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! Atunci când primiți un diagnostic, aveți dreptul să cereți o a doua
medicală!

opinie

! Deoarece procedurile de reproducere umană asistată sunt proceduri care implică riscuri, vă
rugăm să citiți cu atenție informațiile din material!

Introducere
Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a începe, precum și pe masură
ce parcurgeți fiecare etapă a tratamentului.
Nu ezitați să puneți întrebari ori de cate ori aveti nelamuriri.
Există cauze diferite de infertilitate - feminine, masculine sau ambele pentru care unui cuplu i
se recomandă proceduri de reproducere umană asistată și fiecare pacient răspunde în mod
particular, unic, la tratament. Răspunsul poate varia semnificativ chiar la același cuplu, de la
un ciclu de tratament la altul. De aceea, este bine să nu comparați rezultatele investigațiilor și
tratamentului dumneavoastră cu cele ale altor cupluri pe care le întîlniți. Veți evita astfel
dezamăgirea sau optimismul, care vă creează emoții și interferă cu dreptul la confidențialitate
datelor cu caracter medical.
De asemenea, dacă în urma investigațiilor vi se constată o patologie asociată – hidrosaplinx,
endometrită, polipi sau fibroame în interiorul cavității uterine, chisturi endometriozice mari (>
4 cm), sept uterin, etc, este bine ca aceste patologii să fie rezolvate înainte de începerea
tratamentului de fertilizare in vitro. Refuzul intervenției conform indicațiilor medicului curant
înainte de procedură, poate scădea șansele să obțineți o sarcină.
De asemenea trebuie să stiți că puteți beneficia de suport psihilogic pe parcursul întregii
proceduri.
Toate procedurile medicale se fac la cererea cuplului, după investigații care pun diagnosticul
de infertilitate și bineînțeles, după semnarea consimțământului informat, toate acestea
reprezentînd voința ambilor parteneri sau pacientei singure pentru începerea sau refuzul
tratamentului.
! Medicul și/sau clinica NU se face răspunzătoare pentru nerespectarea indicațiilor medicale
sau indicațiile date de terțe personane!
! Medicul și/sau clinica NU se fac răspunzătoare pentru semnarea consimțămîntului fără
citirea informațiilor prezentate (scris sau în format electronic disponibile pe site) sau lipsa de
interes pentru discuțiile lămuritoare înainte de începerea procedurii!
Pentru începerea oricărei proceduri de reproducere umană asistată este nevoie de un barem
minim de investigații medicale și de acordul ambilor parteneri, dacă este vorba despre un
cuplu.
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Baremul minim de investigații necesar la dosarul medical
cuprinde:
- analizele hormonale recoltate în ziua a 2,3 sau a 4-a a ciclului, adică – FSH, LH, estradiol,
AMH, TSH, Prolactina, ATPO, 17-OH-Progesteron
- culturi din col: Chlamydia, Mycoplasma, Ureeaplasma , floră mixtă– nu mai vechi de 6
luni
examen secreție vaginală
- ecografie mamara și/sau mamografie acolo unde este cazul la femeile peste 40 de ani
si/sau cu mai multe de 3 stimulări ovariene
- serologie – AgHbs, HCV, HIV, TPHA – ambii parteneri, nu mai vechi de 6 luni
- Hemoleucogramă – partenera
- Coagulogramă completă – partenera
- Grup de sînge si Rh – ambii parteneri
- Partenerul - Spermogramă/spermocultură. Spermocultura nu mai veche de 6 luni
- aviz psihologic pentru ambii parteneri
- +/- histeroscopie
În funcție de rezultatul acestor analize sau de istoricul medical, acest baram poate fi extins cu
alte tipuri de analize.
Documente necesare pentru dosarul medical
- Copii după toate analizele medicale din barem sau alte analize care pot fi relevante pentru
procedură
- Copii după CI – ambii parteneri
- * Consimțământul informat al procedurii – cu acordul pentru începerea procedurii, semnat
de ambii parteneri
- Avizul psihologic pentru ambii parteneri
- Contractul financiar – semnat de ambii parteneri
- Alte documente care sunt necesare – contract pentru congelare embrioni, etc.
*Consimțământul informat reprezintă acordul pentru procedura medicală. El se semnează în
momentul în care ați primit toate informațiile necesare pentru procedură si considerați că vi
le asumați. Înainte de semnarea consimțământului asigurați-vă că ați pus toate întrebările
legate de procedură pentru care ați semnat. Consimtămîntul pentru procedură include partea
de administrarea a tratamentului (stimularea ovariană), puncția pentru recoltarea ovocitelor,
procesarea lor în laborator și cultura embrionilor în laborator, precum și embriotransferul
pentru procedura curentă (fresh).
Pentru procedurile conexe: PRP endometrial, recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor,
embriotransfer cu embrioni congelați, biopsie de blastomer, congelarea ovocitelor sau
embrionilor restanți fac obiectul unui consimtămînt nou precum și alte obligații de plată.
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Tabel 1 – Check list pentru dosarul FIV
Doamna.____________________________________
Vîrsta_____________Grup și Rh________Telefon______________
Domnul_________________________________
Vîrsta____________Grup și Rh_______Telefon_________________
Check list pentru dosar FIV
Tip de analiză
Analize hormonale
Serologia – ambii parteneri
Grup de sînge + Rh
Culturi din col
Spermogramă și
spermocultură
Ecografie mamară/+/Momografie
HSG
Aviz psihologic
Consimtămint semnat
Protocol financiar
Broșură de informare FIV
*Avizul comisiei de donare

