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VÍTÁM VÁS
NA KLINICE
REPRODUKČNÍ
MEDICÍNY
A GYNEKOLOGIE
REPROFIT

Vážení klienti,
právě držíte ve svých rukou průvodce, který Vás seznámí s jednotlivými léčebnými programy a metodami léčby neplodnosti. Tohoto průvodce jsme pro Vás připravili,
abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v možnostech, které dnešní reprodukční medicína nabízí.
V léčbě neplodnosti jsme v České republice klinikou první volby. Ve srovnání s ostatními klinikami reprodukční
medicíny v České republice provádíme nejvíce výkonů
asistované reprodukce. Již od založení se specializujeme na léčbu darovanými vajíčky a dnes vlastníme nejrozsáhlejší databázi prověřených dárkyň. Náš program
darovaných vajíček je jedním z nejlepších v Evropě. Ve
srovnání se světovými výsledky úspěšnosti léčby neplodnosti je naše klinika nadprůměrná a patří mezi nejúspěšnější centra asistované reprodukce.
Neplatí, že použití těch nejlepších přístrojů a nejdražších
metod léčby přináší nejlepší výsledek. Vaši cestu za vytouženým dítětem neprodlužujeme neefektivními meto-

dami léčby. Od samého začátku hledáme to nejúčinnější
řešení a vždy postupujeme od jednodušších metod léčby k metodám složitějším.
Vysoká úspěšnost naší kliniky je založena na dlouholetých zkušenostech vysoce kvalifikovaného špičkového
týmu lékařů a odborníků. Osobní a individuální přístup
jsou klíčem k optimální léčbě a spokojenosti všech našich klientek. Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější.
Přeji Vám úspěšnou léčbu!

MUDr. Pavel Otevřel
vedoucí lékař kliniky REPROFIT

REPROFIT
JE V ČESKÉ
REPUBLICE
KLINIKOU
PRVNÍ VOLBY
V LÉČBĚ
NEPLODNOSTI
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Klinika Reprofit poskytuje individuální a komplexní péči
zahrnující gynekologické, imunologické a genetické vyšetření dle potřeb každého pacienta.
Naše centrum asistované reprodukce dosahuje vysoké
úspěšnosti díky nejmodernějším lékařským postupům
a standardům.

ÚSPĚŠNOST KLINIKY REPROFIT
Procento žen, které otěhotněly v roce 2019, měřeno pozitivním těhotenským testem (hCG test):
Po léčbě s použitím darovaných vajíček

63,5 %

Na naši kliniku se obrací pacienti s různými poruchami
plodnosti a 2/3 pacientů po neúspěšné léčbě na jiných
klinikách. Vždy se snažíme najít hlavní příčinu neplodnosti a stanovit vyhovující léčbu. Postupujeme od jednodušších metod s minimální stimulací až po složitější léčebné protokoly.

Po léčbě s vlastními vajíčky

S léčbou zahrnující darovaná vajíčka máme dlouholeté zkušenosti. Více než třetina všech léčebných cyklů s darovanými vajíčky v České republice je prováděna na naší klinice.

Po léčbě s použitím darovaných embryí

Proto si už napoprvé zvolte správně a neztrácejte čas
ani naději ve šťastný začátek!

Ve srovnání s dostupnými výsledky úspěšnosti léčby neplodnosti v Evropě je naše klinika nadprůměrná, a patří
tak mezi nejúspěšnější centra asistované reprodukce.

VÍCE O NAŠEM TÝMU, METODÁCH A ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY
NALEZNETE NA WWW.REPROFIT.CZ

51,7 %
Po léčbě s vlastními vajíčky
a preimplantační genetickou diagnostikou

62 %
62,6 %

Procento žen, které otěhotněly v roce 2019, měřeno pozitivní akcí srdeční (UZ ASP):
S použitím darovaných vajíček

56 %
49,8 %*

S vlastními vajíčky

49,8 %
34,5 %*
*průměr EU 2013: www.eshre.eu
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UŽ NAPOPRVÉ SI
ZVOLTE SPRÁVNĚ
A NEZTRÁCEJTE
ČAS ANI NADĚJI
VE ŠŤASTNÝ
ZAČÁTEK!
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CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

VYŠETŘENÍ MUŽE

Na začátku léčby je nezbytné zjistit váš zdravotní stav
a odhalit příčiny, které vám brání v dosažení těhotenství. K tomuto účelu slouží online dotazník, který vyplníte na našich webových stránkách; v případě potřeby doplníme chybějící vyšetření.

ll S
 permiogram (SPG) – vyšetření, při kterém se hodnotí počet, pohyb a kvalita spermií. Jednotlivé parametry SPG mohou v čase významně kolísat, proto je
dobré SPG provést vícekrát. Doporučujeme jeho provedení alespoň dvakrát s tříměsíčním odstupem.
ll Případně genetické vyšetření.

VYŠETŘENÍ ŽENY
ll Transvaginální ultrazvuk – jedná se o vyšetření
vaječníků, dělohy a vejcovodů. Vyšetření poskytuje potřebné informace o velikosti a tvaru dělohy,
přítomnosti svalových uzlů (myomů), o výšce a kvalitě děložní sliznice, o stavu vaječníků, růstu folikulů
a případně o přítomnosti cyst či endometriózy (onemocnění, při kterém se částečky výstelky dutiny děložní – endometria – vyskytují mimo dělohu).
ll V
 yšetření hladiny hormonů v krvi (nejčastěji FSH,
LH, TSH, AMH).
ll Připadně genetické či imunologické vyšetření.

VÝBĚR LÉČEBNÉHO PROGRAMU
Na základě výsledků Vašich vyšetření Vám bude nabídnut jeden z léčebných programů tak, aby nejlépe vyhovoval Vašim potřebám a momentálnímu zdravotnímu
stavu. Na naší klinice provádíme:
ll IUI – intrauterinní inseminace
ll IVF – in vitro fertilizace
ll IVF + PGT – in vitro fertilizace
s preimplantačním genetickým testováním
ll IVF min – in vitro fertilizace s minimální hormonální
stimulací *
ll DIVF – in vitro fertilizace s darovanými vajíčky

* IVF min nezahrnuje pouze IVF s minimální hormonální stimulací, ale
také tzv. nativní IVF cyklus, který se provádí bez hormonální stimulace.
Při léčbě se podle příčiny neplodnosti a její závažnosti můžete rozhodnout pro využití spermií partnera, nebo anonymního dárce.

ll KET – kryoembryotransfer vlastního embrya
ll KET DEM – kryoembryotransfer darovaného embrya
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PRŮBĚH LÉČBY
Na základě stanovení příčiny neplodnosti a po dosažení shody lékaře s pacientem o nejvhodnějším postupu
léčby je přistoupeno k naplánování časového harmonogramu léčby. Lékař a zkušený personál Vám vysvětlí
všechny náležitosti, které je potřeba dodržet, aby byla
zaručena co nejvyšší šance na úspěch.
Od této chvíle jste v péči svého lékaře nebo koordinátora léčby, který je ochoten a schopen odpovědět Vám na
jakoukoli otázku související s Vaší léčbou.
V průběhu celé léčby Vám budou podávány podrobné informace o jejím průběhu, o možných alternativách, které máte na výběr, a zároveň o rizicích a možných komplikacích, které souvisí se zvolenými léčebnými postupy.
Komplikace jsou díky profesionálům a zavedeným metodám velmi ojedinělé, nicméně je nelze zcela vyloučit,
a proto je důležité, abyste o nich byli informováni.
V průběhu léčby nebo přípravy na ni budete mít kdykoli
možnost se na cokoliv ptát. Náš zkušený personál Vám
vždy ochotně poskytne požadované informace. Naší
snahou je, abyste měli vždy dostatek času na podrobné
zvážení a učinění rozhodnutí. Veškeré zákroky a manipulace s Vašimi buňkami jsou prováděny pouze s Vaším
písemně vyjádřeným souhlasem.
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Při odběru reprodukčních buněk se provádí u obou partnerů krevní testy na detekci infekčních chorob: HIV, žloutenka typu B, žloutenka typu C a syfilis.
Během Vaší léčby je nutné přijít na kliniku pouze dvakrát. Při první návštěvě provedeme odběr vajíček a spermií a při druhé návštěvě samotný embryotransfer.
Na kontrolní ultrazvuková vyšetření v průběhu Vaší hormonální stimulace nebo přípravy na embryotransfer
se můžete objednat buď ke svému gynekologovi, nebo
k nám na kliniku.
Klinika REPROFIT má nepřetržitý provoz
(24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

NONSTOP LINKA PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
+420 774 11 77 66
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JEN TO,
CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE,
ABYSTE
OTĚHOTNĚLA

10

IUI
INTRAUTERINNÍ INSEMINACE

IVF
IN VITRO FERTILIZACE

IVF + PGT
IN VITRO FERTILIZACE
S PREIMPLANTAČNÍM GENETICKÝM TESTOVÁNÍM

DIVF
IN VITRO FERTILIZACE S DAROVANÝMI OOCYTY

KET
KRYOEMBRYOTRANSFER VLASTNÍHO EMBRYA

KET DEM
KRYOEMBRYOTRANSFER DAROVANÉHO EMBRYA
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IUI
INTRAUTERINNÍ
INSEMINACE

METODY LÉČBY:
HS • SPG
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PRO KOHO JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM
VHODNÝ?
IUI je jednou ze základních metod asistované reprodukce. Je první volbou léčby u párů, kterým se ani po roce
pravidelného nechráněného pohlavního styku nepodařilo otěhotnět. Týká se to hlavně párů, u kterých je příčinou nezdarů horší kvalita spermatu partnera či nepravidelná ovulace partnerky. Tento program je vhodný také
pro pacientky s imunologickým faktorem neplodnosti.

