
Jak probíhá umělé oplodnění (IVF)?
VSTUPNÍ POHOVOR

Chodí se na něj v páru. Dostanete informace 
o možnostech léčby, cenách, co je hrazeno zdravotní 

pojišťovnou a jaké jsou doplatky na léky. Konzultuje se 
zdravotní stav, prodělané nemoci a rodinná anamnéza. 

VYŠETŘENÍ MUŽE
Základní vyšetřením je spermiogram, podle něj pak lékař 

doporučí případné další speciální vyšetření. 

VYŠETŘENÍ ŽENY
Provádí se vyšetření hormonální, imunologické a 

ultrazvukové.

ODBĚR SPERMIÍ
Partner přijde v den odběru vajíček na kliniku, 

v laboratoři dostane nádobku na sperma, odejde do  
odběrové místnosti a provede odběr spermatu 

masturbací. Pokud spermie nelze získat přirozenou 
cestou, odeberou se mikrochirurgicky a zamrazí se.  

STIMULACE VAJEČNÍKŮ
Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje několik 

folikulů,  ale nakonec dozraje a uvolní se jen jedno 
vajíčko. V rámci jednoho cyklu je ale třeba získat více 

zralých vajíček. Proto se vaječníky hormonálně 
nastimulují a dozraje tak více vajíček než normálně. 
Ty se pak používají při další léčbě nebo se zamrazí.

MIMOTĚLNÍ OPLODNĚNÍ
Po úspěšném odběru vajíček a spermií se všechna vajíčka oplodní v laboratoři. Oplozená 
vajíčka (embrya) se pak 2 - 6 dní kultivují a sledují. Ta, která se nevyvíjí dobře, se vyřadí. 

Kvalitní embrya se použijí k oplodnění, zbytek se zamrazí.

EMBRYOTRANSFER
Následuje přenos embrya do dělohy(embryotransfer), který se provádí tenkým katetrem 
přes pochvu a děložní čípek. V případě přenosu dříve zamraženého embrya se jedná o tzv. 

kryoembryotansferu (KET).

DÍTĚ
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Právo na život a tělesnou integritu každé lidské bytosti od 
početí až po přirozenou smrt.

Jednotu manželství, která zahrnuje vzájemný respekt práva 
manželů  s t át  se  otcem a  matkou výhradně jeden 
prostřednictvím druhého.

Specificky lidské hodnoty sexuality vyžadující, aby lidské 
plození bylo plodem lásky manželů, kteří se jeden druhému 
odevzdávají prostřednictvím manželského aktu.

KRITÉRIA MORÁLNÍHO POSUZOVÁNÍ
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-Čím? 
Začínáme...

- Hříchem proti 6. Božímu přikázání.

A důstojnost muže v tomto procesu? 
Nic moc. Není divu, že řada z nich už 
další proceduru nemíní absolvovat. 
Ženy jsou většinou ochotny trpět o 
něco více, takže naléhají na další 
pokus. A vzniká konflikt... 

A jsou situace, kdy dárcem spermií je 
někdo jiný než vlastní manžel.

Nastimulování vaječníků je proces, 
který zasahuje do běžného fungování 
cyklu velmi výrazně, což není bez rizik. 
V nemálo případech se žena potýká s 
tzv. hyperstimulačním 
ovariálním(OHSS) syndromem, který 
se podle své závažnosti může stát až 
život ohrožujícím stavem. Těhotenství 
OHSS zhoršuje, takže může dojít k 
paradoxní situaci, že bude třeba ho 
ukončit.
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Vzhledem k tomu, že umělé oplodnění již funguje řadu 
let a jsou země, které připouští anonymní dárcovství, 
začínají se také objevovat problémy s obcházením 
genetických zákonů - nic netušící sourozenci se stanou 
partnery.

 
Šance, že se nakonec dítě opravdu narodí je asi pouze 
20%.

Co se děje od tohoto momentu? Dříve se zavádělo 
několik embryí a poté se  eventuelně prováděla tzv. 
redukce (potrat některých dětí v děloze matky). Dnes 
už se tento postup nepraktikuje. Potrat v případě 
zvýšeného rizika vývojových vad se však stále provádí.

Donedávna se mělo za to, že vajíčko 
vpustí tu nejrychlejší a nejschopnější 
spermii. Novější výzkumy však 
prokázali, že to tak není. Vajíčko si 
vybírá. Na základě jakého klíče? 
Nevíme. Na Petriho misce mu prostě 
vnutíme naši volbu.

Dalších pár dní pak žije malý človíček v sterilní 
laboratoři než se rozhodne o jeho dalším životě - 
konečně u maminky, v mrazáku nebo vyhozen jako 
biologický odpad.

Každý člověk touží být milovaný a 
při nedostatku lásky strádá. Je 

známo, že různé psychické problémy, úzkosti, 
deprese ..., mají svůj počátek v prenatálním období.
 Jak se na dítěti projeví fakt, že vznikl na základě 
jasně definovaného postupu spojením dvou buněk v 
laboratoři místo z láskyplného obětí? Dalo by se 
oponovat, že matka a otec přece po tom dítěti touží a 
milují je už teď. Ano, to je pravda. Ale v momentě 
početí a několik dní poté to dítě jejich lásku necítí. A 
připočítáme-li ten obrovský stres, zda těhotenství 
dobře dopadne, jak se to na něm projeví? Již teď se 
objevují výzkumy, že děti takto počaté mají zvýšené 
procento psychických problémů. 
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