Status Da/Nu

Data efectuării

Observații
nu mai vechi de 1 an
nu mai vechi de 6 luni
fără valabilitate
nu mai vechi de 6 luni
nu mai veche de 6 luni
nu mai vechi de 1 an

nu mai veche de 1 an
nu mai vechi de 1 an
ambii parteneri
ambii parteneri
ambii parteneri
ambii parteneri +
donatoare
*Document notarial
ambii partneri + donatoare
Analizele donatoarei
conform baremului
*valabil doar pentru procedurile cu sperma sau ovocite de la donator cunoscut din România
(anexele 1 și 11 din legea 95/2006)

Am luat la cunoștință:

Dna.________________________/Dl._________________________

În cazul procedurilor cu ovocite donate, conform legii 95/2006 trebuie pe lângă cele
menționate anterior, aveți nevoie de:
- Actul notarial pentru donare când procedura se face cu donatoare cunoscută
- Acordul comisiei pentru donare când procedura se face cu donatoare cunoscută
Hera's Med este marcă înregistrată! Reproducerea totală sau partială din tot ce este pe site și implict din brosură
se face doar cu acordul proprietarului.

-

Copiile anelizelor donatoarei, primitoarei, partenerului
Consimțământul informat semnat de toți participanții la procedură
Avizul de import dacă procedura se face cu gameți din import

Inseminarea artificială (IA)
Sinonime – inseminarea intrauterină
Este prima etapă de tratament în subfertilitate.
Indicația aparține medicului curant în urma evaluarii dosarului medical si necesită
permeabilitatea a cel puțin o trompă uterină și o concentrație a speramatozoizilor care să
permită un rezultat care să se încadreze în statistica pentru această procedură.
Insemniarea artificială se poate face pe ciclu natural (fără stimulare) sau pe ciclul stimulat.
Medicația pentru stimulare si numărul de zile de stimuare sunt decise de medicul curant.
Stimularea se poate face cu tablete sau injectabil.
Pe parcursul procedurii, este necasară monitorizarea cu analize de sânge si ecografie
transvaginală.
Indicații:
- Infertilitate de cauză necunoscută
- Patologie masculină moderată
- Patologii ale colului uterin
- Anticorpi antispermatici
- Cauze sociale – lipsa fondurilor pentru susținerea unei proceduri de fertilizare in vitro
Contraindicații:
- Patologie tubară
- Infecții genitale
- Endometrioză severă
Din momentul în care se stabilește procedura, veți face analize de sânge și monitorizari
ecografice.
În ziua stabilită pentru inseminare, veniți la clinică pentru semnarea consimtămintelor, pentru
recoltarea și prepararea spermei urmată de inseminarea propiu-zisă.
Pentru dosar aveți nevoie de:
- copie CI ambii parteneri
- serologia (AgHbs, HCV, HIV, VDRL) ambii parteneri – nu mai veche de 6 luni
- culturi din col pentru Chlamydia, Mycoplasma, Ureeaplasma, floră mixtă
- grup de sînge si rh
Procedura poate dura aproximativ o ora si jumătate.

Hera's Med este marcă înregistrată! Reproducerea totală sau partială din tot ce este pe site și implict din brosură
se face doar cu acordul proprietarului.