PRINCIP A ZÁKLADNÍ INFORMACE O LÉČEBNÉ
METODĚ IUI
Tato metoda je založena na usnadnění cesty spermií
k vajíčku. Spermie se vyhnou nepříznivému vlivu prostředí pochvy a děložního čípku a rovněž se jim zkrátí
doba nutná k dosažení vajíčka.

V andrologické laboratoři se při zpracování spermatu
partnera/dárce získá vzorek s co možná nejvyšším počtem kvalitních spermií. Následně je adekvátní dávka
spermatu aplikována pomocí dlouhého tenkého katetru
(o průměru 1,8 mm) přímo do dělohy ženy.
U všech vzorků spermatu je před IUI proveden spermiogram (SPG). Většinou se využívá čerstvě odebraných
spermií partnera, ale je možné použít také spermie zamražené, popřípadě spermie dárce.
Obvykle se současně přistupuje k hormonální stimulaci
partnerky. Cílem stimulace před IUI je dozrání 1 až 2 folikulů. Stimulací se zvyšuje naděje na otěhotnění.
Zákrok se podobá klasickému gynekologickému vyšetření. Je naprosto bezbolestný (není zapotřebí ani lokální
anestezie) a je rychlý.

ÚSPĚŠNOST METODY
V prvním cyklu léčby metodou IUI otěhotní 5 až 15 %
žen. Úspěšnost závisí na věku ženy a s věkem klesá.
Po 40. roce věku se již téměř neprovádí.
Pokud po třech cyklech IUI nedojde k otěhotnění, doporučí lékař účinnější metodu – in vitro fertilizaci (IVF).
spermie

katetr
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PŘÍNOSY METODY
Jedná se o nejméně invazivní zákrok. Příprava a samotná léčba jsou časově nenáročné. Velkou výhodou metody IUI je, že nevyžaduje odběr vajíčka a podstoupení celkové anestezie.

POŽADAVKY NA PARTNERA
Výsledky spermiogramu (zahrnující koncentraci, motilitu
a morfologii) pohybující se u hranice normospermie.

POŽADAVKY NA PARTNERKU

ll P
 lánování zákroku: Když folikuly dosáhnou požadované velikosti, lékař určí čas aplikace podkožní injekce hCG (např. Pregnylu) a naplánuje čas provedení IUI.
ll V
 zorek spermatu: V určený den ráno poskytne partner sperma, které se připraví k inseminaci. Příprava
spermií v laboratoři trvá 2–3 hodiny. Pro zvýšení kvality spermatu je vhodné před zákrokem dodržet třídenní pohlavní abstinenci.

Průchodné vejcovody a ovulační cyklus.

ll P
 rovedení zákroku: Lékař zavede připravené spermie
pomocí tenkého katetru přímo do dělohy.

JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM NĚJAK OMEZEN?

ll T
 ěhotenský test se doporučuje provést 14 dní po
zákroku. Test můžete provést i dříve, avšak výsledek
může být zavádějící.

Ano, je omezen věkem ženy, který v den inseminace nesmí
přesáhnout 48 let + 364 dní.

POSTUP LÉČBY
ll H
 ormonální stimulace (není nezbytná): Provedení IUI
může předcházet několikadenní stimulace vaječníků
Clomifen citrátem, přičemž dávkování je individuální.
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ll M
 onitorování růstu folikulů probíhá pod ultrazvukovou kontrolou. Lékař získává informace o stavu Vašich
vaječníků, počtu dozrávajících vajíček a kvalitě děložní
sliznice.

PO ZÁKROKU
Zákrok nevyžaduje hospitalizaci ani setrvání na lůžku. Bezprostředně po výkonu se můžete odebrat domů a věnovat
se běžným činnostem bez omezení.
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IVF
IN VITRO
FERTILIZACE

METODY LÉČBY:

HS • OPU • IVF/ICSI/PICSI
MACS • PGT • SPG
ET • KRYO
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PRO KOHO JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM
VHODNÝ?
ll Ženy se zjištěnou neprůchodností vejcovodů.
ll Ženy s diagnostikovanou endometriózou.
ll Ž
 eny, které mají problémy s uvolňováním vajíčka
(ovulací) a u kterých hormonální stimulace pomocí
Clomifen citrátu nebyla úspěšná.

kontrolou. V den odběru vajíček probíhá také odběr
spermatu partnera. Získaná vajíčka jsou následně oplozena spermiemi a vzniklá embrya jsou dále uchovávána
(kultivována) mimo tělo ženy. Po několika dnech kultivace se nejlepší embryo přenese do dělohy ženy – embryotransfer. Zbylá kvalitní embrya lze zamrazit a uchovat pro
další léčbu.

ll Páry se závažným mužským faktorem sterility.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPLOZENÍ VAJÍČKA

ll Páry s imunologickým faktorem neplodnosti.

Na základě výsledků vyšetření Vám bude doporučena
nejvhodnější metoda pro oplození vajíčka. Provádíme
veškeré dostupné metody asistované reprodukce jako
je např. ICSI, PICSI nebo MACS.

ll P
 áry, u kterých současnými metodami nelze zjistit
příčinu neplodnosti.

PRINCIP A ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LÉČEBNÉM PROGRAMU IVF
Výraz IN VITRO FERTILIZACE (IVF) zahrnuje soubor léčebných postupů, při kterých jsou zárodečné buňky ženy
(vajíčka) oplozeny spermiemi partnera nebo dárce mimo
tělo ženy – mimotělní oplození.
Proces IVF začíná hormonální stimulací ženy, která je
nutná k získání většího počtu vajíček než při pravidelném ovulačním cyklu. Průběh stimulace je sledován lékařem pomocí ultrazvuku. Zralá vajíčka jsou odebrána
punkcí folikulů v celkové anestezii pod ultrazvukovou

Metoda injekce spermie do vajíčka – ICSI
Tato metoda je vhodná pro páry se špatnou kvalitou spermií nebo pro páry, kde se od ženy získal nízký počet vajíček. U párů s těžkou poruchou tvorby spermií je užití této
metody nezbytné. Provádí se pomocí speciálního přístroje – mikromanipulátoru, na kterém je možné vpíchnout
jednu spermii přímo dovnitř vajíčka. Úspěšnost oplození
dosahuje až 90 %.
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METODA INJEKCE VYBRANÉ SPERMIE DO
VAJÍČKA – PICSI
PICSI je modifikace metody ICSI, při které se k oplodnění
používají pouze zralé spermie, které jsou specificky
selektovány (vybrány) vazbou na gel hyaluronanu.
Hyaluronan je látka, která obklopuje vajíčko a podílí se
na vazbě vajíčko – spermie. Tuto vazbu vykazují pouze
zralé spermie, u kterých byl prokázán výrazně nižší
výskyt chromozomálních anomálií.

MACS (MAGNETIC ACTIVATED CELL SORTING)
Tato metoda je vhodná pro páry s diagnostikovanou
zvýšenou fragmentací DNA spermií, se zástavou vývoje embryí v předchozích cyklech, s opakovanými potraty
nebo embryotransfery bez implantace embrya a v případě vyššího věku ženy.
Spermie určené k řízenému zániku nesou ve své membráně speciální znak. Během zpracování metodou MACS se na
tento znak navážou kovové částice, které jsou následně zachyceny pomocí magnetu. Tím se zachytí a odstraní i spermie určené k zániku. Díky metodě MACS máme větší šanci
získat kvalitní spermie, zejména s nepoškozenou DNA. Získané spermie jsou následně použity pro oplození vajíček.
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ÚSPĚŠNOST METODY IVF
V prvním cyklu IVF otěhotní 40 – 50 % žen v závislosti na
jejich věku. Věk ženy je také klíčovým faktorem při rozhodování, zda transferovat jedno, nebo dvě embrya. Je
potřeba počítat s tím, že při věku ženy nad 40 let klesá
úspěšnost této metody, přesto není vyloučen úspěch.

PŘÍNOSY METODY
Léčebný program metodou IVF má mnohonásobně vyšší
úspěšnost než léčba programem IUI. Je efektivní a lékař
získá informaci o schopnosti spermie oplodnit vajíčko.

JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM NĚJAK OMEZEN?
Ano, je omezen věkem ženy, který v den embryotransferu
nesmí přesáhnout 48 let + 364 dní.

