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 A prenatális diagnosztika alkalmazásával 

lehetővé vált, hogy azoknál a szülőknél, 
akiknél a gyermekvállalás során magas a 
genetikai kockázat, megelőzhető legyen a 
beteg utód születése.  

 A preimplantációs genetikai diagnosztika 
(PGD) a prenatális diagnosztika legkorábbi 
formája, a beágyazódás előtti preembrió 
(előébrény) genetikai vizsgálatát jelenti, 
amire a megtermékenyüléstől a blasztocita 
(hólyagcsíra) állapot eléréséig van 
lehetőség.  



 Preimplantációs genetikai diagnosztika 
(PGD): azon betegeknél kerülhet 

alkalmazásra, akiknél magas kockázat áll 
fenn arra, hogy születendő gyermeküknek 
olyan genetikai rendellenességet 
örökítsenek át, amely jelentősen csökkenti a 
születendő gyermek életkilátásait vagy 
életminőségét   

 Preimplantációs genetikai szűrés (PGS)  

 HLA-tipizálás  



 Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD) 

 Preimplantációs genetikai szűrés (PGS): 
 ha az eljárást kérő házaspárnál nem igazolható a 

PGD eljárásnál korábban említett, az életkilátást vagy 
életminőséget jelentősen csökkentő örökletes 
betegség előfordulásának magas kockázata. A 
vizsgálni (szűrni) kívánt rendellenesség 
előfordulásának valószínűsége alacsony, általában 
nem haladja meg az 1-2%-ot (pl. kromoszóma 
rendellenességek előfordulásának gyakorisága 
magas anyai életkor esetén). Javallata így az 
asszisztált reprodukciós kezelések hatékonyságának 
növeléseként jelölhető meg.   

 HLA-tipizálás  
 



 Praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) 

 Praeimplantatiós genetikai szűrés (PGS): 

 HLA-tipizálás:  Vitatott, de technikailag 
kivitelezhető alkalmazási terület a 
csontvelőátültetésre váró beteg gyermek 
számára történő HLA-kompatibilis donor testvér 
biztosítása (HLA-tipizálás). Az eljárás során, a 
szervezeten kívül megtermékenyítés útján 
létrejött preembriók genetikai vizsgálatát 
követően azok kerülnek beültetésre, amelyek 
immunológiai tulajdonságai hasonlítanak a 
beteg gyermekéhez, így a születendő gyermek 
donorként szolgálhat (elsősorban 
hemopoetikus őssejtek tekintetében) a beteg 
gyermek gyógyításához.  

 



a. Ivarsejtek genetikai vizsgálata (prekoncepcionális genetikai diagnosztika)  

 A prenatális genetikai vizsgálatok legkorábbi formája, amely a megtermékenyítés előtti 

ivarsejtek genetikai vizsgálatát és a vizsgálati eredmény alapján történő szelekcióját 

jelenti.  

 • Hímivarsejtek genetikai vizsgálata  

 • Petesejtek genetikai vizsgálata  

b. Beágyazódás előtti preembriók genetikai vizsgálata  

 • Sarki test biopszia  

 Megtermékenyült petesejt (zigóta) első és második sarki testének vizsgálata. Az első 

sarkitest biopsziájára a petesejtnyerés napján, a megtermékenyítésig van lehetőség. A 

második sarkitest biopsziája a megtermékenyítést követő 18-22 óra között végezhető.  

 • Blasztomer biopszia  

 Az osztódó preembrió sejtjeinek a vizsgálata. A PGD eljárások során a leginkább ajánlott 

módszer, amely az osztódó, 4-10 sejtes állapotú preembrió 1 vagy 2 sejtjének 

eltávolítását jelenti a megtermékenyítést követő 2. vagy 3. napon.  

 • Trofektoderma biopszia  

 Hólyagcsíra (blasztocita) fejlődési állapotú preembrió külső trofektoderma sejtjeinek a 

vizsgálata . A megtermékenyítést követő 5. vagy 6. napon végezhető. A módszer 

előnye, hogy több sejt áll rendelkezésre a genetikai vizsgálathoz, azonban 

megbízhatóságáról csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre adatok, ezért rutinszerű 

alkalmazása nem javasolt.  