Nu este nevoie de repaus sexual pentru recoltarea în vederea
preparării spermei.
Nu aveți contraindicații pentru contactul sexual nici înainte de procedură, nici după aceasta!
Complicațiile inseminării artificiale:
- Dacă se urmează tratament injectabil pentru stimulare, poate apărea la nivelul locului de
injectare: durere, învinețirea locului (echimoză), noduli + complicațiile medicației din
prospectul medicamentului scrise de producător.
- Dacă se utilizează tablete, reacțiile adverse care pot aparea sunt scrise în prospectul
medicamentului.
- Crampe abdominale
- Sângerare după introducerea cateterului
- Infecții genitale – cervicite, endometrite, salpingite
Fertilizarea in vitro ( FIV )
Este o tehnică de reproducere asistată în care fecundarea are loc în afara organismului uman,
în laboratorul de embriologie. După stimularea hormonală a ovarelor pentru obținerea unui
numar de ovocite (celule sexuale feminine), acestea se recoltează din ovare prin punctie
transvaginală și se pun în contact, în laborator, cu sperma partenerului/donatorului. Se
formează embrioni care, atunci când ajung la varsta de cel putin 48-72 de ore se introduc în
uter, pentru a se implanta. Embrionii pot fi ținuți în incubator maxim 6 zile. După această
perioadă, este nevoie de uterul matern pentru dezvoltare
Prin fertilizarea in vitro, nu s-au constatat diferențe între copiii concepuți „in vitro” si copiii
concepuți în mod natural, din punct de vedere al procentului de malformatii, inteligentei,
speranței de viață, etc.
Mai mult, progrese recente au facut posibilă, în cazul unor boli genetice ale parintilor, testarea
genetică a embrionilor pentru mutația pe care o prezintă unul sau ambii parinți, evitîndu-se
astfel transmirea către nou-născut.
Studiile făcute pînă în prezent, nu au constatat un utilitatea screeningului genetic de
preimplantare în vederea cresterii ratei de sarcini.
Este bine de stiut că, în cazul unui cuplu perfect fertil, cu activitate sexuala regulată,
neprotejată, șansele de fecundare, implantare si dezvoltare a unui embrion sunt de cca. 15- 20
% pentru fiecare ciclu. Aceasta înseamna că, în medie, cuplul are nevoie de 3-6 luni de
activitate sexuală neprotejată (cu limite între o luna si câtiva ani) pentru a se obține o sarcină.
Pînă la un sfert din sarcini se pierd spontan pînă la 3 luni.
Progresul tehnicii FIV a facut ca, până acum, să se poata atinge acest procent de reusita și în
cazul cuplurilor cu probleme grave de fertilitate. În anumite situații si etiologii, sansele de
reusita pot urca pana la 40-50% mai ales la femeile < 35 de ani cu o rezervă ovariană bună și
fără patologie severă asociată.
Dacă se asociază o patologie severă, acest procent scade indiferent de vârsta femeii.
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Ca si în cazul cuplurilor fertile, poate fi nevoie de 3-4 cicluri de tratament pentru obtinerea
unei sarcini, tehnica FIV putând fi repetată si adaptată în functie de rezultatul anterior.
Dupa 40 de ani, rata de succes a tehnicii FIV cu ovule proprii scade dramatic, sub 5 – 10 % și
cresc riscurile de avort. spontan și malformații fetale. Medicul, în funcție de rezultate, poate
recomanda intrarea în programe de donare de ovocite.
Sarcinile multiple (gemelare, triple) sunt mai frecvente dupa FIV, reprezentand cam 10 % din
sarcini. Riscul de avort după FIV este de 20 %, ca și în sarcinile naturale, iar cel de sarcină
ectopică de 2%. Programul de crioconservare permite repetarea transferului de embrioni, fără
a mai fi nevoie de un nou tratament FIV, iar șansele de obținere a sarcinii sînt ușor crescute.
Procedura de fertilizare in vitro presupune investigatii, întocmirea unui dosar, discutarea si
programarea tratamentului, precum și o serie de etape în desfasurarea acestuia. Este bine să
cunoasteți perioada de timp pe care trebuie sa o alocați, pentru a face aranjamentele necesare
la domiciliu și serviciu și pentru a vă putea programa corect tratamentul, în perioada în care
puteți fi disponibili în toate etapele. Desi tratamentul este ambulator, poate fi necesară
prezența dumneavoastră în clinica relativ frecvent, pentru monitorizare sau diferite proceduri.
De aceea, vă oferim un plan de principiu în funcție de raspunsul individual la tratament sau de
alte considerente, acest plan poate fi adaptat și este posibilă chiar intreruperea tratamentului în
oricare din etapele sale.
Pentru procedurile de reproducere umana asistată cu donator cunoscut de spermă, ovocite de
la donatoare cunoscuta, embrioni, conform legii 95 din 14/04/2006, articolelor 144,
146,149,150, este necesar ca, atît donatorul cît şi primitorul să semneze un act legalizat prin
care declară pe proprie raspundere că „donarea se face în scop umanitar, are caracter altruist
şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau
de altă natură” (vezi anexa1 si 11).
În Romania nu este reglematată vârsta până la care o femeie poate beneficia de procedure de
reproducere umană asistată, obtinerea unei sarcini la femeile de vîrstă avansată presupune o
serie de riscuri atît materne cît și fetale, riscuri pe care pacientele trebuie să și le asume în
deplină cunoștintă de cauză.
Riscuri materne:
• Riscurile anestezice obișnuite ăn cazul nașterii prin operație cezariana/spontană
• Hipertensiune indusă de sarcină
• Preeclampsia medie si severă
• Diabetul gestațional
• Insuficiență renală
• Tromboză venoasă
• Risc vital
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Riscuri fetale:
•
•
•
•
•
•