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNERKA?
ll U
 žen s pravidelným menstruačním cyklem požadujeme výsledek transvaginálního ultrazvukového vyšetření ze 13. nebo 14. dne menstruačního cyklu (1. den
cyklu = první den menstruačního krvácení). Důležitá je
informace o výšce děložní sliznice.

ll P
 okud již není menstruační cyklus pravidelný nebo nemenstruujete vůbec, je nutno provést ultrazvukové vyšetření po 14 dnech užívání hormonů estrogenů.
ll V
 yšetření infekce HIV, žloutenky typu B a C a syfilis (výsledky nesmí být starší půl roku).
ll V
 yšetření hormonálního profilu z krve odebrané během prvních 3 dnů menstruace: FSH (folikuly stimulující hormon), LH (luteinizační hormon), E2 (estradiol), TSH (tyreotropní hormon), PRL (prolaktin),
AMH (antimüllerův hormon).

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNER?
ll Vyšetření spermiogramu.
ll V
 yšetření infekce HIV, žloutenky typu B a C a syfilis (výsledky nesmí být starší půl roku).

POSTUP LÉČBY
 ormonální stimulace: Lékař Vám připraví stimulační
H
protokol přesně na míru. Vaším úkolem bude aplikovat
hormonální přípravky ve stanovenou dobu tak, aby došlo
k dozrání většího počtu vajíček.
Monitorování stimulace probíhá ultrazvukovou kontrolou. Lékař získává informace o stavu Vašich vaječníků, počtu dozrávajících vajíček a kvalitě děložní sliznice. Cílem
stimulace je dozrání 6 až 12 folikulů.

Odběr vajíček: Vajíčka se získávají odsátím folikulů pomocí tenké jehly přes stěnu pochvy pod ultrazvukovou kontrolou. Pacientka je v průběhu odběru v celkové anestezii. Stejně jako hormonální stimulaci i punkci vajíček u nás
podstoupí ročně tisíce žen.
Vzorek spermatu: V den odběru vajíček poskytne partner
sperma. Pro zvýšení kvality spermatu se doporučuje dodržet dvou- až třídenní pohlavní abstinenci.
Fertilizace je proces, při kterém dochází k oplození vajíčka spermií. V případě dobrého spermiogramu partnera se
využívá metoda klasického mimotělního oplození. Pokud je
kvalita nebo počet spermií nižší, provádí se oplození vajíček metodou ICSI, PICSI nebo MACS dle doporučení lékaře.
Kultivace embryí: Vzniklá embrya jsou kultivována v inkubátorech, které simulují přirozené prostředí těla ženy.
Moderní inkubátor Geri nám navíc umožňuje nepřetržité
sledování vývoje embryí bez nutnosti embrya z inkubátoru vytahovat a vystavovat je tak prostředí mimo jejich ideální podmínky. Embrya jsou kultivována po dobu 5–6 dní,
v průběhu kterých je sledován jejich vývoj. Informace o aktuálním vývoji embryí se dozvíte na našem klientském portálu my.reprofit.cz.
Embryotransfer je bezbolestný přenos nejkvalitnějšího
embrya do dělohy ženy. Doba kultivace embryí, a tedy
i den embryotransferu je stanoven zkušeným embryologem na základě kvality embryí. Pětidenní kultivace em
bryí spolu se speciálním inkubátorem Geri nám umožňuje
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poskytnout pacientům nejpokročilejší technologie za
účelem vybrat k transferu embryo nejlepší kvality. Doporučujeme transfer jednoho embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných komplikací s ním spojených.
Těhotenský test: 14 dní po embryotransferu si provedete těhotenský test a seznámíte nás s jeho výsledkem. V tuto
dobu je hladina těhotenského hormonu tak vysoká, že jej těhotenský test dokáže spolehlivě zachytit. Pokud si test provedete dříve a bude negativní, může se jednat o neschopnost testu zachytit prozatím nízkou hladinu hormonu hCG .
Pozitivní těhotenský test: Blahopřejeme! Prosím pokračujte v užívání všech předepsaných léků a po 14
dnech od pozitivního výsledku těhotenského testu (tedy
28 dní po embryotransferu) navštivte svého gynekologa.
Ten Vám provede ultrazvukové vyšetření pro potvrzení
srdeční činnosti plodu.
Negativní těhotenský test: Zopakujte test po 2 dnech.
Pokud je i druhý výsledek negativní, můžete všechny léky
vysadit a domluvte si, prosím, konzultaci u našeho lékaře.
Kryokonzervace: Pokud nebudou pro Vaši léčbu využita
všechna vzniklá embrya nebo odebraná vajíčka či spermie,
nabízíme možnost jejich uchování (kryokonzervaci) pro budoucí použití.

PO ZÁKROKU
Po odběru oocytů se mohou vyskytnout tlaky a mírná
bolest v podbřišku, žaludeční nevolnost vyvolaná léky
či „nafouknutí“ břicha. Na utišení mírné bolesti můžete
užít běžně dostupná analgetika (např. Ibalgin, Acylpyrin).
Všechny tyto příznaky jsou v pořádku, pokud jsou pouze
mírné až střední intenzity.
Po embryotransferu zůstává žena 10–15 minut v klidu
ležet na sále. V den embryotransferu a následující dva
dny je doporučen klidový režim. Cestování běžnými dopravními prostředky (včetně letadla) bezprostředně po
embryotransferu je možné a nemá negativní vliv na výsledek. Od třetího dne je možné vrátit se do běžného
denního života. Je vhodné vyvarovat se těžkých fyzických
aktivit, stresových situací a samozřejmě úrazů.
Komplikace v souvislosti s léčbou jsou výjimečné, ale je
třeba s nimi počítat a při prvních příznacích ihned informovat svého ošetřujícího lékaře.

PŘERUŠENÍ LÉČBY
Léčebný cyklus může být přerušen při nedostatečné odpovědi vaječníků na stimulaci, při předčasné ovulaci, pokud se nezíská při odběru vajíčko nebo pokud se vzniklá
embrya vyvíjejí abnormálně.
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PRO KOHO JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM
VHODNÝ?
ll Ž
 eny, jejichž vaječníky nejsou schopny tvořit zralá
vajíčka schopná oplození.
ll Ž
 eny s genetickým faktorem neplodnosti
(např. Turnerův syndrom).
ll Ženy s předčasnou menopauzou.
ll Ženy s opakovanými neúspěchy léčby IVF.

PRINCIP A ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LÉČEBNÉM PROGRAMU DIVF
Léčebný program DIVF zahrnuje soubor léčebných postupů, při kterých jsou vajíčka anonymní dárkyně oplozena spermiemi partnera nebo dárce.
Proces DIVF začíná hormonální stimulací dárkyně,
která je nutná k získání většího počtu vajíček než při
pravidelném ovulačním cyklu. V den odběru vajíček
dárkyně probíhá také odběr spermatu partnera. Získaná vajíčka jsou následně oplozena spermiemi a vzniklá
embrya jsou dále uchovávána (kultivována) mimo tělo
ženy. Po několika dnech kultivace se nejlepší embryo
přenese do dělohy příjemkyně – embryotransfer. Zbylá
kvalitní embrya lze zamrazit a uchovat pro další léčbu.

NAŠE DÁRKYNĚ
Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat takovou,
která odpovídá genetickým a fyzickým vlastnostem
pacientky.
Dárkyněmi jsou ženy do 32 let věku, většinou z řad studentek nebo mladých žen na mateřské dovolené. Aby
byly zařazeny do programu dárcovství, musí splňovat
přísná kritéria stanovená evropskými směrnicemi. Kromě pohovoru s lékařem a ultrazvukového vyšetření musí
dárkyně opakovaně absolvovat testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, žloutenka typu B,
žloutenka typu C a syfilis), karyotyp a zákonem vyžadovaná genetická vyšetření pro vyloučení onemocnění, jako je
cystická fibróza, spinální muskulární atrofie a dědičná hluchota. Nově také dárkyně testujeme pomocí carrier testu,
který nám umožňuje docílit co nejlepší genetické shody
mezi dárkyní a partnerem a také, v porovnání s běžnými
programy darování, snížit riziko přenosu možných geneticky podmíněných onemocnění na dítě.

KOLIK MŮŽE BÝT ODEBRÁNO VAJÍČEK?
Odpověď každé ženy na hormonální stimulaci je individuální a dopředu nelze odhadnout, kolik vajíček se získá od konkrétní dárkyně. Stimulační protokoly jsou pro
každou dárkyni připravené na míru, což vede k zisku optimálního počtu 6 až 12 vajíček.
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DOZVÍM SE, KDO JE DÁRKYNĚ?

ÚSPĚŠNOST METODY DIVF

Program darování oocytů je podle legislativy České republiky striktně anonymní, proto Vám můžeme poskytnout
pouze omezené informace o dárkyni. Není povoleno, aby
dárkyně poznala příjemkyni nebo naopak.

V prvním cyklu DIVF otěhotní 60–70 % žen.

BUDE DÍTĚ Z DAROVANÉHO VAJÍČKA
OPRAVDU MOJE?
Podle legislativy České republiky platí, že za matku dítěte
je vždy považována žena, která dítě porodila. Pro právní
vztah mateřství tedy není rozhodující, zda dítě bylo počato
z vajíčka ženy, která dítě porodila, nebo z vajíčka dárkyně.
Dárkyně vajíčka nemá k dítěti počatému v procesu IVF za
použití oocytu dárkyně žádný právní vztah.