1. Szervezeten kívüli megtermékenyítés  

2. A vizsgálandó minta gyűjtése 

3. Genetikai vizsgálat  

4. Embrióbeültetés  



 A vizsgálandó előébrények (preembriók) 

“létrehozása” hormonális petefészek 

stimulációt követően, ultrahang 

ellenőrzéssel végzett tüszőpunkcióval 

(petesejtnyeréssel) és szervezeten kívüli 

megtermékenyítéssel (in vitro 

fertilizációval, IVF) történik.  



 a petesejteket intracitoplazmatikus spermium 
injekcioval (ICSI) megtermékenyíteni, így 
elkerülhető, hogy az esetleg a preembrióhoz 
tapadó hímivarsejtek bekerüljenek a genetikai 
vizsgálatra szánt mintába, meghamisítva ezzel 
annak eredményét  

 Petesejt burkának megnyitása: 
› Mechanikusan (üveg kapillárissal) 

› Kémiai úton (savval maratás+lézer) 

 Blasztomérák kipipettázása 

 Megfelelő tárolás, laboratóriumba szállítás 
 

 



Mintavétel az embrióból. Az embrió 

burkát ez esetben LASER-rel nyitották 

meg. 

A poláris testek eltávolítása. Az első 

osztódási fázisban egy második poláris 

test is megjelenik, mindkettőt szokás 

vizsgálni. 



 PCR - (polimerase chain reaction) - Ez 
pontosan meg tudja határozni a genetikai 
problémát, bonyolult és eléggé időigényes 
eljárás. Laboratóriumonként általában 1-2 
betegség kiszűrésére van ezzel a módszerrel 
lehetőség. Mitokondriális DNS hibák csak 
ezzel a módszerrel mutathatók ki. Hátránya 
még, hogy elég drága. 
 

 FISH - (fluorescence in situ hibridization) - 
nem olyan pontos, mint a PCR, többnyire 
csak azt tudja megmondani, hogy van vagy 
nincs genetikai probléma, de kiváló pl. az 
aneuploidiák vizsgálatában. Olcsóbb, 
gyorsabb és egyszerűbb, mint a PCR. A 
gyorsaság nagyon fontos, hiszen az 
embriókat a mintavételtől számított 1-2 
napon belül vissza kell ültetni, addigra tudni 
kell, hogy egészségesek-e. 
 



 Beültetésre csak a kérdéses genetikai 

rendellenességtől mentes előébrények 

kerülnek, míg a genetikai vizsgálat 

alapján rendellenesnek ítélt előébrények 

sorsáról a pár rendelkezik a beleegyező 

nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelően. 



 2005. év végéig Európában közel 16000 vizsgálatot végeztek Az 
embriótranszferre vonatkoztatott terhességi arány 25% körül volt, a 
téves diagnózis aránya a nemzetközi adatok alapján 2-3%.  

 Az eljárást a világ számos országában alkalmazzák, és a PGD 
végzésének körülményeit a legtöbb országban törvények 
szabályozzák.  

 Egy, az IFFS (International Federation of Fertility Societies) által 
összeállított nemzetközi felmérés részletes kimutatása alapján a világ 
30 országában törvény, vagy etikai irányelv engedélyezi, 3 
országban tiltja és további 11 országban pedig semmilyen törvény 
vagy etikai irányelv nem szabályozza a PGD végzését.  

 Magyarországon eddig nemhez kötötten öröklődő betegségek és 
cisztás fibrózis esetén történtek beavatkozások, és az első sikeres 
kezelésről és szülésről 2002-ben számoltak be. Az elmúlt években 
több IVF központ is érdeklődést mutatott a PGD gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatban. 

 2008 – ban összesen 22 beavatkozás történt. Jelenleg csak az 
Istenhegyi Géndiagnosztika végez PGD-t néhány meddőségi 
centrummal együttműködve (??). Egyelőre csak a FISH 
módszert alkalmazzuk, kromoszóma-rendellenességekre, XX – 
XY szelekcióra. 

 A Monogénes betegségekre való szűrés 2010-ben várható 
 



 Az eljárás alkalmazása számos etikai kérdést is felvet. Ezek 
elsősorban a betegséget hordozó, és így beültetésre nem kerülő 
előébrények megsemmisítése miatt merülnek fel. Így a PGD 
alkalmazása feltételezi, hogy etikai szempontból különbséget 
teszünk a betegséget hordozó és méhen belül fejlődő, valamint 
az IVF kezelés útján létrehozott, a betegségben szintén érintett és 
ezért beültetésre nem kerülő előébrények megsemmisítése 
között.  

 A másik etikai problémát az okozza, hogy preimplantációs 
genetikai vizsgálat nem csak a születendő gyermek 
életminőségét súlyosan befolyásoló örökletes betegségek 
esetén végezhető el, hanem, a módszer alkalmazásának nem 
megfelelő szabályozása és ellenőrzése esetén, alkalmas lehet 
arra is, hogy a szülők által preferált tulajdonságú gyermekek 
születéséhez segítsen hozzá (PGD nem orvosi javallatra történő 
alkalmazása.)  

