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Összefoglalás 

 

Az asszisztált reprodukció sikeressége a laboratóriumi diagnosztika módszerek fejlődésével 

felvetette annak a lehetőségét, hogy olyan markerek irányában folyhasson kutatás, amelyek 

befolyásolhatják az embrió viabilitását, implantációs képességét, mesterséges 

megtermékenyítési technikák hatásfokának emelésével hozzájáruljon a sikeresség 

növeléséhez. 

A petesejt éréséhez, a fogamzás létrejöttéhez, az embriófejlődéshez nélkülözhetetlen a 

megfelelő energiaellátás. A folyamat egyik központi molekulája a karnitin. 

In vitro fertilizációs programban részt vevő meddő nőkben vizsgáltuk a szérum és a 

follikuláris folyadék szabad karnitin és észterifikált formáinak összetételét és kapcsolatot 

kerestünk a karnitin összetétel és a reproduktív képesség között.  

A jobb reprodukciós képességgel rendelkező egyénekben a karnitin szintek, mind a 

szérumban, mind a tüszőfolyadékban szignifikánsan alacsonyabbak, mely arra utal, hogy a 

karnitin fogyasztás magasabb, így a β-oxidáció folyamata fokozott, ami hozzájárul ahhoz, 

hogy ezen egyénekben a jobb fejlődési potenciál létrejöjjön, mind a petesejtekben, mind az 

embrióban.  

A karnitin státusz, a karnitin mértékének dinamikus változása, a kezelésben részt vevő 

egyénekben biomarkerként szolgálhat az IVF sikerének megítélése szempontjából. 
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Investigation of biomarkers influencing the success of assisted reproduction  

the significante of carnitine 

 
 

 

Summary 

 

The success of assisted reproduction and the development of laboratory diagnostic methods 

have raised the possibility to carry on research into csecifis markers, wich may influence the 

viability and the implantation capacity of the embryo and raising the efficiency of fertilization 

techniques it could contribute to increase the success rate of IVF. Fort he maturation of the 

oocyte, conception and the development of the embryo, sufficient energy supply is 

indispensable. One of the central molecules of this procedure is carnitine. We investigated the 

composition of the level of free carnitine and its esterificated formsin serum and in follicular 

fluid in infertile women participating in in vitro fertilization program and we were looking for 

the relation between carnitine composition and reproductive ability. The levels of carnitine in 

individuals having better reproductive ability, both in serum and in follicular fluid, are 

significantly lower, which refers to the fact, that the consumption of carnitine is higher, the 

procedure of beta oxidation is increased, which contributes to have better developmental 

potential both int he oocytes, and in the embryos. The status of carnitine, the dynamic change 

of carnitine levels in patients participating in our treatment may function as a biomarker 

concerning the success of IVF. 
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