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ DÁRKYNĚ
Výběr dárkyně je anonymní a probíhá na základě Vaší krevní skupiny, genetických a fyzických vlastností. Shoda krevní
skupiny dárkyně a příjemkyně je prioritou a pro nás naprostou samozřejmostí. Informace, které Vám o dárkyni můžeme
sdělit, je její výška, váha, barva vlasů, očí a dosažené vzdělání.
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JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNERKA?
ll U
 žen s pravidelným menstruačním cyklem požadujeme výsledek transvaginálního ultrazvukového vyšetření ze 13. nebo 14. dne menstruačního cyklu (1. den
cyklu = první den menstruačního krvácení). Důležitá je
informace o výšce děložní sliznice.
ll P
 okud již není menstruační cyklus pravidelný nebo nemenstruujete vůbec, je nutno provést ultrazvukové vyšetření po 14 dnech užívání hormonů estrogenů.
ll V
 yšetření infekce HIV, žloutenky typu B a C a syfilis (výsledky nesmí být starší půl roku).
ll U
 žen nad 45 let věku doporučujeme mamografické vyšetření a doporučení gynekologa, že těhotenství nepřinese závažná zdravotní rizika.

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNER?
ll Vyšetření spermiogramu.
ll V
 yšetření infekce HIV, žloutenky typu B a C a syfilis
(výsledky nesmí být starší půl roku).
ll Případně genetické vyšetření.

ŽÁDNÉ ČEKACÍ DOBY
Jsme si vědomi, že čas je při léčbě neplodného páru klíčem
k úspěchu. Díky dostatečné kapacitě kliniky a rozsáhlé databázi našich dárců u nás nemusíte čekat na zahájení léčby.

JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM NĚJAK OMEZEN?
Ano, je omezen věkem příjemkyně darovaných vajíček, který
v den embryotransferu nesmí přesáhnout 48 let + 364 dní.

POSTUP LÉČBY
Příprava děložní sliznice na embryotransfer. Lékař Vám
připraví protokol přesně na míru. Vaším úkolem bude aplikovat hormonální přípravky tak, aby došlo k optimálnímu vývoji děložní sliznice.

Monitorování přípravy probíhá ultrazvukovou kontrolou. Lékař získává informace o stavu děložní sliznice. Endometrium by mělo dosahovat minimálně 7 mm.
Odběr vajíček: Vajíčka se od dárkyně získávají odsátím folikulů pomocí tenké jehly přes stěnu pochvy pod ultrazvukovou kontrolou. Stejně jako hormonální stimulaci i punkci vajíček u nás podstoupí ročně stovky dárkyň.
Vzorek spermatu: V den odběru vajíček dárkyně poskytne partner sperma. Pro zvýšení kvality spermatu se doporučuje dodržet dvou- až třídenní pohlavní abstinenci.
Fertilizace je proces, při kterém dochází nejčastěji k oplození vajíčka spermií. Oplození vajíček se nejčastěji provádí metodou ICSI – injekcí jedné spermie přímo do vajíčka.
Kultivace embryí: Vzniklá embrya jsou kultivována ve
speciálních inkubátorech navržených tak, aby co nejdokonaleji napodobovaly přirozené prostředí v těle ženy.
Embrya jsou kultivována po dobu 5 až 6 dní, v průběhu
kterých je sledován jejich vývoj.
Embryotransfer je bezbolestný přenos nejkvalitnějšího
embrya do dělohy ženy. Doba kultivace embryí, a tedy
i den embryotransferu je stanoven zkušeným embryologem na základě kvality embryí. Doporučujeme transfer
jednoho embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných komplikací s ním spojených.
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Nejmodernější
lékařské postupy
a technologie jako
preimplantační
genetická diagnostika,
time-lapse nebo
technika polarizační
mikroskopie nám
umožňují vysoce
nadstandardní
úspěšnost léčby.
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Těhotenský test: 14 dní po embryotransferu si provedete těhotenský test a seznámíte nás s jeho výsledkem. V tuto
dobu je hladina těhotenského hormonu tak vysoká, že jej těhotenský test dokáže spolehlivě zachytit. Pokud si test provedete dříve a bude negativní, může se jednat o neschopnost
testu zachytit prozatím nízkou hladinu hormonu hCG .
Pozitivní těhotenský test: Blahopřejeme! Prosím pokračujte v užívání všech předepsaných léků a po 14 dnech
od pozitivního výsledku těhotenského testu (tedy 28 dní
po embryotransferu) navštivte svého gynekologa. Ten
Vám provede ultrazvukové vyšetření pro potvrzení srdeční činnosti plodu.
Negativní těhotenský test: Zopakujte test po 2 dnech.
Pokud je i druhý výsledek negativní, můžete všechny léky
vysadit a domluvte si, prosím, konzultaci u našeho lékaře.
Kryokonzervace: Pokud nebudou pro Vaši léčbu využita všechna vzniklá embrya nebo odebraná vajíčka či spermie, nabízíme možnost jejich uchování (kryokonzervaci)
pro budoucí použití.

PO ZÁKROKU
Po embryotransferu zůstává žena 10–15 minut v klidu ležet na sále. V den embryotransferu a následující dva dny
je doporučen klidový režim. Cestování běžnými dopravními prostředky (včetně letadla) bezprostředně po embryotransferu je možné a nemá negativní vliv na výsledek

léčby. Od třetího dne je možné vrátit se do běžného denního života. Je vhodné vyvarovat se těžkých fyzických aktivit, stresových situací a samozřejmě úrazů. Komplikace
v souvislosti s léčbou jsou výjimečné, ale je třeba s nimi
počítat a při prvních příznacích ihned informovat svého
ošetřujícího lékaře (viz Rizika).

GARANCE LÉČBY
Léčba může být přerušena z několika důvodů, které nedokážeme ovlivnit: partner nedodá vzorek spermatu, punkcí se nezíská dostatečné množství kvalitních vajíček, vývoj
vzniklých embryí je velmi špatný, popřípadě jsou zcela neživotaschopná.

Vám nabídnuta další léčba bezplatně. V případě špatné
kvality spermií či nedodání vzorku vůbec Vám nebude
další bezplatný cyklus nabídnut.
ll G
 arantujeme minimálně dvě embrya nejvyšší kvality
v den embryotransferu.
ll P
 okud bude k dispozici pouze jedno kvalitní embryo,
bude Vám poskytnuta 40% sleva z léčby.
ll P
 okud nebude k dispozici žádné kvalitní embryo (a spermie budou dobré kvality), nebude po Vás požadována
platba a bude Vám nabídnut další možný termín léčby.
ll C
 ena léků, které jste použila k Vaší přípravě, Vám v případě léčby bez embryotransferu nebude vrácena.

V těchto případech naše klinika REPROFIT poskytuje program Garance léčby, ve kterém se snažíme zmírnit takto
vzniklé komplikace:
ll P
 okud dojde k chybě na straně dárkyně (neaplikuje si
léky, onemocní, ukončí stimulaci), bude Vám pokud
možno ihned nabídnuta náhradní dárkyně tak, aby
splňovala Vaše podmínky a léčba mohla bez přerušení proběhnout.
ll P
 okud nebude možno využít náhradní dárkyni, bude Vám
ihned lékařem nabídnut další možný termín Vaší léčby.
ll P
 okud nedojde k oplození získaných vajíček dárkyně
metodou ICSI (a spermie budou dobré kvality), bude
27

KET
KRYOEMBRYOTRANSFER
METODY LÉČBY:
KRYO • HS • ET
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PRO KOHO JE LÉČEBNÝ PROGRAM VHODNÝ?

Kolik může být rozmraženo embryí?

ll P
 ro páry, které na naší klinice podstoupily léčbu v minulosti a mají zamražená embrya.

Doporučujeme transfer jednoho embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných
komplikací s ním spojených.

ll P
 ro páry, které mají zamražená embrya na jiné klinice kdekoliv ve světě a chtějí je převézt na naši kliniku
a pokračovat v léčbě u nás.

PRINCIP A ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LÉČEBNÉM PROGRAMU KET
Kryoembryotransfer umožňuje podstoupit léčbu neplodnosti kdykoli po zamražení embryí. Můžete tak naplánovat
narození Vašeho dalšího dítěte. KET Vám významně ušetří
také čas, neboť při dalším plánovaném těhotenství již nemusíte podstupovat odběr vajíček.
Co znamená kryokonzervace?
Kryokonzervace je způsob uchování embryí. Všechna kvalitní embrya jsou uložena v tenké plastové trubičce (pejetě) a zamražena v tekutém dusíku při teplotě −196 °C.
Jak dlouho mohou být naše embrya takto uchována?

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNERKA?
ll U
 žen s pravidelným menstruačním cyklem požadujeme výsledek transvaginálního ultrazvukového vyšetření provedeného 13. nebo 14. den menstruačního cyklu
(1. den cyklu = první den menstruačního krvácení). Důležitá je informace o výšce děložní sliznice.
ll P
 okud již není menstruační cyklus pravidelný nebo nemenstruujete vůbec, je nutno provést ultrazvukové vyšetření po 14 dnech užívání hormonů estrogenů.
ll U
 pacientek s opakovaným selháváním léčby lze provést ERA test – molekulárně diagnostický test k vyšetření stavu děložní sliznice (endometria), který
umožňuje dobře odhadnout okamžik, kdy je sliznice
připravená na přijetí embrya.

