyernünk. A két csoport nem különbözött szignifikánsan a 

tüszőpunkció során nyert petesejtek számát [T: 5 (0-13) vs. E: 5,5 (1-11)], azok 

megtermékenyülési arányát [T: 80 (0-100) vs. E: 78 (25-100) %], valamint a beültetett 

praeembryók számát [T: 3 (0-4) vs. E: 3 (1-4)] tekintve. Annak ellenére, hogy a 

többszöri adagolási séma szerinti kezelésben részesült csoportban magasabbnak találtuk 

az embrióbeültetésre vonatkoztatott klinikai terhességi arányt (47% vs. 19%), a kis 

esetszám mellett ez a különbség nem érte el a statisztikai szignifikancia szintjét. 

Kórházi felvétellel járó ovarium hyperstimulációs szindróma egyik kezelési ciklus 

során sem alakult ki. A többszöri cetrorelix kezelést kapott csoportban egy 

kürtterhesség fordult elő, amely miatt az érintett oldali petevezetéket el kellett 

távolítanunk. Ugyanezen csoport egy másik tagjánál a terhesség spontán vetéléssel 

végződött az 5. héten, a többi terhesség érett szüléssel végződött. A 3 mg-os dosis 

alkalmazásával végzett stimulációt követő IVF-kezelésekből egy egyes- és egy 

ikerszülés történt, míg a harmadik klinikai terhesség extrauterin graviditasnak bizonyult 

és ennek műtéti megoldásával ért véget. 

 

4.3. Kombinált GnRH-agonista+gonadotropin és GnRH-antagonista + 

gonadotropin stimulációk klinikai mutatóinak összehasonlítása 

 

Az 1. táblázatban a GnRH-agonista analóg készítmények alkalmazásával végzett 

stimulációs kezelések eredményeit hasonlítottam össze a GnRH-antagonistákkal 

végzett stimulációkkal. A kezelésekben résztvevő betegek életkora szignifikánsan 

magasabb volt a GnRH-antagonista csoportban a GnRH-agonistákhoz képest. A 

petefészek-stimuláció hossza, a nyert-, érett- és normálisan megtermékenyült petesejtek 

száma kisebb volt GnRH-antagonisták alkalmazása esetén bármely gonadotropinnal 

végzett stimuláció során. A beültetett embriók száma az összes ciklusra vonatkoztatva 

és a human menopauzális gonadotropinnal (hMG) végzett stimulációk csoportjában 

szignifikánsan magasabb volt GnRH-agonisták alkalmazása mellett, míg ilyen 

különbség HP-FSH és HP-hMG készítményekkel végzett stimulációk esetén nem volt 

kimutatható. Az embrióbeültetések számára vonatkoztatott klinikai terhességi és 

élveszülési arány a HP-hMG stimulációs csoporton kívül minden összehasonlított 

stimulációs párnál magasabbnak bizonyult GnRH-agonisták alkalmazása esetén. 
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GnRH-AG 

n=2347 

GnRH-ANT 

n=544 

 

Átlag Szórás Átlag Szórás P 

összes 

kezelés 

életkor (év) 32,9 5,3 34,8 5,8 <0,01a 

stimuláció hossza (nap) 10,4 1,3 9,0 1,5 <0,01 a 

petesejtszám 8,0 4,2 6,3 4,3 <0,01 a 

MII petesejtek száma 6,9 4,3 5,0 3,9 <0,01 a 

PN2 embriók száma 4,9 3,3 3,9 3,1 <0,01 a 

beültetett embriók száma 3,1 0,9 2,8 1,0 <0,01 a 

klinikai terhességi arány 37,2%  29,1%  <0,01 b 

élveszülési arány 30,6%  20,4%  <0,01 b 

 

1. táblázat: Kombinált GnRH-agonista+gonadotropin és GnRH-antagonista + 

gonadotropin stimulációk klinikai mutatóinak összehasonlítása az alkalmazott GnRH-

analóg készítmény függvényében.AG: agonista, ANT: antagonista, MII: érett petesejt 

(metafázis II), PN2: normális megtermékenyülést mutató embrió 
a Student T-próba; b Pearson chi2 teszt 

 

4.4. GnRH-antagonista – GnRH-agonista eset-kontroll vizsgálat eredményei 

 

A GnRH-antagonista – GnRH-agonista stimulációk összehasonlításakor különbséget 

találtam a két csoport betegeinek életkora között. Az ebből adódó eltérés 

kiküszöbölésére eset-kontroll vizsgálatomban a 100 GnRH-antagonista kezeléshez úgy 

választottam meg a GnRH-agonista kontroll-csoportot, hogy a két csoport betegeinek 

