
BAŞLIK: Blastokist Kollapsı Düşük İmplantasyon Başarısıyla Sıkı İlişkili: 
Hızlandırılmış Bir Çalışma 
 
Yazarlar: Julian Marcos1, Sonia Perez-Albala2, Amparo Mifsud2, Marta Molla1, Jose 
Landeras1, and Marcos Meseguer2,*  
 
Merkez: 1IVI Murcia, Murcia, Spain 2IVI Valencia, Instituto Valenciano de Infertilidad, 
Universidad de Valencia, Plaza de la Policı´a Local ,3, Valencia 46015, Spain 
 
Çalışmanın sorusu: Blastokist kollaps paternleri ile implantasyon potansiyeli arasında ilişki 
var mıdır?  
 
Özet Cevap: Kollaps görülen embriyolar görülmeyenler kadar zonadan dışarı çıkmaya yatkın 
fakat implantasyona daha az yatkındır, eğer alternatifleri mevcutsa kullanılmamalıdır 
 
Şu ana kadar bilinenler: Çeşitli memeli türlerinde yapılan çalışmalar gösterdiler ki daha 
güçlü kontrakte olanlar ya da kollaps olanlar zonadan dışarı çıkma başarısızlığı gösterirken, 
zayıf kontraksiyon gösterdileren çoğu blastokist zonadan dışarı çıkmayı başardı. 
 
Çalışma dizaynı, boyutu ve süresi: Retrospektif kohort çalışması. Temmuz 2012’den Mayıs 
2013’e kadar transfer edilmiş 715 blastokist analiz edildi. 
 
Katılımcılar/Materyal Metod: Üniversite üyesi infertilite merkezi. Katılan hastalar oosit 
donasyonu ve ve otolog IVF siklusları(n=460) alanlar. Embriyo gelişimi hızlandırılmış 
görüntüleme yöntemi ile analiz edildi.  Çalışılan değişkenler blastokist kollapsı (blastokistin 
trofoektoderminin zona pellusidadan %50 ayrrılması olarak tanımlandı), kinetik değişlenler, 
embriyo morfolojisi, implantasyon ve klinik gebelik oranları. 
 
Ana Sonuçlar ve Şansın rolü: 139 blastokist kollaps gösterdi (%19,4); bunların 8’i 2 
kollaps, 2’si 3 kollaps gösterdi. Embriyo bölünmesi ve morula aşamasına ulaşma süresi ve 
blastulasyon kollaps gösteren embriyolarda göstermeyenlere göre önemli ölçüde kısa izlendi. 
Her embriyo için implantasyon bilgisi bilinmediği için; sikluslardaki implantasyon oranları 
tüm embriyoların implante olduğu ya da hiç bir embriyonun implante olmadığı sikluslarda 
karşılaştırıldı. Kollaps göstermeyen 408 embriyoda ve en az bir kollaps gösteren 94 
embriyoda implantasyon oranları sırasıyla %48,5 ve %35’ti. Zonadan çıkmayı başaran 
embriyo yüzdeleri iki grupta birbirine benzerdi; sırasıyla %28,7 ve %31. 
 
Kısıtlılıklar: Çalışmanın retrospektif olması potansiyel değerini kısıtlamaktadır 
 
Bulguların daha geniş göstergeleri: Blastokistlerin kollaps paterni çalışması IVF/ICSI 
başarı oranlarını arttırmada ve implantasyon başarısı daha yüksek olması beklenen 
blastokistlerin seçimini destekleyebilir. 
 
Çalışma Fonu: Bu çalışma İspanyol Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı’nca Instutto de Salud 
Carlos 3 programı aracılığı ile desteklenmiştir. Yazarlardan hiç birinin Vitrolife ile veya çıkar 
çatışması olan başka bir yer ile ekonomik ilgisi bulunmamaktadır. 
 
 



 
GİRİŞ 
 
Yaşayabilir embriyoların transfer için güvenle seçimi IVF başarısı için kilit bir faktördür. 
Bununla birlikte optimal embriyonın göstergeleri ve yüksek gelişimsel potansiyele sahip 
embriyoları belirlemede kullanılan metodlar hala bilinmeyen konulardır. Genişletilmiş in 
vitro kültür ve blastokist transferi, yardımlı üremede ve gelişimin daha ileri aşamalarında 
embriyo seçiminde, hayatta kalan embriyolar başarılı sonuç oluşturmaya daha yatkın 
olduğundan, daha kullanışlı prosedürler ortaya çıkardı.  Blake ve diğerleri (2007) canlı doğum 
oranlarında blastokist transferi lehine önemli farklılıklar ortaya koydular: 5-6. Günlerdeki 
transfer ile ayrılma aşamasındaki embriyo(2/3. Gün) karşılaştırıldığında, blastokist kültürünün 
en yaşayabilir embriyonun seçiminde bir araç olarak kullanılabileceği gösterildi; bu sayede 
sağlıklı bir gebelik oluşturmak için daha az embriyo transfer edileceği ve çoğul gebeliklerin 
azaltılabileceği gösterildi. Bu yüzden in vitro olarak bir zigotun blastokist aşamasına 
ulaşabilme yeteneğini  keşfetmek, embriyonun doğal seleksiyonuna eşit gibi düşünülebilir, 
zigotun sadece bir blastokiste dönüşebilmesi onun embriyoya dönüşüp implante olup yaşayan 
canlı bir bebeğe dönüşeceğini göstermese de. 
 