Embrya je možné uchovávat v tekutém dusíku po velmi dlouhou dobu, třeba i desítky let. Doposud nejsou dostupné informace o tom, po kolika letech dojde ke ztrátě kvality. Nicméně
také ve vztahu k plodnosti příjemkyně nedoporučuje klinika
REPROFIT uchovávat embrya déle než 25 let.
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ÚSPĚŠNOST LÉČEBNÉ METODY KET
ll V závislosti na věku ženy otěhotní 40–50 % žen.

JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM NĚJAK OMEZEN?
Ano, je omezen věkem pacientky, který v den kryoembryotransferu nesmí přesáhnout 48 let + 364 dní.

POSTUP LÉČBY
Příprava deložní sliznice na kryoembryotransfer: Lékař Vám podle Vaší anamnézy a momentálního zdravotního stavu připraví protokol přesně na míru. Vaším úkolem
bude dle doporučení lékaře aplikovat hormonální přípravky tak, aby došlo k optimálnímu vývoji děložní sliznice.
Rozmražení embryí: Před zákrokem zhodnotí zkušený
embryolog kvalitu rozmražených embryí a vybere nejkvalitnější embryo s největší šancí k zahnízdění do dělohy.
Embryotransfer je bezbolestný přenos nejkvalitnějšího
embrya do dělohy ženy. Doporučujeme transfer jednoho
embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných komplikací s ním spojených.
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Těhotenský test: 14 dní po embryotransferu si provedete těhotenský test a seznámíte nás s jeho výsledkem.
V tuto dobu je hladina těhotenského hormonu tak vysoká, že jej těhotenský test dokáže spolehlivě zachytit. Pokud si test provedete dříve a bude negativní, může se jednat o neschopnost testu zachytit prozatím nízkou hladinu
hormonu hCG .
Pozitivní těhotenský test: Blahopřejeme! Prosím pokračujte v užívání všech předepsaných léků a po 14 dnech od
pozitivního výsledku těhotenského testu (tedy 28 dní po
embryotransferu) navštivte svého gynekologa. Ten Vám
provede ultrazvukové vyšetření pro potvrzení srdeční činnosti plodu.
Negativní těhotenský test: Zopakujte test po 2 dnech.
Pokud je i druhý výsledek negativní, můžete všechny léky
vysadit a domluvte si, prosím, konzultaci u našeho lékaře.

PO ZÁKROKU
Po embryotransferu zůstává žena 10–15 minut v klidu ležet na sále. V den kryoembryotransferu a následující dva
dny po něm je doporučen klidový režim. Cestování běžnými dopravními prostředky (včetně letadla) bezprostředně
po embryotransferu je možné a nemá negativní vliv na výsledek léčby. Od třetího dne je možné vrátit se do běžného
denního života. Je však vhodné vyvarovat se těžkých fyzických aktivit, stresových situací a samozřejmě úrazů.
Komplikace v souvislosti s léčbou jsou výjimečné, ale je
třeba s nimi počítat a při prvních příznacích ihned informovat svého ošetřujícího lékaře.
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KET DEM

KRYOEMBRYOTRANSFER
DAROVANÉHO EMBRYA

KET DEM + PGT
KRYOEMBRYOTRANSFER
DAROVANÉHO GENETICKY
TESTOVANÉHO EMBRYA

METODY LÉČBY:
KRYO • ET
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PRO KOHO JE LÉČEBNÝ PROGRAM VHODNÝ?

Dozvím se, kdo jsou dárci spermií a vajíček?

Pro páry, kde jsou oba partneři sterilní nebo neschopni vytvořit životaschopné embryo. Pro páry, které potřebují využít darovaná vajíčka i spermie.

Program darování je podle legislativy České republiky
striktně anonymní. Proto Vám můžeme poskytnout pouze
omezené informace o dárcích. Není povoleno, aby dárci
buněk poznali příjemkyni nebo naopak.

PRINCIP A ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LÉČEBNÉM PROGRAMU KET DEM

Bude dítě z darovaného embrya opravdu moje?

Kryoembryotransfer darovaného embrya umožňuje porodit dítě párům s vážnými příčinami neplodnosti, u kterých
nelze dopomoci ke vzniku vlastního embrya.
Co znamená kryokonzervace?
Kryokonzervace je způsob uchování embryí. Všechna kvalitní embrya jsou uložena v tenké plastové trubičce (pejetě) a zamražena v tekutém dusíku při teplotě −196 °C.
Odkud jsou získána embrya?
Všechna embrya využívaná v tomto léčebném programu
pocházejí z darovaných vajíček, která jsou oplozena spermiemi dárců. Jedná se tedy o mladé zdravé dárce a dárkyně, jejichž nejkvalitnější embrya jsou zmražena a uchována v naší kryobance.

Podle legislativy České republiky platí, že za matku dítěte
je vždy považována žena, která dítě porodila. Pro právní
vztah mateřství tedy není rozhodující, zda dítě bylo počato
z vajíčka ženy, která dítě porodila, nebo z vajíčka dárkyně.
Dárkyně vajíčka ani dárce spermií nemají k dítěti počatému v procesu IVF žádný právní vztah.
Podle čeho jsou embrya přiřazena?
Výběr dárců probíhá na základě Vaší krevní skupiny, genetických a fyzických vlastností. Shodnost krevní skupiny
je prioritou a pro nás naprostou samozřejmostí. Informace, které Vám o dárcích můžeme sdělit, jsou jejich výška, váha, barva vlasů, očí a dosažené vzdělání.

Kolik může být rozmraženo embryí?
Doporučujeme transfer jednoho embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných
komplikací s ním spojených.
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ÚSPĚŠNOST METODY KET DEM

Dárkyně vajíček

V závislosti na věku ženy otěhotní 50–60 % žen. Věk ženy
je klíčovým faktorem při rozhodování, zda transferovat
jedno, nebo dvě embrya.

Ženy, které darují vajíčka, jsou výlučně dobrovolné dárkyně většinou z řad vysokoškolských studentek nebo mladých žen na mateřské dovolené. Každá dárkyně se stejně jako dárci podrobuje pečlivému zdravotnímu vyšetření.
Mezi hlavní aspekty, které dárkyně musí splňovat, patří:

KDO JSOU DÁRCI?
Dárci spermatu
Muži, kteří darují spermie, jsou výlučně dobrovolní dárci
většinou z řad vysokoškolských studentů. Každý dárce se
podrobuje pečlivému zdravotnímu vyšetření. Mezi hlavní
kritéria, které dárce musí splňovat, patří:
ll Věk 18– 35 let.
ll Dobrý zdravotní stav.

ll Věk 18–32 let.
ll Dobrý zdravotní stav.
ll Ukončené středoškolské vzdělání.
ll Žádná geneticky podmíněná onemocnění.
ll Normální karyotyp (vyšetření chromozomů).
ll N
 egativní testy na sexuálně přenosné nemoci:
AIDS (HIV), hepatitis B a C, syfilis.

ll Ukončené středoškolské vzdělání.
ll Vyhovující parametry spermiogramu.

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPÍ PARTNERKA?

ll Žádná geneticky podmíněná onemocnění.

ll U
 žen s pravidelným menstruačním cyklem požadujeme výsledek transvaginálního ultrazvukového vyšetření provedeného 13. nebo 14. den menstruačního cyklu
(1. den cyklu = první den menstruačního krvácení). Důležitá je informace o výšce děložní sliznice.

ll Normální karyotyp (vyšetření chromozomů).
ll N
 egativní testy na sexuálně přenosné nemoci:
AIDS (HIV), hepatitis B a C, chlamydie, syfilis.

ll P
 okud již není menstruační cyklus pravidelný nebo nemenstruujete vůbec, je nutno provést ultrazvukové vyšetření po 14 dnech užívání hormonů estrogenů.
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ll U
 pacientek s opakovaným selháváním léčby lze provést ERA test – molekulárně diagnostický test k vyšetření stavu děložní sliznice (endometria), který
umožňuje dobře odhadnout okamžik, kdy je sliznice
připravená na přijetí embrya.

Těhotenský test: 14 dní po embryotransferu si provedete těhotenský test a seznámíte nás s jeho výsledkem. V tuto
dobu je hladina těhotenského hormonu tak vysoká, že jej těhotenský test dokáže spolehlivě zachytit. Pokud si test provedete dříve a bude negativní, může se jednat o neschopnost
testu zachytit prozatím nízkou hladinu hormonu hCG .

JE TENTO LÉČEBNÝ PROGRAM NĚJAK OMEZEN?

Pozitivní těhotenský test: Blahopřejeme! Prosím pokračujte v užívání všech předepsaných léků a po 14 dnech od pozitivního výsledku těhotenského testu (tedy 28 dní po em
bryotransferu) navštivte svého gynekologa. Ten Vám provede
ultrazvukové vyšetření pro potvrzení srdeční činnosti plodu.

Ano, je omezen věk příjemkyně darovaných embryí, který
v den embryotransferu nesmí přesáhnout 48 let + 364 dní.