átlagéletkora, testtömegindexe és bazális FSH-koncentrációja nem különbözött, a két 

csoport betegeinek kezelési javallatai megegyeztek. Mindkét csoportban hasonló 

arányban alkalmaztunk petefészek-stimulációra HP-FSH és hMG készítményeket. A 

GnRH-agonista csoportban több tüszőt szívtunk le és több petesejtet nyertünk 

ciklusonként, mint az antagonista-csoportban (2. táblázat). Az antagonista-csoportban a 

petesejtekben nagyobb arányban volt jelen cytoplasma rendellenesség, ebben a 

csoportban a normális nucleolus eloszlást mutató zygóták aránya szignifikánsan 

alacsonyabb volt. Az embriók gyorsabb osztódásának tendenciája a GnRH-antagonista 

csoportban a preembryók második napon megfigyelt szignifikánsan magasabb 

sejtszámában mutatkozott meg. A jó minőségű preembryók és a többmagvú 

blastomérák arányában nem volt szignifikáns különbség a két csoport között. A 
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fragmentáció mennyisége szignifikánsan magasabb volt a GnRH-agonista csoportban 

(2. táblázat).  

 

 
GnRH-agonista 

n=100 

GnRH-antagonista 

n=100 
P 

Leszívott tüszők számaa 11,2 (±5,0) 9 (±4,9) <0,01b 

Ciklusonkénti petesejtszáma 8,1 (±4,3) 6,5 (±4,0) <0,01b 

Érett (metafázis II.) petesejtek aránya 88,4%  87,2% 0,58c 

Cytoplasma rendellenesség 49,9%  62,1% <0,01c 

Normális nucleolus eloszlás 58,0%  49,3% <0,01 c 

Korai osztódás jelenléte 32,8%  39,6% 0,07c 

Praeembryo sejtszáma a 2. napon 4,03 (±1,34) 4,28 (±1,39) <0,01d 

Fragmentáció mennyisége (%) a      

praeembryoban a 2. napon 
17,3 (±12,0) 15,2 (±10,2) <0,01 d 

Jó minőségű preembryók aránya 26,8%  23,9% 0,34 c 

Többmagvú blastomerák jelenléte 13,0%  13,7% 0,76 c 

 

2. táblázat: A petesejteket és a korai embriófejlődést jellemző paraméterek a GnRH-

antagonista – GnRH-agonista eset-kontroll vizsgálatban 

(a átlag±szórás; b Mann-Whitney U-teszt; c Pearson chi2 teszt; d Wilcoxon-féle 

rangösszeg próba) 

 

GnRH-agonisták alkalmazásakor a petefészek-stimulációhoz felhasznált gonadotropin 

ampullák száma szignifikánsan magasabb és a petefészek-stimuláció időtartama 

szignifikánsan hosszabb volt. A beültetések és a beültetett preembryók számában nem 

találtam szignifikáns különbséget a két csoport között. A kryopreservatióval kiegészített 

ciklusok száma és a fagyasztott preembryók száma sem különbözött szignifikánsan a 

két csoportban. A beágyazódási arány hasonló volt a GnRH-agonisták és -antagonisták 

alkalmazását követően. Tendenciájában magasabb klinikai terhességi arányt figyeltünk 

meg a GnRH-agonistákkal kezelt betegeknél, mint a GnRH-antagonistákkal 

kezelteknél, de ez a különbség nem bizonyult szignifikánsnak sem az elvégzett 

embrióbeültetések, sem az indított ciklusok számára vonatkoztatva. Az élveszülési 
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arány ezzel szemben szignifikánsan magasabb volt a GnRH-agonista csoportban (3. 

táblázat). 

 

 

 
GnRH-agonista 

n=100 

GnRH-antagonista 

n=100 
P 

Felhasznált gonadotropin ampullák száma 31,5 (±15,8) 25,9 (±15,1) <0,01a 

Petefészek stimuláció hossza        10,5 (±1,3) 8,9 (±1,4) <0,01a 

Beültetett preembryók száma 2,84 (±0,83) 2,59 (±0,87) 0,06a 

Kryopreservatiók száma 28,0% (28/100) 17,0% (17/100) 0,09 b 

Fagyasztott preembryók száma 4,64 (±2,04) 4,29 (±1,92) 0,57 a 

Klinikai terhességi arány/embrióbeültetés 40,4% (38/94) 30,8% (28/91) 0,17 b 

Klinikai terhességi arány/indított ciklus 38,0% (38/100) 28,0% (28/100) 0,13 b 

Beágyazódási arány 20,6% (55/267) 19,1% (45/236) 0,67 b 

Élveszülési arány/embrióbeültetés 36,2% (34/94) 22,0% (20/91) 0,02 b 

 