Avort în trimestrul II
Nasterea prematură
Detresă respiratorie
Hemoragii cerebrale
Decesul fetal in utero
Deces neonatal

Procedurile de reproducere umană asistată cu mamă surogat nu beneficiază de o legislaţie
care să reglementeze aspectele din punct de vedere juridic dintre cuplul beneficiar și mama
surogat. Drept urmare cuplul care apelează la o astfel de procedură, îsi asumă în totalitate
toate riscurile acestei proceduri, echipa medicală care a efectuat procedura şi spitalul în care
loc are nașterea fiind absolvite de orice implicare în eventualele litigii de orice natură dintre
cuplul beneficiar şi mama surogat, tăgada maternității este greu de susținut și se face conform
codului civil în viguare.. Procedura de reproducere umană asistată cu mamă surogat se face la
dorinţa expresă cuplului şi acordul mamei surogat, fiind un acord de principiu între cei
implicaţi (cuplul solicitant şi mama surogat).

Am inteles urmatoarele aspecte legate de fertilizarea in vitro:
● În cazul omisiunii sau declaraţiei false în ceea ce priveşte patologia cronică (boli ştiute
şi nedeclarate) de care sufăr, îmi asum consecinţele care decurg din aceasta.
● Am avut posibilitatea de a adresa întrebări medicului curant şi de a-mi clarifica
eventualele nelamuriri cu privire la procedura, riscurile aferente şi alternativele la
tratament.
● Întrebarile şi nelamuririle au fost discutate şi am primit raspunsuri satisfacatoare.
● Înteleg faptul că în cursul procedurii pot fi necesare transfuzii de sînge.
● înteleg faptul ca în intervalul de la debutul procedurii pot fi monitorizată şi de alţi
medici decît medicul meu curant.
● Medicul mi-a explicat faptul ca orice complicaţie care poate surveni pe parcursul
procedurii va fi tratată corespunzător.

I.

Planul de tratament FIV

Ciclul anterior tratamentului programat
Sunați la numărul de programări pentru a anuntati ziua în care a început menstruatia și faceți
o programare pentru consultația preliminară, nu mai tarziu de 20 de zile de la debutul
menstruației.
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Programul de Fertilizare In Vitro ( FIV )
Informații pentru pacienți

II. Consultația preliminară consta în:
-

Discutarea detaliată a tratamentului și a eventualelor nelămuriri
Completarea investigatiilor
Prescrierea medicației
Completarea unui document de acceptare a tratamentului și obligatiilor financiare

!! La aceasta consultatie este necesara prezenta ambilor parteneri.
III. Stimularea ovariană
La data stabilită de medic, veti începe un tratament injectabil în una din urmatoarele variante,
după cum vă este recomandat:
a. Protocolul lung
1. O doza unică, injectabilă dintr-un preparat analog GnRH de obicei în ziua 21 a
ciclului anterior procedurii FIV.
Analiza sangelui sau / și ecografia după 14 zile arată dacă se poate trece la etapa 2.
2. Administrarea zilnică, injectabil, a unui preparat de stimulare ovariana, cca. 9-13 zile,
în functie de raspunsul la tratament.
3. Urmarirea ecografica a raspunsului la tratament în aceasta perioada; pot fi necesare 23 examinari ecografice, prima avand loc, de obicei, după 7 - 9 zile de tratament.
4. Declansarea ovulatiei în ziua stabilită de medic, cu un preparat hCG.
b. Protocolul scurt cu agoniști de GnRH
1. Administrarea zilnică, injectabil, a unui preparat analog GnRH, începand cu prima zi a
menstruaței de după consultație. Poate fi necesara o ecografie initială, la debutul
ciclului.
2. Adaugarea unui preparat de stimulare ovariană, administrat zilnic, injectabil, cca. 711czile, în functie de raspunsul la tratament.
Punctele 3 si 4 de la protocolul lung trebuie aplicate si aici.
c. Protocolul scurt cu antagonisti GnRH
1. Stimularea ovariana începe în primele zile ale menstrei; dupa 5 – 7 zile se adaugă un
preparat care inhibă ovulația prematură.
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IV. Recoltarea ovocitelor și a spermei
Dupa cca. 33-34 de ore de la administrarea hCG se recoltează ovocitele și sperma.
● Recoltarea ovocitelor se face prin punctie transvaginală ghidată ecografic, cu sau fără
anestezie. Aceasta intervenție necesită spitalizare de circa 2-4 ore în funcție de starea
general după recoltare.
● Recoltarea spermei se poate face în clinica sau la domiciliu, în recipient special în
aceeasi zi cu recoltarea ovocitelor.
● Dacă partenrul știe că are probleme de recoltare a spermei, trebuie informat medicul
pentru a găsi soluții alternative: congelarea prealabilă a spermei, folosirea preparatelor
medicamentoase pentru stimularea erecției sau recoltarea chirurgicală
Modalitatea si locul de recoltare trebuie discutate înainte de aceasta zi. Este de preferat ca
proba să fie recoltată în clinică unde există o cameră specială dedicată acestui proces.
V. Fertilizarea in laborator
Etapa procedurilor de laborator prin care se formează embrionii dureaza, de obicei, 2-5 zile.
Primele rezultate se constata după cel puțin 24 de ore.
După 24 de ore veți fi sunat de către embriolog pentru a vi se comunica rezultatele procesului
de fertilizare și pentru a stabili ziua pentru embriotransfer în funcție de evoluția embrionilor.
Embrionii pot evolua diferit de la o zi la alta, iar numarul final poate să fie diferit de numarul
de ovocite recoltate.
Ovocitele care nu sunt mature nu au capacitatea de a fertiliza.
Sperma de splabă calitate necistă tehnici suplimentare de praparare și inseminare – ICSI
(injecatrea fiecărui spermatozoid în ovocit).
La finalul procedurii, veți primi un raport de laborator.