POSTUP LÉČBY
Matching: Na základě vaší krevní skupiny, genetických
a fyzických vlastností jsou z naší databáze vybráni vhodní
dárci k vytvoření embryí.
Příprava děložní sliznice na kryoembryotransfer: Lékař Vám podle Vaší anamnézy a momentálního zdravotního stavu připraví protokol přesně na míru. Vaším úkolem
bude dle doporučení lékaře aplikovat hormonální přípravky tak, aby došlo k optimálnímu vývoji děložní sliznice.
Rozmražení embryí: Před samotným kryoembryotransferem rozmrazí zkušený embryolog Vámi potvrzené embryo
odpovídající vašim genetickým a fyzickým vlastnostem.
Embryotransfer je bezbolestný přenos nejkvalitnějšího
embrya do dělohy ženy. Doporučujeme transfer jednoho
embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných komplikací s ním spojených.

Negativní těhotenský test: Zopakujte test po 2 dnech.
Pokud je i druhý výsledek negativní, můžete všechny léky
vysadit a domluvte si, prosím, konzultaci u našeho lékaře.

PO ZÁKROKU
Po embryotransferu zůstává žena 10–15 minut v klidu ležet na sále. V den kryoembryotransferu a následující dva
dny je doporučen klidový režim. Cestování běžnými dopravními prostředky (včetně letadla) bezprostředně po
embryotransferu je možné a nemá negativní vliv na výsledek léčby. Od třetího dne je možné vrátit se do běžného
denního života. Je však vhodné vyvarovat se těžkých fyzických aktivit, stresových situací a samozřejmě úrazů.
Komplikace v souvislosti s léčbou jsou výjimečné, ale je třeba s nimi počítat
a při prvních příznacích ihned informovat svého ošetřujícího lékaře (viz Rizika).
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PŘÍPRAVA
EMBRYÍ NA
EMBRYOTRANSFER
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MOHU ZJISTIT INFORMACE O VÝVOJI EMBRYÍ?
Samozřejmě, o vývoji Vašich embryí se můžete informovat
na našem klientském portálu my.reprofit.cz.

Den 0: Odběr gamet

Odběr vajíček a spermií a následné oplozování. K oplození je potřeba, aby bylo vajíčko zralé.
Zralé vajíčko je ve stadiu M2 a má pólové tělísko.
Zralé vajíčko
s pólovým tělískem (M2)

Nezralé vajíčko (GV)

Oplozené vajíčko.
V cytoplazmě jsou patrná
dvě prvojádra (2PN)

Nesprávně oplozené
vajíčko, v cytoplazmě jsou
patrná tři prvojádra (3PN)

2buněčné
embryo

4buněčná
embryo

8buněčné
embryo

10buněčné
embryo

Kompaktní morula
(CM)

Kompaktní morula
s kavitací (CM+)

Časná blastocysta
(EB)

Blastocysta
(B)

Expandovaná
blastocysta (XB)

Hatchující
blastocysta (HB)

Den 1: Kontrola oplození

Za 16 až 18 hodin po oplození. Oplození je hodnoceno na základě počtu vytvořených prvojader
(PN) a počtu pólových tělísek (PB). U oplozeného
oocytu pozorujeme dvě prvojádra (2PN): 1. prvojádro – mateřská genetická informace a 2. prvojádro – otcovská genetická informace.

PŘEHLED VÝVOJE EMBRYÍ
DEN 1
Oplozené
vajíčko

DEN 3
8buněčné
embryo

DEN 2
4buněčné
embryo

DEN 4
Morula (M)

Den 2: Kontrola rýhování

Za 36 až 48 hodin po oplození. Embrya jsou hodnocena podle počtu blastomer, stupně fragmentace, granulace a vakuolizace. Po 36 hodinách by
se mělo oplozené vajíčko rozdělit do 2 buněk. Po
48 hodinách by už měly být 4 buňky.

Den 3: Kontrola rýhování

Za 72 hodin po oplození. Správně se vyvíjející
embryo je tento den 6–8buněčné. Třetí den kultivace je možné provést embryotransfer (ET).

Den 4: Kontrola rýhování
DEN 4
Kompaktní
morula (CM)

DEN 5
Blastocysta (B)

DEN 6
Hatchující
blastocysta (HB)

DEN 5
Časná
blastocysta (EB)

DEN 5
Expandovaná
blastocysta (XB)

DEN 6
Vyhatchovaná
blastocysta (FHB)

Za 96 hodin po oplození. Embryo se dále dělí a počet buněk roste. Při počtu 13 a více buněk se embryo označuje jako morula. V další fázi vývoje hranice
mezi buňkami mizí a z embrya se stává kompaktní
morula. Ve chvíli, kdy se uvnitř kompaktní moruly
začne vytvářet dutina (kavita), buňky započaly svoji diferenciaci na vnitřní buněčnou masu (embryo
blast – základ pro budoucí plod) a vnější buňky (trofektoderm – základ pro plodové obaly).

Den 5: Kontrola rýhování

Za 120 hodin po oplození. Dutina v centrální části embrya se zvětšuje – vzniká blastocysta. V tento den kultivace se nejčastěji provádí embryotransfer (ET).

Den 6: Kontrola rýhování

Za 144 hodin po oplození. Po zhodnocení morfologie embryí se všechna kvalitní nadbytečná em
brya zamrazí. Měla by být ve stadiu expandované (XB), hatchující (HB) nebo plně vyhatchované
blastocysty (FHB).
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ET
EMBRYOTRANSFER

CO JE EMBRYOTRANSFER?
Embryotransfer je bezbolestný zákrok, při kterém je tenkým katetrem zavedeno nejkvalitnější embryo přímo do
dělohy ženy.

KDY SE EMBRYOTRANSFER PROVÁDÍ ?
Embrya se v průběhu kultivace vyvíjejí v inkubátorech, kde
jsou nastaveny optimální podmínky srovnatelné s podmínkami těla ženy. Vývoj embryí je každý den hodnocen
zkušeným embryologem. Než je embryo vloženo do těla
ženy, je jeho vývoj po oplození pravidelně kontrolován
embryology. Na základě postupného hodnocení je vybráno nejvhodnější embryo k transferu, který se nejčastěji
provádí 5. nebo 6. den kultivace.

CO PŘEDCHÁZÍ EMBRYOTRANSFERU?
Při konzultaci Vám lékař objasní, jak se připravit na přenos
embrya, jak bude embryotransfer probíhat a jak se chovat
po něm. O vývoji Vašich embryí se můžete kdykoli informovat na našem klientském portále my.reprofit.cz.
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JAK EMBRYOTRANSFER PROBÍHÁ?

CO SE DĚJE PO EMBRYOTRANSFERU?

Embryo se nasaje do tenkého měkkého katetru a v malé
kapce média je vypuštěno do dutiny děložní, kde poté hledá místo k uhnízdění (nidaci).

Po embryotransferu zůstává žena 10–15 minut v klidu ležet. Po transferu Vám lékař vystaví zprávu o léčbě, kde budou uvedeny všechny informace o počtu a vývoji Vašich
embryí. Zároveň se zprávou obdržíte účet za léčbu, který
následně uhradíte na účtárně přímo na klinice.

Není nutné mít extrémně naplněný močový měchýř, ale
doporučujeme nejít před embryotransferem na toaletu
(obraz na ultrazvuku je pak lépe čitelný).
Tento zákrok je prováděn ambulantně, bez anestezie a je
podobný klasickému gynekologickému vyšetření. Při ET
může být přítomný Váš partner. Před samotným transferem si můžete Vaše embrya prohlédnout na obrazovce na
zákrokovém sále a sledovat jejich cestu z kultivační misky
do transferového katetru.

KOLIK EMBRYÍ SE TRANSFERUJE?
Doporučujeme transfer jednoho embrya, čímž minimalizujeme možnost vícečetného těhotenství a závažných
komplikací s ním spojených.
Transferem dvou embryí se zvyšuje riziko od předčasného
porodu přes ohrožení plodů specifickými syndromy (twin
to twin transfusion, častější vrozené vývojové vady a nízká
porodní hmotnost plodu) až po nesporně vyšší zátěžové
nároky na matku a její tělo.

K implantaci embrya dochází během 72 hodin po em
bryotransferu. Doporučujeme se po dobu zhruba 5 dní
vyhnout sportovním aktivitám, těžké fyzické práci, plavání, koupeli pod hladinou vody (sprcha nijak omezena
není). Mimo tato doporučení je možné v dalším období po embryotransferu provádět normální všední aktivity. Klid na lůžku nezvyšuje pravděpodobnost implantace
embryí. Cestování běžnými dopravními prostředky (včetně letadla) bezprostředně po embryotransferu je možné a nemá negativní vliv na výsledek léčby. Pracovní neschopnost obvykle není nutná.
Pobolívání menstruačního charakteru v podbřišku je velice časté a není známkou selhání léčby. Stejně tak zašpinění nebo slabé krvácení se může objevit nejen v den em
bryotransferu, ale i ve dnech následujících.
V případě těhotenství pokračujte s užíváním léků beze
změny do konce 8. týdne těhotenství. Samozřejmě, že
každá pacientka užívá jiné léky a jejich vysazení je vždy
individuální. V souhrnu lze říci, že imunosupresiva lze vysadit po ultrazvukovém prokázání srdeční akce u plodu.
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Dávku estrogenů a progesteronu lze po dosažení 8. týdne
snížit na polovinu a se začátkem 10. týdne léčbu definitivně ukončit. Přesné časování vysazení léků po úspěšném
cyklu IVF vždy konzultujte se svým lékařem.