3. táblázat: A a GnRH-antagonista – GnRH-agonista eset-kontroll vizsgálat 

kezeléseinek klinikai mutatói 

(a Wilcoxon-féle rangösszeg próba; b Pearson chi2 teszt) 

 

 

4.5. HP-FSH – recFSH prospektív randomizált tanulmány embriológiai adatainak 

retrospektív elemzése 

 

A kétféle gonadotropin készítménnyel stimulált csoport között nem volt  szignifikáns 

különbség a betegek életkora (HP-FSH: 30,8±4,5; recFSH: 30,4±3,9 év; p=0,68), 

testtömegindexe (HP-FSH: 23,7±3,3; recFSH: 23,1±3,1; p=0,51) és a meddőség oka 

tekintetében. Nem volt különbség a két csoport között a stimuláció hosszában (HP-

FSH: 13,4±1,3; recFSH: 13,2±1,0; p=0,42) és a stimulációhoz felhasznált gonadotropin 

ampullák számában (32,5±12,0; 28,5±8,5; p=0,14) sem. A HP-FSH csoportban 389, a 

recFSH csoportban 415 petesejtet nyertünk, mely indított ciklusra vonatkoztatva 

11,1±3,9 és 11,9±4,1 petesejtnek felelt meg (p=0,46). Nem volt szignifikáns különbség 
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a két csoport között a nyert petesejtek számában és a petesejtek morphológiai 

eltéréseiben: kóros első sarki test, megnagyobbodott perivitellinaris tér, cytoplasma 

vacuolumok és -granularizáció hasonló arányban volt jelen mindkét csoportban, a 

megtermékenyülési arány azonban szignifikánsan magasabb volt a HP-FSH csoportban 

a recFSH csoporthoz képest (4. táblázat). 

 

  

  HP-FSH recFSH P 

Vizsgált petesejtek száma 336 362  

Érett  petesejtek / ciklus 11,1±3,9 11,9±4,1 0,46 a 

Érett (MII) petesejtek aránya 89,2%  90,3%  0,62 b 

Első sarki test rendellenesség aránya 53,8%  55,5%  0,64 b 

Megnagyobbodott perivitellinaris tér 32,1%  36,7%  0,20 b 

Cytoplasma vacuolisatio aránya 7,1%  4,1%  0,09 b 

Cytoplasma granularisatio aránya 28,0%  26,0%  0,55 b 

Megtermékenyült (2PN) zygoták / ciklus  6,8±3,2 6,4±3,4 0,45 a 

Megtermékenyülési arány 68,9%  59,9%  <0,01 b 

 

4. táblázat Az érett petesejtek morphológiai jellemzői és a megtermékenyülési arányok 

HP-FSH- val vagy rekombináns FSH-val való petefészek-stimulációt követően 
 a Mann-Whitney U-teszt b Pearson chi2 teszt 

 

A HP-FSH és recFSH csoportok között az embrióminőség paraméterei nem 

különböztek szignifikánsan a megtermékenyítést követő második napon; az embriók 

sejtszáma, az adott morphológiai pontérték, az AB minőségű és a kiváló minőségű 

embriók aránya és a többmagvú blastomerát tartalmazó embriók aránya hasonló volt a 

két csoportban. A korai embriófejlődést (a előmagok korai eltűnését vagy korai 

osztódást) mutató embriók aránya sem tért el jelentősen a két csoportban (5. táblázat). 

A fagyasztásra kerülő embriók számát tekintve a HP-FSH csoportban a nyert petesejtre 

(23,4% vs. 14,5%, p=0,002) és normális megtermékenyülést mutató (2PN) zygotára 

vonatkoztatva (38,1% vs. 25,9%, p=0,006) is szignifikáns különbséget észleltem a két 

csoport között (6. táblázat). 
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  HP-FSH recFSH P 

Vizsgált embriók száma 229 210  

Embriók sejtszáma  4,3±1,2 4,1±1,3 0,21a 

Morphologiai pontérték  2,3±0,6 2,2±0,6 0,41a 

Fragmentatio mennyisége 17,4±13,3 18,7±14,5 0,39 a 

Jó minőségű embriók aránya 31,9%  28,6%  0,45 b 

Kiváló minőségű embriók aránya 28,4%  23,3%   0,23 b 

Többmagvú blastomerával 

rendelkező embriók aránya 
7,9%  10,5%  0,34 b 

Korai embriófejlődés aránya 39,2%  40,0%  0,51 b 

 