Embriyo gelişimi embriyo morfolojisinde sadece bir kaç saatlik bir zaman aralığında 
gerçekleşen morfolojik değişiklikleri içeren dinamik bir süreçtir (Lemmen et al 2008).  Sınırlı 
sayıda gözleme dayanan geleneksel sınıflandırma deneyimleri her bir embriyo için bir 
bölünme zamanında diğerine kadar geçen zaman gibi ince farklılıları saptayamaz (Arav et al 
2008). 
 
IVF‘in amacı sağlıklı bir bebekle sonuçlanacak, in vitro kültürden sonra - güvenli teknolojiler 
kullanarak - tek bir embriyoyu transfer etmektir. İn vitro gelişme sırasında hızlandırılmış 
video sistemleri ile devamlı embriyo monitorizasyonu embriyo gelişimini karakterize eden 
kinetik parametrelerin büyük resmini ortaya çıkarmada gerekli veriyi sağlamaktadır. Son 
olarak Cruz et al ve Wong et al insan embriyosunun blastokist aşamasına gelişimi erken 
embriyonel gelişimdeki anahtar zamanlamalarla bağlantılıdır; ilk sitoplazma 
bölünmesinin(sitokinez) zamanı ve embriyonik gelişimin ilk aşamalarındaki bölünmeler 
arasındaki süre gibi. Wong’un çalışması blastokist aşamasına başarılı gelişimin erken 
embriyonel bölünmenin zamanlaması ile önemli derecede öngörülebileceğini gösterdi.  
Wong’un çalışmasındaki embriyoların hiç biri transfer edilmediğinden implantasyon 
açısından bir veri yok, bu veride Cruz’un araştırmasından gelişim sırasında optimal kronoloji 
gösteren embriyolar diğer kardeşlerine göre daha başarılı implantasyon gösterdiler. 
 
Blastokist kültürünün popülaritesi arttıkça bir morfolojik skorlama sistemine ihtiyaç doğdu. 
Blastokist skorlama sistemi (Gardner et al 2000) IVF laboraturlarının çoğu tarafından kabul 
edildi. Sistem blastokist morfolojisinin tüm özelliklerini kapsamasa da özellikle anormal 
morfolojide blastokist genişlemesinin sınıflandırılmasında - iç hücre kitlesinin ve 
trofoektodermin morfolojik görünümünde olduğu gibi – çok kullanışlı oldu. İstanbul 
konsensüs belgesi minör farklılıklar dışında Gardner’ın sistemi üzerine şekillenmiştir.  
 
Gardner’ın sistemi blastokist morfolojisini, blastosel genişleme derecesini, trofoektoderm ve 
iç hücre kitle yapısını; genişlemiş blastokistteki zona pellucida incelmesi ve blastokist 
yumurtlanması sırasında trofoektodermin zonaya rağmen herniasyona başlması gibi diğer 
morfolojik özellikleri de tanımlar. 



 
Blastosel formasyonu morula hücrelerinden gelen sekresyonla oluşturulur ve bu küçük boşluk 
embriyodaki tuz konsantrasyonunu arttıran ve suyun osmozla o yöne kaymasına sebep olan 
Na/K ATPase gibi membran kanallarının aktivitesi ile genişler(Watson 2004).  Bu artmış sıvı 
basıncı blastoselin hacmini erken blastokistten genişlemiş blastokiste ve zonadan çıkmış 
blastokiste kadar büyütür. Blastoselin oluşumu ve gelişmesinde artmış sıvı, sayısı artmış 
hücreler tarafından  sağlanır bu ve zona pellucidanın incelmesi blastokistin yumurtlanması ile 
sonuçlanır. Blastokist kollapsı trofoektodermdeki hücre bağlantılarının kaybı sonucu blastosel 
sıvısının dışa akımı nedeni ile oluşan bir kontraksiyon fenomenidir.  İn vitro blastosel kollapsı 
ve trofoektoderm rüptürünün yeniden onarımının nasıl olduğu bilinmemektedir. Blastokist 
genişlediğinde sıvı torofoektoderm ve zona pellucidada(Baltz 1997) artmış basınca neden 
olacak şekilde blastoselde birikir. Aynı sırada trofoektoderm hücreleri zona pellusida 
zayıflamasında ve blastokistin zonadan dışarı çıkmasıyla alakalı olan lizini üretirler 
.Genişleme ve zona pellucida incelmesi memelilerde blastokist zonadan dışarı çıkması 
öncesinde olur(Biggers 1998).. Kollaps genişleme siklusları, genişlemeyle birlikte ve zona 
pellucida incelmesi hızlandırılmış sinematografi ile gösterildi (Glass et al 1973; Gonzales and 
Bavister, 1995).  İmplantasyonda memeli embriyosu zona pellusidasını arkada bırakmaya 
ihtiyaç duyar ve epitelyal epitele bitişik yerleşerek uterusla ilk kontağı yapar bu fenomen 
zona ayrılması net olmadığı için kollaps genişleme siklusları ile ilişkili olabilir . Bir çok 
çalışma blastokist genişlemesinden sonra ve blastokistin karakteristik 8 şeklinde dışa çıkımına 
izin vermek için zona pellucida gerilmesi ve rüptüründen önce in vitro zona ayrılmasını 
gösterdileri.  Bu rupture olmuş zonadan embriyonun çıkması ile takip edilir.  Sonunda boş  
zona embriyo tarafından rüptür yerini belli eden ayırıcı bir bölme dışında çoğu intakt olarak 
geride bırakılır. Bu blastokist yumurtlanması sırasındaki olaylar serisi fare, domuz, inek, 
maymun ve insan gibi birçok türde tanımlanmış ve blastokist kollapsı ile ilişkili olabilir 
(Gonzales et al., 1996; Sireesha et al., 2008; Seshagiri et al., 2009; Erbach et al., 2013). 
 