KVALITA EMBRYÍ
DEN 1
Oplozené
vajíčko

DEN 2
4buněčné
embryo

DEN 3
8buněčné
embryo

DEN 4
Morula (M)

DEN 4
Kompaktní
morula (CM)

DEN 5
Časná
blastocysta (EB)

DEN 5
Blastocysta (B)

DEN 5
Expandovaná
blastocysta (XB)

DEN 6
Hatchující
blastocysta (HB)

DEN 6
Vyhatchovaná
blastocysta (FHB)

CO SE DĚJE S NETRANSFEROVANÝMI EMBRYI?
Embrya, která nebyla transferována, je možné rozdělit do
dvou skupin. První skupinou jsou kvalitní, dobře vyvinutá
embrya, která je možné zamrazit. Druhou skupinou jsou
embrya, která se ve vývoji zastavila nebo byl jejich vývoj
příliš pomalý. Embrya spadající do druhé skupiny nejsou
vhodná k zamražení.
Informace o počtu vhodných a nevhodných embryí k transferu najdete na našem klientském portále my.reprofit.cz.
Rozhodnutí o tom, která embrya se zamrazí, provádí zkušený embryolog. Pro zachování kvality embrya po jeho
rozmražení mrazíme pouze embrya nejlepší kvality.

Zkratky používané při hodnocení stadia embryí
2PN – oplozené vajíčko – zygota
2–12 – počet buněk tvořících embryo
M – morula
CM – kompaktní morula
CM+ – kompaktní morula s kavitací
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EB – časná blastocysta
B – blastocysta
XB – expandovaná blastocysta
HB – hatchující blastocysta
FHB – vyhatchovaná blastocysta

EMBRYA VHODNÁ
K TRANSFERU

PŘÍKLADY EMBRYÍ
NEVHODNÝCH K TRANSFERU

Den 3 Nejčastěji se transferuje:
7buněčné embryo
8buněčné embryo
10buněčné embryo

8buněčné embryo

4buněčné embryo

10buněčné embryo

Den 5 Nejčastěji se transferuje:
Časná blastocysta (EB)
Blastocysta (B)
Expandovaná blastocysta (XB)
12buněčné embryo

B

B bez embryoblastu

XB

10buněčné embryo

HB

EB

Den 6 Nejčastěji se transferuje:
Hatchující blastocysta (HB)
Vyhatchovaná blastocysta (FHB)

FHB
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LÉČEBNÉ METODY II.
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PGT
PREIMPLANTAČNÍ
GENETICKÉ TESTOVÁNÍ

SPG
SPERMIOGRAM
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PGT
PREIMPLANTAČNÍ
GENETICKÉ
TESTOVÁNÍ

K ČEMU SLOUŽÍ?
Je to soubor metod, pomocí kterých lze zhodnotit genetickou výbavu embrya ještě před jeho zavedením do dělohy ženy. Cílem je výběr embrya bez genetické zátěže,
které má nejvyšší implantační a vývojový potenciál. Díky
tomu se zvyšuje úspěšnost léčby, zkracuje se doba léčby
(od první stimulace do porodu zdravého dítěte), minimalizuje se riziko potratu a porození dítěte se závažnými vývojovými vadami (např. Downův syndrom, Turnerův syndrom a další).

JAK VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ?
U pěti- až šestidenních embryí, která jsou ve stadiu hatchující blastocysty, se pomocí mikromanipulačních technik provede odběr několika buněk (tzv. biopsie). Z těchto
buněk se získá genetická informace (DNA), která se dále
zpracuje a vyhodnotí.

CO VŠECHNO SE VYŠETŘUJE?
Pomocí PGT můžeme detekovat mutace genomové, chromozomové i genové.
Podle toho, zda hledáme konkrétní aberaci, nebo zda se
provádí vyšetření necílené, rozlišujeme 3 typy PGT:
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1) PGT-A (screening)
Používá se k detekci genomových mutací. Jedná se o takzvané aneuploidie, což je jev, kterým označujeme změny v počtu chromozomů – tzn., že některé chromozomy chybí (monozomie) nebo naopak přebývají (trizomie).
Pomocí PGT-A lze hodnotit i změny ve struktuře chromozomů – tzn., že chybí (delece) nebo přebývají (duplikace)
části chromozomů.
Toto vyšetření je necílené a hodnotí změny v celém genomu embrya.
Tento typ PGT je vhodný:
ll pro pacientky ve věku 35 let a více
ll při opakujících se potratech
ll při narození potomka s vrozenou vývojovou vadou
ll p
 ři opakovaném selhání IVF cyklu (neúspěšná implantace embrya nebo potrat)

cované translokace nebo jiné strukturální chromozomové
aberace. Součástí je i zhodnocení případných aneuploidií
chromozomů (viz výše).
Tento typ PGT je vhodný pro pacienty s nosičstvím balancované strukturní aberace (např. Robertsonova
translokace)
Pro PGT-SR využíváme metodu sekvenování nové generace (NGS).
K tomuto vyšetření je potřeba dodat genetický nález (karyotyp) s přesným popisem strukturní aberace pacienta.

3) PGT-M (diagnostika)
Používá se pro detekci konkrétní genové mutace, která je
příčinou monogenního onemocnění (nebo přenašečství tohoto onemocnění) u některého z rodičů embrya. I zde je
součástí zhodnocení případných aneuploidií chromozomů.

2) PGT-SR (diagnostika)

Tento typ PGT je vhodný pro pacienty, kteří trpí monogenním onemocněním (např. cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hemofilie a jiné) nebo jsou
přenašeči mutovaných genů způsobujících monogenní onemocnění a chtějí eliminovat přenos nemoci na potomka.

Používá se pro přesnější detekci chromozomových přestaveb v případech, kdy jsou rodiče embrya přenašeči balan-

Pro PGT-M využíváme metodu karyomapping nebo
PCR v kombinaci s NGS.

Pro PGT-A využíváme metodu sekvenování nové generace (NGS).
K tomuto vyšetření není potřeba žádná příprava.
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K tomuto vyšetření je potřeba konzultace s klinickým
genetikem, při němž se sestaví rodokmen s minimálně třemi generacemi a všemi členy nesoucími nebo
přenášejícími dané onemocnění. Po zvolení vhodné
vyšetřovací metody se odebírá krev obou partnerů
a některých příbuzných, nejlépe i postiženého člena
rodiny. Díky tomu je možné vytvořit sondy detekující postižený gen (u metody PCR) nebo porovnat jednotlivé genetické profily (u metody karyomapping),
a tak vybrat embryo bez mutovaného genu.

VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ
Výsledkem PGT je naše doporučení, zda je dané embryo
vhodné k transferu, či nikoliv.
Přednostně se transferují euploidní embrya, tedy embrya
bez zjištěné genetické patologie. V určitých případech lze
provést transfer i mozaicistního embrya. Mozaicismem se
označuje jev, kdy ne všechny buňky embrya mají stejnou
genetickou výbavu. Není vzácný, dle našich výsledků se
vyskytuje u 10– 20 % bioptovaných blastocyst. To, zda je
možné takové embryo transferovat, posuzuje klinický genetik dle typu a míry postižení chromozomů.
Transfer vhodného embrya se provádí nejdříve v následujícím cyklu po dodání genetických výsledků, tedy jako kryoembryotransfer.
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JAKÉ MOHOU NASTAT KOMPLIKACE?
Proces biopsie je pro embryo energeticky náročný, proto se k vyšetření PGT vybírají pouze vitální a morfologicky
kvalitní embrya. I takováto embrya však mohou být vlivem
následných procesů (mražení a rozmražení) dále oslabena, a tak se může ve výjimečných případech stát, že se
i geneticky normální embryo rozmražené na kryoembryotransfer zastaví ve vývoji.
Výsledek PGT vyšetření má vysokou výpovědní hodnotu.
Je ale nutné si uvědomit, že jako každá metoda má svoji
chybovost, a to nejen z technického, ale také z biologického hlediska. Přestože je embryo geneticky testováno,
může být budoucí plod postižen genetickými změnami,
které:
ll byly pod rozlišovacími schopnostmi metodiky;
ll n
 ebyly zachytitelné daným typem vyšetřovací metody
(u NGS nezachytíme polyploidie a balancované změny
genomu);
ll v
 znikly v buňkách de novo až v dalším vývoji embrya
(tedy až po biopsii) nebo byly v embryu přítomny
v době biopsie, ale v jiných než bioptovaných buňkách
(mozaicistní embryo).
Při PGT-M sledujeme pouze danou vadu, která se v rodině vyskytuje, ale dítě narozené z vyšetřeného embrya
může mít i jinou, námi nesledovanou genetickou vadu, ať

už zděděnou, nebo vzniklou de novo. Riziko vrozených vývojových vad způsobených chromozomovými aberacemi
je u dětí narozených po umělém oplodnění dle dosud provedených studií stejné jako u dětí narozených po přirozeném početí, tedy 0,6 %.
Provedení PGT nenahrazuje prenatální vyšetření standardně prováděná u všech těhotných žen k odhalení vývojových
vad plodu. V rozmezí 10.–20. týdne se doporučuje provést
screeningová vyšetření, spočívající v biochemickém vyšetření vzorku krve těhotné ženy a ultrazvukové kontrole plodu. Při důvodném podezření se provádí další testy na odhalení chromozomálních vad, ať už neinvazivní testy NIPT
(testování volné fetální DNA kolující v krvi matky), nebo invazivní aminocentéza (testování vzorku plodové vody).
Je třeba se připravit i na skutečnost, že po vyšetření všech
vašich embryí nebude ani jedno doporučeno k transferu.
Ve výjimečných případech se může stát, že genetická informace získaná při biopsii není dostatečně kvalitní a výsledek genetické analýzy tak není adekvátně hodnotitelný. V takovém případě nelze jednoznačně říci, zda je dané
embryo v pořádku, a pokud se jedná o PGT-M nebo PGT-SR, embryotransfer nedoporučujeme.
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SPG
SPERMIOGRAM