VI. Embriotransferul
Transferul embrionilor in uter este o procedura relativ simplă, nedureroasă, ce are loc, de
obicei, după 48 de ore- 5 zile de la recoltarea ovocitelor. După embriotransfer veți rămîne în
repaus la pat pentru o jumătate de oră. După accea, vă puteți relua activitatea de zi cu zi.
Repausul la pat NU ajută la implantare!
Este indicat ca activitatea sexulă să fie abandonată pînă la testul de sarcină deoarece lichidul
seminal conține substanțe care stimulează contractilitatea uterină.
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VII.Tratamentul de susținere hormonală
După transferul de embrioni, veti începe un tratament zilnic estro-progestativ, care poate fi
injectabil, oral, local sau combinat.
VIII. Dozarea β HCG
Analiza sangelui pentru depistarea sarcinii se face dupa 14 zile de la embriotransfer.
A. In cazul existentei sarcinii, ea va fi confirmata si evaluata ecografic după două
săptămîni. Veți continua tratamentul hormonal încă 10-12 sîptămîni.
B. In absenta sarcinii, se intrerupe tratamentul și este bine să vă programați telefonic
pentru o discutie cu echipa FIV pentru a analiza rezultatele și posibilitățile pe care le
aveți în continuare.
Dacă aveți embrioni conservați, puteti face o programare pentru urmatorul embriotransfer.

