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Más fajok, ember: 
In vitro fertilisatio: “hagyományos” és ICSI

Ló a jövőben: 
ICSI 

intracytoplasmaticus spermium injectio 
az in vitro fertilisatio egyik formája

Ló szaporodásbiológia ma: 
napjainkig az embriótranszfer  

volt a legmagasabb szintű eljárás a praxisban



ICSI

1. Megtermékenyítetlen, éretlen petesejtek  
érkeznek a laborba

prof. Cesare Galli, Cremona, Italy 
avantea.it



2. In vitro maturatio 24-30 h,  
    speciális tápoldat 
    termosztát: 38,2 C,  5% CO2,    96% pára



3. Intracytoplasmaticus spermium injectio





In vitro inkubatio  
speciális tápoldat 
termosztát:   38C,    5% CO2,    6% O2

6 napos (morula vagy korai blastocysta) 
(0,2-0,3 mm) 
 mélyhűtés 

+ bármeddig tárolható és szállítható 
+ a beültetés és az ellés jól időzíthető 

- kb. 66 % sikerarány 

vagy 

8 napos (expandált blastocysta) 
(0,6-1,2 mm) 

friss transzfer 
+ kb. 90 % sikerarány 

- szinkronban lévő kancát igényel 
- max. 24 h szállíthatóság 

 



1. nap, 2 sejt 4. nap, 16 sejt 5. nap morula

6. nap, korai blastocysta 
220 mikrométer 8 nap, expandált blastocysta 

600-1200 mikrométer





Hogy jövünk  
mi  

ehhez?



1. 
Egész petefészkek 

küldése az embriólaborba 

Indikáció: 

hirtelen elhullás, vagy elkerülhetetlen euthanasia 
(kólika, inoperabilis törés stb) 

 petefészkek kiemelése:  

altatás után, euthanasia előtt 

vagy 

 vagy a halál beállta után 2-3 órán belül 

Kezelés: fiz sós lemosás, nejlontasak, hungarocelldoboz hűtés nélkül 

szállítás: max. 12 h szobahőmérsékleten, 20-23 C 
(Budapest - Cremona: 8 óra) 



2. Kiemelt petefészekből kinyert petesejtek küldése 

tüszők kimosása (0,5-1,5 cm-es tüszők) 

 18 G tű, 10 ml fecskendő 

 EquiFlush (Minitüb) mosófolyadék 

tüszők felnyitása, üregek átöblítése, falak kikaparása

a  
a kinyert folyadék közvetlen 

küldése 

22-25 C 

12 óra

b 
petesejtek megkeresése a 

mosófolyadékban 

áthelyezés tárolóoldatba 
Equihold (Minitüb) 

22-25 C 

24 óra



3. Ovum Pick Up, OPU 
transvaginal follicular aspiration

















OPU 

Minden 0,5 cm-nél nagyobb tüszőt megszúrunk, üregüket 6-8 alkalommal öblítjük 

mosófolyadékot EZ way embriófilteren szűrjük 

sztereomikroszkóppal a petesejteket megkeressük,  
kiemeljük és a tárolófolyadékba helyezzük 

küldés az embriólaborba 

22C-on 24 h-t szállítható, hőingadozás kerülendő! 

ideális lenne órákon belül elérhető labor,  
vagy stabil hőmérsékletet biztosító transzporttermosztát



 OPU: 
kancától függően kb. 50-70%-os kinyerési arány, 

pl. 10 tüszőből 6 petesejt

ICSI, jelenlegi eredményesség:

Kiemelt petefészkekből: 
90% fölötti kinyerési arány 
pl. 10 tüszőből 9 petesejt

10 petesejtből lesz átlagosan 1 vehem



Szükséges beruházás:
Petesejt kinyerés kiemelt petefészekből:  

100.000-300.000 Ft (sztereomikroszkóp)

OPU:  kb. 1 M Ft (ultrahangon kívül)

ICSI: 15-20 M Ft-tól 

Szolgáltatási díjak: 
OPU: 850 Euro (Utrecht, Cremona stb) 

ICSI: 350 Euro (Cremona) 
plusz 400 Euro / embrió

Előnyök a praxisban
-az OPU időpontja nem kötött a ciklushoz, így bármikor,  

jól tervezhetően végezhető 

-nem igényel speciális szaporodásbiológiai ismereteket



OPU indikációk:

-idős, nem vemhesülő, vagy a vehem kihordására bármely okból alkalmatlan kanca 

-folyamatosan sportoló kanca 

-kis mennyiségben, nagyon rossz minőségben vagy nagyon drágán elérhető sperma 

-kiemelkedő tenyészértékű kanca (évente több utód lehetősége) 

-még nem tenyészérett 2 (vagy akár 1) éves kanca



Jövő

-az ICSI eljárás fejlesztés alatt áll  
  a sikerarány folyamatosan javul 

-az ICSI több intézetben előkészítés alatt 
  pár éven belül 4-5 helyen elérhető lesz Európában   
  Cremona, Utrecht . . . . .   (Budapest??) 

-a sikerarány javulásával és az árak csökkenésével  
 széles körű elterjedése várható, 
 mivel a tenyésztők számára sok előnnyel jár
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Köszönöm a figyelmet!