 A PGD egyik speciális formája, a HLA-tipizálás esetében etikai 
problémaként merül fel az is, hogy a eljárás célja ebben az 
esetben nem egy egészséges gyermek születése, hanem a 
születendő gyermek csak eszköz egy másik, beteg gyermek 
meggyógyításához. 



• Autoszomális domináns öröklődésű betegségek (beteg utód kockázata 

50%) pl. Marfan syndroma (kötőszöveti rendellenesség), Huntington betegség 

(40 éves kor után jelentkező gyors szellemi és testi  leépülés), Dystrophia 

myotonica (korai gyermekkorban halálos izomgyengeség), Familiáris 

adenomatosus colon polyposis (vastagbélrák) 

• Autoszomális recesszív öröklődésű betegségek (beteg utód kockázata 25%)  

Cisztás fibrózis (elsősorban a tüdőt érintő gyakran fatális megbetegedés),  

Tay-Sachs betegség (súlyos szellemi fogyatékossággal járó  

anyagcserebetegség), β-thalassemia (a vérszegénység egyik súlyos formája)  

Phenylketonuria (mentalis károsodással járó anyagcsere betegség),  

Sarlósejtes vérszegénység (a vörösvérsejtek rendellenessége),  

Spinalis muscularis atrophia (korai gyermekkorban halálos izomsorvadás)  

• X-kromoszómához kötött rendellenességek (fiú utód kockázata 50%)  

Valamennyi X-hez kötött recesszív öröklődésű betegségnél végezhető nem 

meghatározás  HPRT-deffektus (hypoxantin-guanin foszforibozyltransferáz 

hiány), Duchenne muscularis dystrophia (gyermekkorban halálos 

izomsorvadás), Lesch-Nyhan syndroma (halálos kimenetelű anyagcsere 

betegség), Haemophilia A és B (vérzékenység), Fragilis X syndroma (szellemi 

fogyatékosság), Súlyos kombinált immunhiányos betegség (SCID)  

•Kromoszóma rendellenességek  



 Összeállítva az ESHRE PGD consortium „Best 
Practice guidelines for Clinical 
Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) 
and Preimplantation Genetic Screening 
(PGS)” alapján. 

 

 Preimplantációs genetikai diagnosztika - a 
Humán Reprodukciós Bizottság 
állásfoglalása (elfogadva a hrb 2008. 
november 17-i ülésén) 

http://www.ett.hu/hrb/preimplant.pdf 

http://www.ett.hu/hrb/preimplant.pdf


 A PGD eljárások végzéséhez minden esetben olyan, a 
PGD eljárás végzése céljából létrejött interdiszciplináris 
együttműködés létrehozása szükséges mely az alábbi 
egységek munkáját fogja össze:  

 - klinikai genetikai egység (genetikai tanácsadás),  
 - asszisztált reprodukciós egység és  
 - a magyarországi populációban leggyakrabban 

előforduló betegségek esetében az egy sejt alapján 
történő genetikai vizsgálat elvégzésére képes genetikai 
diagnosztikai egység (genetikai laboratórium).  

 A kezelések végzésében közreműködő e három részleg 
között írásos megegyezés szükséges, amely részletesen 
tartalmazza a kivizsgálás, betegtájékoztatás és a kezelés 
protokollját valamint azt, hogy a három részleg közül 
melyik részleg a kezelés vezető szakmai felelőse. Biztosítani 
kell a fenti három egység közti megfelelő kommunikációt. 



a) Általános irányelvek  

  

 A PGD eljárásban részt vevő párt megfelelő módon, szóban és írásban is tájékoztatni kell a kezelés valamennyi 
lépéséről, a genetikai adatok gyűjtésének illetve rögzítésének módjáról, az asszisztált reprodukciós és genetikai 
diagnosztikai eljárásokról. A tájékoztatást az adott területen szakképesítéssel rendelkező szakorvos végezze a 
hatályos EüM rendeletek szerint. A megfelelő tájékoztatást követően a PGD eljárás a pár férfi és nő tagja által 
is aláírt beleegyező nyilatkozat birtokában végezhető el.  
 

b) Genetikai tanácsadással összefüggő tájékoztatás  
 

 A tanácsadást végző orvosnak a genetikai tanácsadás szakmai szabályainak megfelelően, részletesen 
tájékoztatnia kell a tanácskérő párt  