Informatii despre tehnici si medicatie

I .Stimularea ovariana controlată
Scopul stimularii ovariene controlate este de a determina ovarele sa producă mai mult de un
ovocit, cum se întamplă în ciclurile naturale.
Preparatele folosite în acest scop sunt de trei tipuri:
I.1. Analogi GnRH
Sînt analogi ai hormonului eliberator de gonadotrofine. Îmbunătățesc recrutarea foliculilor
ovarieni ce se vor dezvolta sub stimulare și previn ovulația prematură. În esență, folosirea
acestor preparate are ca scop un mai bun control asupra stimularii ovariene.
Efectele adverse sunt pe termen scurt. Pot aparea, tranzitoriu, bufeuri; acestea dispar cînd
începe stimularea propriu-zisă. Ocazional, s-au mai semnalat dureri de cap.
Exista doua variante principale de tratament:
Protocolul lung, în care se administrează o doză unică intramuscular sau doze zilnice
subcutan din ziua 21 - 23 a ciclului precedent stimularii. După14 zile se dozeaza estradiolul și
progesteronul din sînge în functie de care se începe stimularea propriu-zisă.
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Protocolul scurt, în care se administrează zilnic subcutanat, la
aceeasi
oră, cîte o injecție, începînd cu a doua zi a menstruației, pînă la declanțarea ovulației.
I.2. Antagonisti GnRH
Avantajul protocolului scurt este reducerea duratei tratamentului și efectelor adverse. Se
folosesc în același scop, medicația fiind administrată în funcție de schemă, conform indicației
medicului.
I.3 Medicatia de stimulare ovariana propriu-zisa
Sunt preparate care conțin combinații de FSH (hormon de stimulare foliculara) și LH
(hormon luteinizant) sau numai FSH administrate zilnic. Administrarea zilinică determină
recrutarea și dezvoltarea ovocitelor care în mod normal ar fi intrat în procesul de apoptoză
(moartea celulară programată). Deci, stimularea ovariană pentru fertilizare in vitro nu
modifică rezerva ovariană, ci recuperază ovocitele care în mod fiziologic ar fi distruse.
Efectele adverse care pot aparea la folosirea unor doze mari de hormoni sunt: dureri de cap,
indispoziție, disconfort abdominal, lipsa apetitului, oboseală, disconfort la locul injectiei. De
obicei, dispar după recoltarea ovocitelor.
Riscul principal al tratamentului hormonal este hiperstimularea ovariana. Aceasta poate fi, în
principiu, prevenită prin stabilirea dozelor si protocolului adecvate fiecarui caz. Pentru că
fiecare persoană este diferită, răspunsul la tratament este diferit. Adică la o doză uzuală de
stimulare, femeia poate răspunde exagerat. Daca totusi raspunsul la tratament este exagerat,
se poate evita hiperstimularea prin diferite metode, mergînd de la reducerea dozelor pînă la
întreruperea completă a tratamentului și abandonarea procedurii.
Gonadotrofina chorionica umana, hCG
Este un preparat hormonal similar LH, care în mod natural induce ovulația.
Se administrează atunci cînd foliculii ovarieni au atins anumite dimensiuni, pentru a
determina maturarea ovocitelor pentru a fi apte de fertilizare. Dupa minim 36 de ore de la
administrarea sa, are loc ovulația. Recoltarea ovocitelor trebuie sa se facă înainte, altfel
foliculii vor fi goliti. HCG este util și ulterior în menținerea sarcinii și va fi secretat de către
placentă, odata cu formarea acesteia.
II. Monitorizarea stimulării ovariene
Se face, în principal, cu ajutorul ecografiei transvaginale și dozări hormonale.
Ecografia transvaginală este un procedură nedureroasă, neiradiantă de vizualizare a organelor
genitale interne. Se face în pozitia ginecologică a pacientei, prin introducerea unui transductor
în vagin acoperit cu un prezervativ.
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Disconfotul nu este mai mare decat în cazul unui examen genital
obișnuit. Pe ecran se evaluează dimensiunea și dezvoltarea mucoasei uterine (endoemtrul),
numarul și dimensiunile foliculilor ovarieni obtinuți prin stimulare. Foliculii sunt formațiuni
chistice cu lichid mai mult sau mai putin sferice care contin ovocitele. De regula, fiecare
folicul contine un ovocit, dar exista si excepții. Ovocitele nu se pot vizualiza ecografic.
Dozările hormonale – estradiol și progesteron se fac, de obicei, în aceeși zi cu ecografia și au
rolul de a aprecia răspunsul la tratament și riscul de hiperstimulare (creșterea excesivă a
estradiolului). Dacă se întîmplă acest lucru, medicul vă poate sugera amînarea
embriotransferului și congelarea embrionilor rezultați (freeze all)
III. Recoltarea ovocitelor
Recoltarea ovocitelor se face după administrarea hCG-ului și este procedeul prin care lichidul
folicular ce contine ovocitele este aspirat din foliculii ovarieni. Se poate face sub analgezie
(administrarea medicației pe venă) sau locală, motiv pentru care e necesar să discutați din
timp acest aspect (avantajele și riscurile fiecarui tip de analgezie, eventualele probleme de
analgezie/anestezie pe care stiți că le aveti, etc.). Preparatele analgezice nu sînt toxice pentru
ovocite sau viitorul embrion.
După toaleta vaginului se introduce sonda de ecografie acoperită de un prezervativ steril pe
care se atașează un ghidaj pentru acul de puncție, se reperează ovarul și se vizualizează
foliculii care vor fi aspirați. Lichidul extras în eprubete sterile se stochează pînă la prelucrare
la o temperatură de 37 de grade. In aceleasi conditii, se transfera imediat eprubetele
embriologului pentru identificarea ovocitelor și transferul lor în mediu pentru fertilizare.
Daca s-a optat pentru analgezie, dupa trezire veți rămane în observatie înca 2-3 ore. În cursul
zilei puteți fi mai adormită sau obosită, cu o senzatie de disconfort pelvin. Uneori pot aparea
mici sangerari vaginale de la locul punctiei, care nu trebuie sa îngrijoreze.
Nu este permis să conduceti autovehicule imediat după analgezie sau să luați decizii
importante. Analgezia poate diminua reflexele și încetini gîndirea.
IV. Recoltarea spermei
În ziua în care se face recoltarea ovocitelor, partenerul va recolta sperma, de preferintă, la
clinică. Abstinența înainte de recoltare trebuie să fie cît mai scurtă (maxim 2 zile).
Rareori, cînd se constata sperma este de calitate foarte slabă, poate fi necesară o nouă
recoltare a spermei.
V. Procedura de laborator
Imediat după punctionarea ovarelor, lichidul folicular este trimis în laboratorul de
embriologie unde embriologul caută, numara și evaluează calitatea ovocitelor la microscop.
Sperma este preparata și pusă în contact cu ovocitele, apoi se transferă în incubator. După 24
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de ore de la puncție se verifică dacă a avut loc fertilizarea. Numarul
și
calitatea embrionilor formați se pot evalua după 48 de ore de la puncție, cînd celulele încep să
se dividă. Veți fi informați telefonic asupra acestei evoluții, pentru a programa ziua
embriotransferului. Embrionii pot fi ținuți în incubator maxim 5 zile de la formare
(confirmarea fertilizării) și 6 zile de puncție.
Există situații cînd sperma este de calitate foarte slabă, ovocitele imature, ovocite de calitate
slabă sau cînd, din motive nu întotdeauna cunoscute, fertilizarea nu are loc.
Există situații cînd, chiar dacă fertilizarea a avut loc, embrionii să se oprească din evoluție în
orice perioadă de dezvoltare. În mod normal, nu toți embrionii care ajung în ziua 3, vor
ajunge la stadiul de blastocist. Între ziua 3 și ziua 5 de dezvoltare embrionară au loc procese
fiziologice care reduc numărul de embrioni.
VI. Embriotransferul
Începînd cu stadiul de zigot (24 de ore de la puncție) pînă la stadiul de blastocist se face
embriotransferul. Tehnica este nedureroasă și constă în introducerea unui cateter fin ce
conține embrionii în mediu de cultură prin colul uterin. Evacuarea completă a cateterului este
imediat verificată de către embriolog.
Se poate elimina putin lichid sangvinolent sau aer dupa embriotransfer. Acest lucru nu trebuie
să vă îngrijoreze; nu semnifică automat eliminarea embrionilor.
Decizia referitoare la numarul embrionilor transferati apartine cuplului. Un numar mare de
embrioni creste sansa de implantare , dar și riscul unei sarcini multiple (gemeni, tripleti, etc.).
Numărul de embrioni care urmează să fie transferat se decide de către cuplu împreună cu
medicul curant și trebuie să țină cont de vîrsta pacientei, numărul de proceduri efectuate
(numărul de fertilizări eșuate), de numărul și calitatea embrionilor din ziua
embriotransferului. Numărul mediu de embrioni transferați este de doi. Cele mai multe tări
europene au legislație care reglementează transferul unui singur embrion. În România nu
există o reglementare pe această temă.
Un transfer ulterior de embrioni conservați nu mai necesită toate etapele anterioare, ci numai
o pregatire simpla a uterului pentru implantare.
Prezenta partenerului, deși recomandabilă, nu este obligatorie la embriotransfer.
Embriotransferul cu embrioni care au fost congelați se face în cadrul unui ciclu natural
(monitorizand ovulatia) sau artificial (cu preparate estro-progestative).
Deoarece tehnicile de congelare au evoluat foarte mult, rata de supraviețuire a embrionilor
este de aproximativ 95-100%.
După embriotransfer NU se recomandă repausul la pat!
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VII. Tratamentul de sustinere hormonala
În primele 8-10 saptamani de gestație, se recomandă un tratament estro-progestativ pentru a
favoriza implantarea și mentinea ulterior a sarcinii. Medicația utilizată este de doua tipuri:
Progesteron - administrat vaginal, oral sau injectabil
Estrogenii - utilizati în special în ciclurile artificiale în programele de donare de ovocite sau
crioconservare de embrioni.
Perioada dintre embriotransfer si testul de sarcina nu impune restrictii. Este indicat sa va
reluati activitatea obisnuită, care vă îndepartează de stresul așteptării rezultatului.

