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Összefoglalás 

 

Azokat a beavatkozásokat, melyek lehetővé teszik, hogy egy terhesség létrejöjjön, 

gyűjtőnéven "asszisztált reprodukciós technikáknak" (ART) nevezzük. Ez többféle eljárást 

takar attól függően, hogy a beavatkozás az anya testében (inszemináció) vagy azon kívül 

történik (in vitro fertilizáció, intracitoplazmatikus spermium-injektálás), illetve hogy az 

eljáráshoz szükség van-e idegen donor bevonására. Habár az asszisztált reprodukciós 

módszerek effektivitása növekszik, a módszerek eredményessége nem haladja meg élettani 

reprodukciós rátát, s messze elmarad az elméletileg lehetséges sikerességtől. Ennek okai 

között a laboratóriumi technikákon túl az embrió minősége, illetve az anyai oldal is szerepet 

játszik. A PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Meddőségi Központjában a mesterséges 

megtermékenyítés utáni harmadik vagy ötödik napon, az anyával történt egyeztetés után 

ültetik be az arra alkalmas embriót. Az embrió életképességének becslésére egy nemzetközi 

pontrendszert használnak, a kapott pontszámot a saját tapasztalatokkal összevetve határozzák 

meg a beültetésre való alkalmasság megítélését. Célunk egy olyan komplex adatbázis 

létrehozása, mely a magzat elérhető képi és biokémiai információit tartalmazza és mely 

adatbázis alkalmas statisztikai elemzések elkészítésére. 

Ehhez a képi értékelés szempontrendszerét újragondoltuk a rendelkezésre álló minták alapján, 

majd a Nikon Diaphot 300 inverz, fázis kontraszt mikroszkóppal készült képeket 1280x1024-

es felbontásban, 1:40 arányú nagyításban Octax CytoScreen
TM

 EyeWare szoftver segítségével 

elemeztük. A vitalitás megítélésében jelentős biokémiai indikátorokat a PTE 

Humánreprodukciós (TÁMOP-4.2.2.A-11/1) programjának keretében kutatják. Ennek során a 

beültetésig in vitro fejlődő embrió anyagcseréjének közvetlen környezetét biztosító tápoldatot 

használják fel. 

A beültetés előtt készült képek újraértékelése, számszerű adatok felvétele, kiegészítve a 

tápoldatból nyert információkkal és mindezek statisztikai értékelésre alkalmas adatbázisba 

rendezése prediktív lehet a beültetendő magzat életképességére vonatkozóan. Ez lehet az 

egyik eszköz az IVF technika sikerességének javításában. 
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Visual and biochemical indicators of embryo viability during in vitro fertilization 

 

 

Summary 

 

Interventions facilitating pregnancy are collectively referred to as "assisted reproduction 

techniques" (ART). There is a wide range of such procedures, including those that take place 

inside the body (insemination) or outside of it in test tubes (in vitro fertilization, 



 

 

intracytoplasmic sperm injection) and those using donor semen or oocyte. Although the 

effectiveness of assisted reproductive techniques has increased recently, the efficiency of 

methods does not exceed the physiological reproductive rate and is far below the theoretically 

possible success. There are several factors responsible for this relatively low effectiveness, 

including laboratory techniques, different embryo quality and a most important one: the 

maternal side. Embryos are implanted on the third or fifth day in the Reproductive Center of 

the University of Pécs Department of Obstetrics and Gynecology. Specialists always show the 

embryos to mothers and consult with them in each case. Selecting the best quality embryos, 

takes place byway of scoring them on the basis of visual signs. However, there is no 

international scoring system in force to assess the suitability. The present study aims to create 

a complex database, which contains visual and biochemical variables and could provide 

measurements for adequate statistics to assess embryo viabilities and implantation capacity. 

As a first step, we developed a system of criteria for scoring embryos, then the pictures, which 

were made by Nikon Diaphot 300 invert, and phase contrast microscopy analyzed by Octax 

CytoScreen
TM

 EyeWare software in 40 fold magnification. Biochemical indicators playing an 

important part in the assessment of vitality are investigated in the Human Reproduction 

Program (TÁMOP-4.2.2.A-11/1 of the University of Pécs.  Until the implantation nutrient 

solution providing the immediate emnvironment for the embryo developing in vitro is used. 

Revaluating of images taken prior to the implantation, registering of numerical data 

complemented by the information of the nutrient solutions and arranging them in a database 

suitable for statistical analysis may be predictive of the vitality of the embryo to be implanted.  

This could serve as a possible means of improving the effectiveness of the IVF tecchnique. 
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