CO JE SPERMIOGRAM?
Spermiogram je laboratorní vyšetření kvality spermií.
Hodnotí se objem ejakulátu, počet spermií, jejich pohyblivost a morfologie (tvar hlaviček, krčků a bičíků). Vzorek
spermatu se obvykle získává masturbací.
Pokud má být hodnocení spermiogramu reprezentativní,
mělo by být provedeno po 2–3 dnech pohlavní abstinence.

JAKÝ JE POSTUP PŘI ŠPATNÝCH VÝSLEDCÍCH
SPERMIOGRAMU?
Parametr

Nejnižší limit dle WHO
(norma)

Objem ejakulátu (ml)

1,5

Celkový počet spermií (mil./ejakulát)

39

Koncentrace spermií (mil./ml)

15

Celková pohyblivost (%)

40

Progresivní pohyb (%)

32

Morfologie (normální formy %)

4

Pokud analýza spermatu ukáže nějakou abnormalitu, je
vhodné vyšetření opakovat s odstupem dvou až tří měsíců
a teprve při opakování abnormálních hodnot se doporučuje navštívit urologa nebo androloga (specialistu na muž48

skou neplodnost). Toto doporučení vychází z délky spermatogeneze – vývoje spermií, který trvá cca 75 dní.

prosím posaďte na recepci, bude Vám odebrána krev
na infekce (HIV, žloutenka typu B, C, syfilis).

Důležité je si uvědomit, že spermiogram nelze uzavřít z jednoho jediného výsledku. Spermatogeneze je dynamický
a proměnlivý proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů (akutní onemocnění, změny v životním stylu, změny prostředí atd.). Pokud chcete mít reálný obraz o Vaší spermatogenezi, doporučujeme nechat si provést toto vyšetření
třikrát po sobě, vždy s odstupem dvou až tří měsíců.

ll N
 a naší klinice je možné, aby Vaše partnerka byla přítomna při odběru, vzorek však nesmí být kontaminován slinami.

JAKÉ JSOU ZÁSADY PŘED ODBĚREM NA KLINICE?
ll Před odběrem se vymočte.
ll U
 myjte si ruce a pohlavní orgán včetně předkožky mýdlem a poté se dobře opláchněte čistou vodou.

JAKÉ JSOU ZÁSADY PŘED ODBĚREM MIMO
KLINIKU?
Odběr je možné učinit také mimo kliniku, v takovém případě je však nutné, aby k nám muž dopravil vzorek osobně,
a to do 60 minut a s platným dokladem totožnosti. Při přepravě je důležité, aby se zachovala tělesná teplota vzorku.
ll Před odběrem se vymočte.

ll K osušení použijte jednorázové papírové ručníky.

ll U
 myjte si ruce a pohlavní orgán včetně předkožky mýdlem a poté se dobře opláchněte čistou vodou.

ll Sterilní kádinku otevřete těsně před odběrem.

ll K osušení použijte čistý ručník.

ll P
 řed odběrem zkontrolujte, že se Vaše osobní údaje,
uvedené na sterilní kádince, shodují s údaji na náramku, který jste obdrželi na recepci.

ll Sterilní kádinku otevřete těsně před odběrem.

ll Odběr proveďte masturbací do sterilní kádinky.
ll P
 o odběru kádinku pečlivě uzavřete, vložte do okénka
s formulářem v odběrové místnosti a stiskněte zvonek.

ll O
 dběr proveďte masturbací do sterilní kádinky a po
odběru ji řádně uzavřete.
ll V
 zorek spermatu udržujte při tělesné teplotě až do příchodu na kliniku.

ll V rámci léčby IVF a při kryokonzervaci spermatu se
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Doporučujeme umístit kádinku pod oděv do přímého kontaktu s tělesným povrchem.
ll V
 zorek dopravte na kliniku osobně nejpozději 60 minut
po odběru.
ll V
 zorek předejte osobně andrologické laborantce.
Svým podpisem potvrdíte, že se jedná o Váš biologický materiál.
ll P
 řed výkonem IVF a kryokonzervací ejakulátu Vám bude
odebrána krev na vyšetření infekcí (HIV, žloutenka typu
B, C, syphilis).

DNA FRAGMENTACE
Jedná se o doplňkovou metodu hodnocení kvality spermií,
při které se stanovuje počet spermií s poškozenou genetickou informací. Výsledek vyšetření udává podíl spermií
s fragmentovanou DNA, což je procento spermií, které nejsou schopny oplodnit vajíčko. Vysoký podíl spermií s fragmentovanou DNA bývá spojován s opakovaným selháním
fertilizace vajíčka.
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KDY JE VHODNÉ VYŠETŘENÍ DNA FRAGMENTACE?
Testování DNA fragmentace doporučujeme provádět například při opakovaném selhání oplození vajíček, špatném
vývoji embryí nebo opakovaných potratech.

REPROFIT
INTERNATIONAL
JE V ČESKÉ REPUBLICE
KLINIKOU PRVNÍ VOLBY
V LÉČBĚ NEPLODNOSTI
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OVĚŘENÍ IDENTITY
Při Vašich návštěvách na naší klinice budete několikrát požádáni o prokázání identity. Pro tyto případy mějte u sebe
prosím vždy pas nebo občanský průkaz. Pokud budete vyplňovat některé dokumenty vzdáleně, je potřeba doložit Vaši
identifikaci. K tomuto účelu proto prosím s odesílanými dokumenty pošlete vždy také kopii svého pasu a pasu Vašeho
partnera (je-li na dokumentu uveden). Kopii pasu prosím podepište. Podepsaný originál dokumentu je však potřeba přinést na kliniku při Vaší nejbližší návštěvě.

SBĚR INFORMACÍ O VÝSLEDKU VAŠÍ LÉČBY
Ve chvíli, kdy odcházíte po embryotransferu domů, odcházíte s nadějí na pozitivní výsledek. Rádi bychom Vás poprosili o zpětnou vazbu, která je pro nás velice důležitá
a díky které jsme schopni posoudit kvalitu naší léčby. Proto Vás žádáme o předání všech informací, které by mohly souviset s IVF. Také informace o průběhu těhotenství,
porodu (včetně způsobu porodu: císařský řez / přirozeně),
komplikacích při porodu a vrozených vývojových vadách.

JAKÉ INFORMACE NÁS ZAJÍMAJÍ?
ll D
 atum a výsledek těhotenského testu (pozitivní/negativní).
ll Datum a výsledek ultrazvukového vyšetření těhotenství (počet plodů, počet plodů se srdeční akcí).
ll Případné mimoděložní těhotenství.
ll Jestli se prováděla redukce počtu plodů.
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ll P
 řípadný potrat a datum potratu.
ll Datum a způsob porodu, počet porozených dětí, váha
a pohlaví jednotlivých novorozenců, jestli jsou porozené děti zdravé, případně jaká je diagnóza.

JAK SE K NÁM DOSTANETE
Místní doprava
Klinika je dostupná městskou hromadnou dopravou –
tramvají č. 1 z Hlavního nádraží či Mendlova náměstí na
zastávku „Výstaviště – vstup G2“, popř. Lipová – a nachází
se po pravé straně 100 metrů po směru jízdy tramvaje. Informace o jízdním řádu MHD Brno na www.dpmb.cz.
Autobusem
Autobusová linka Praha–Brno a zpět (cca 2,5 hod.). Vnitrostátní i mezinárodní autobusová spojení např. na
www.studentagency.cz, www.tourbus.cz.
Vlakem
Praha – Brno hlavní nádraží: 2,45 hod.
Vídeň – Brno hlavní nádraží: 1,45 hod.
Bratislava – Brno hlavní nádraží: 1,30 hod.
Vyhledávání vlakového spojení např. na www.cd.cz.
Autem
Do navigace zadejte adresu Brno, Hlinky 122, případně GPS
souřadnice 49.1910553859, 16.5785267517. Parkování je
možné na ulici Hlinky nebo v parkovacím domě Hlinky 118.

POZNÁMKY
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info@reprofit.cz
+420 543 516 001
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
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www.reprofit.cz