Complicațiile procedurilor de fertilizare in vitro:
1. Sarcina multiplă - cea mai frecventă complicație a fertilizării in vitro o reprezintă sarcina
multiplă și poate fi evitată prin transferarea unui singur embrion.
În cazuri foarte rare, din embrionii care se transferă, unul se poate diviza apărând sarcina
gemelară monozigotă. De exemplu: dacă se transferă un singur embrion, se poate diviza și
rezulta o sarcină gemelară.
Dacă apare o astfel de complicație, discutați cu medical posibilitatea embrioreducției.
2. Sindromul de hiperstimulare – este o complicație serioasă a stimulării ovariene care
poate necesita spitalizare pentru tratament.
Sidromul de hiperstilmulare are mai multe forme: usor, medie si sever.
a. Forma usoară se întilneste în stimularea ovariană cu răspuns normal. De cele mai
multe ori nu necesită tratament.
b. Forma medie – poate creea discomfort abdominal datorită cresterii în volum a
ovarelor, acumularea de lichid în burtă, stare de greață, balonare. În funcție de
simptomatologie se poate institui tratament suportiv. Medicul vă poate indica
investigații de laborator pentru a putea evalua severitatea și pentru a institui un
tratament corect. Rezultatele analizelor pot indica un hematocrit crescut, leucocite
crescute, hipoproteinemie
Forma medie se poate transforma în formă severă.
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c. Forma severă – necesită internare în spital pentru tratament.
Pe
lângă simptmele descries la forma media mai pot apărea: dureri abdominale, cresterea
în volum a abdomenului, oligurie (urinat rar si puțin), dificultate în respirație, tensiune
scăzută, tromboză venoasă, vărsături.
!!!! Informați medical dumneavoastră dacă apare simptomatologia descrisă mai sus pentru a
putea institui un tratament promt.
3. Sângerarea – este o complicație rară. Poate să fie sângerare vaginală, la locul puncției.
Sângerarea poate să fie si în burtă (hemoperitoneu) si poate să apară în urma puncției
ovarelor. În urma stimulării ovariene, se produc vase de sânge noi (neovascularizație) si/sau
cresc în volum vasele care alimentează uterul si ovarele.
Chiar dacă puncția se face eco-ghidat, vasele de pe suprafața ovarului nu se văd. De asemenea
datorită anatomiei organelor genitale, vasele pelvine nu pot fi întotdeauna evitate si pot fi
înțepate în timpul procedurii de recoltare a ovocitelor. De obicei, sângerarea se opreste
spontan, nefiind nevoie de intervenție.
Dacă vasul este mai mare poate să sângereze mai mult, sângele se acumulează în burtă și
poate da simptomatologie până la soc hemoragic dacă sângerarea este prelungită sau dacă
vasul este de calibru mai mare.
Pentru a evita astfel de complicații, înainte cu 24-48 de ore, întrerupeți medicația
anticoagulantă sau antiplachetară.
Dacă apare starea de molesală, tensiune scăzută, paloare, stare de somnolență, durere de
burtă, stare de greață sau vărsături, informați medical și mergeți la cea mai apropiată cameră
de gardă pentru a vă evalua starea.