5. táblázat Az embrióminőség és a korai embriófejlődés vizsgálata 

HP-FSH-val vagy rekombináns FSH-val való petefészek-stimulációt követően 
a Mann-Whitney U-teszt b Pearson chi2 teszt 

 

 

  HP-FSH recFSH P 

Kryopreservalt embriók aránya /petesejt 23,4%  14,5%  0,002b 

Kryopreservalt embriók aránya /2PN zygota 38,1%  25,9%  0,006 b 

Beültetett embriók száma / ciklus  3,1±0,8 3,3±1,1 0,15 a 

Klinikai terhességi arány 37,1%  34,4%  0,68 b  

Beágyazódási arány 15,6%  18,0%  0,63 b 

Többes terhességek aránya  17,1%  18,8%  0,88 b 

Élveszülési arány / embrióbeültetés 31,4%  31,3%  0,98 b 

 

6. táblázat HP-FSH-val vagy rekombináns FSH-val végzett 

petefészek-stimulációk klinikai eredményessége  
a Mann-Whitney U-teszt b Pearson chi2 teszt 
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5. Következtetések 

 
1) Az IVF-ET kezelések során a klinikai és embriológiai adatok minden részletre 

kiterjedő rögzítése a mindennapi klinikai munka könnyítésén túl megalapozza az adatok 

tudományos kiértékelésének lehetőségét is. A rögzített adatok alapján lehetőségem nyílt 

osztályunk munkájának objektív értékelésére és ennek alapján bármely új szempont (pl. 

beteg-korcsoport, kezelési időszak, gyógyszerelés) szerinti értékelése is lehetővé válik a 

jövőben.  

2) A GnRH-antagonista cetrorelix alkalmazásával az idő előtti LH-csúcs kialakulása az 

egyszeri vagy többszöri kezelési protokollt követve egyaránt elkerülhető IVF-

stimuláció során, így a kétfajta GnRH-antagonista készítmény megfelelő betegcsoport 

esetében reális alternatívája a GnRH-agonistákkal végzett kezelésnek. 

3) A kombinált GnRH-agonista analóg + gonadotropin stimuláció során a petefészek-

stimuláció időtartama hosszabb, a felhasznált gonadotropin ampullák száma több, mint 

GnRH-antagonistákkal kombinált kezeléseké. Ezzel szemben minden más klinikai 

mutató (nyert-, érett és normális megtermékenyülést mutató petesejtek száma, klinikai 

terhességi- és élveszülési arány) kedvezőbb GnRH-agonistákkal kombinált kezelések 

során. Mivel a GnRH-agonista kezelésekben résztvevő betegcsoport átlagéletkora 

alacsonyabb volt a GnRH-antagonista csoportban lévő nők életkoránál, ezért a klinikai 

mutatók összehasonlítása csak megfelelően párosított minta értékelése útján lehetséges. 

4) Az alkalmazott petefészek-stimulációs protokolloknak a petesejtek és az embriók 

minőségét valamint a korai embriófejlődést befolyásoló hatásának vizsgálata alapján 

elmondható, hogy bár GnRH-antagonisták alkalmazásakor a kezelések során nyert 

petesejtek mennyisége és minősége elmarad a GnRH-agonisták alkalmazása mellett 

nyert petesejtekétől, azonban az embriófejlődés dinamikája kedvezőbben alakul, mint 

GnRH-agonisták alkalmazását követően. A két csoport között az élveszülési arányban 

mutatkozó különbség a klinikai terhességi arányokban nem figyelhető meg; a két 

kezelési protokoll petesejt- és embrióminőségre kifejtett kedvező illetve kedvezőtlen 

hatásai különböző szinten jelentkeznek. 

5) A petefészek-stimuláció során alkalmazott gonadotropin készítmények vizsgálatakor 

a HP-FSH és a rekombináns FSH petesejt- és embrióminőségre kifejtett hatásában nem 
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találtam különbséget. A HP-FSH készítmények esetében több fagyasztásra alkalmas 

embrió állt rendelkezésre, ami azért kedvezőbb, mert ilymódon a kumulatív terhességi 

arány növelhető a fagyasztott embriók későbbi ciklusban történő felolvasztása és 

beültetése útján. 
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