 • az őket érintő betegség továbbörökítésének az esélyéről,  

 • a betegség következményeiről,  

 • beteg gyermek születésének elkerülése érdekében alkalmazható egyéb módszerekről (prenatális 
diagnosztika)  

 • az adott betegség PGD keretében történő vizsgálhatóságának lehetőségéről  

 • Az IVF kezelés során létrejött embriókban a vizsgált betegség előfordulásának várható gyakoriságáról  
 

c) A PGD eljárással összefüggő tájékoztatás  

  
Az asszisztált reprodukciós beavatkozást végző orvosnak az egyéb, nem PGD céljából végzett IVF-ET 
kezelésekhez hasonlóan kell tájékoztatni a beteget a kezelés folyamatáról, várható eredményességéről, 
valamennyi kockázatáról, és esetleges következményeiről.  

 A PGD eljárás kapcsán külön ki kell térni az alábbiakra:  

 • nem mindegyik embrió alkalmas a genetikai célú mintavételre  

 • a mintavétel során némelyik embrió megsemmisülhet  

 • előfordulhat, hogy némelyik embrió esetében nem ad megbízható eredményt a genetikai vizsgálat  

 • előfordulhat, hogy valamennyi embrió hordozza a vizsgált betegséget  

 • a kezelés eredményessége elmarad a PGD nélkül végzett IVF-ET kezelések eredményességétől  

 • fennáll a téves diagnózis lehetősége.  
 



1. PGD: 

• akiknél az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény ide vonatkozó 
167. §-a alapján asszisztált reprodukciós beavatkozás végezhető  

• akiknél magas (>10%) genetikai kockázat áll fenn egy adott, az 
életminőséget jelentősen befolyásoló monogénes betegség 
továbbörökítésére, vagy  

• a szülők valamelyikében igazolt kiegyensúlyozott szülői kromoszóma 
rendellenesség áll fenn,  

• azon pároknál akiknél a vizsgálandó betegség biztosan nagy 
valószínűséggel igazolt és esetükben a vizsgálandó betegség 
kimutatására megbízható diagnosztikai módszer áll rendelkezésre 

 
2. PGS: Alacsony kockázatú betegcsoportban végzett aneuploidia szűrés 

csak korlátozott javallattal (magas anyai életkor, többszöri 
eredménytelen IVF kezelés után) fogadható el. Ugyanez vonatkozik a 
poligénesen meghatározott hajlam prediktív genetikai tesztelésére is.   

 
3. HLA-tipizálás: etikai okokból nem engedélyezett 
 

A PGD kezelés nem végezhető genetikai javallat nélkül,a szülők kérésének 
megfelelő nemű, vagy egyéb kiválasztott tulajdonságú gyermek 

létrehozása céljából.  



PGD eljárás során fogant terhességek nyomon követése  
 A terhes gondozás során a PGD eljáráskor végzett genetikai vizsgálat 

eredményének megerősítésére ajánlott a prenatális genetikai 
diagnosztika valamely formáját elvégezni. Kívánatos a PGD után 
született gyermekek nyomon követése.  

Dokumentáció  
 A PGD eljárás során részletes dokumentációt kell készíteni, amely kiterjed 

arra, hogy a PGD eljárásban résztvevő három egység (genetikai 
tanácsadás, asszisztált reprodukciós központ, molekuláris genetikai 
laboratórium) közül melyik a PGD eljárás végzésének szakmai felelőse, 
valamint az alábbiakra:  

 • a genetikai tanácsadás során végzett vizsgálatokra  
 • a reproduktív kórelőzményre a pár mindkét tagjánál  

 • a PGD eljárással kapcsolatos részletes betegtájékoztatóra és 
beleegyező nyilatkozatokra  

 • az IVF-ET kezelés körülményeinek dokumentálására  

 • a petesejtekből / embriókból történő mintavételre, a minták egyedi 
jelölésére és a genetikai laboratóriumba történő eljuttatására  

 • a genetikai vizsgálatok körülményeire és eredményére  

 • a PGD eljárás eredményeként létrejött terhesség nyomon követésére.  
 A PGD eljárások javallatáról, az elvégzett vizsgálatokról, azok 

eredményéről és kimeneteléről a hatályos adatvédelmi szabályok 
szerint a Humán Reprodukciós Bizottság felé jelentést kell tenni.  



Irodalom: 
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 Praeimlantatios Genetikai Diagnosis (PGD) http://www.infertility.hu/pgd.htm 
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