4. Infecția – este cea mai rară complicție si poate apărea după puncția ovariană.
5. Complicațiile analgeziei – cresterea în volum a ovarelor face ca punția ovariană să fie
greu de suportat fără analgezie (abolirea durerii). Este posibil să aveți o patologie pe care să
nu o cunoasteți si care să se manifeste prima data în timpul anesteziei sau să răspundeți diferit
la substanțele anestezice.
6.Riscul de cancer – De cele mai multe ori, femeile care încep un tratament pentru fertilizare
in vitro, se tem de apariția cancerului. Cînd vorbim de cancerele hormono-sensibile ne
referim la cancerul de sîn cu receptori pozitivi pentru estrogen și progesteron (din punct de
vedere anatomopatologic sînt mai multe forme de cancer sîn) și cancer de endometru tip I.
Conform studiilor efectuate pînă în present privind stimulare ovariana, s-a constatat că
femeile care au făcut stimulare ovariană NU au un risc mai mare de a dezvolta cancer
comparativ cu femeile care nu au făcut stimulare. Mai mult decît atît, în prezervarea fertilității
la pacientele cu cancer de sîn, se face stimulare ovariană pentru congelarea ovocitelor.
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Patologia mamară benignă nu este contraindicație pentru stimularea ovariană.
Pacientele care sînt diagnosticate cu un tip de cancer, se pot adresa unui specialist în
oncofertilitate pentru prezervarea fertilității atunci cînd îndeplinește criteriile de eligibilitate.
Bine de stiut!
!!! Înainte de începerea oricărui tratament medical, informati-vă medicul despre bolile
dumneavoastră, despre alergii, despre medicația pe care o luați în mod cronic si despre orice
este relevant pentru tratament.
!!! Alegeti-vă medicul cu care aveți o comunicare bună.
!!! Multe dintre complicații pot fi evitate, altele NU. Important este recunoasterea lor pentru a
institui un tartament promt si corect.
!!! Medicul nu este responsabil dacă dumneavoastră nu respectați indicațiile medicale.
!!! Dacă medicul nu este disponibil, nu ezitați să mergeți la camera de gardă a oricărui spital.

Vă dorim succes!
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