Memeli blastokistinde kollapsın varlığı ilk olarak Lewis ve Gregory (1929) tarafından 
tanımlandı. Tavşan blastokistini 8 gün boyunca hızlandırılmış mikro sinematografisi altında 
kültür ettiler ve erken blastokist aşaması dışındaki tüm periodda blastokistlerin tekrarlayan 
şekillerde kasılıp tekrar genişlediğini gözlemlediler. Farelerde 8 saatlik kültürde erken 
blastokist aşamasında 4 ten 15 e kadar kontraksiyon ve daa güçlü kontraksiyonlar (kollaps) 
bildirildi bu durum blastoselin 3 veya 4 küçük kasılma sonrası oluştuğu bilgisini elimine 
edebilir(Cole 1967).  
 
Sığır blastokistlerinin kasılması için 13-17 dakika geri genişlemesi için 6-10 saat 
gerekmektedir ve bu durum blastokist yumurtlanmasının tamamlanmasından once 3 kere 
tekrar eder (Gonzales et al 1996). Fare ve sığırda bazı blastokistlerin hiç kontraksiyon 
gerektirmeden zonadan dışarı çıkabildiği gösterildi (Massip ve Mulnard 1980) 
 
Hızlandırılmış monitorizasyon sistemleri ile insan blastokistlerinin blastosel kavitesinin 1 
veya daha fazla kollapsı ile (trofoektoderm hücrelerinin bir kısmı ya da tamamının zona 
pellucidadan ayrılması) gelişmenin 5. Derecesine ulaştığını gözlemledik. 
 
Bu çalışmada blastokist kollapsını in vitro analiz etmeyi amaçladık.  Bizim amacımız 
blastokist kollapsının reprodüktif sonucu etkileyip etkilemediğini be bu fenomenin prognostic 
amaçlar için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir. 
 



 
MATERYAL VE METOD 
 
Bu retrospektif çalışma Valencia ve Murcia da IVI ‘de yürütülen bir çalışma. Tüm 
prosedürler ve protokoller  Institutional Review Board –kurumsal değerlendirilme kurulu -
(IRB referans 1405-VLC-022-MM, eylül 2014 de onay verilen ), IVI deki araştırmalar için 
IVF prosedürlerinin klinik kullanımları bu kurul tarafında düzenlenir ve onaylanır. Ayrıca bu 
proje yardımcı üreme teknolojilerini(14/2006)  yöneten İspanyol hukukuna uygundur. 
 
Toplam 715 transfer edilmiş blastosist aşağıda belirtilen çeşitli değişkenler için  
hızlandırılmış teknoloji ile analiz edildi. Biz özellikle blastosist kollapsının varlığı için 
araştırdık.  
 
Biz blastosistin iki yolla blastosel kontraksiyonuna ugrayabileceğini belirttik. İlk olarak, 
bizim kollaps olarak isimlendirdiğimiz,  zona pelusidadan gelen TE nin %50’ den daha 
fazlasında ayrılma göstermesinin gözlemlenmesi. İkinci olarak zayıf kontraksiyon olarak 
isimlendirdiğimiz ise TE de ayrılma olmaması ya da zona pellusidada %50 ayrılma olmasıdır.   
 
Bu retrospektif analiz temmuz 2012 ve mayıs 2013 arasındaki toplamda 460 ardışık hastayı 
içermektedir.  Blastosis transferi 5.gün (120 saat)  olarak belirlendi. 
 
Embriyo impantasyonu gebeliğin 7.haftasından sonra ultrason ile gestasyonel kese ile fetal 
kalp atımının görülmesi ile onaylanıyor.  
 
Gebelik kesesi ile kalp atımı olanların sayısı ile transfer edilen embriyo sayıları eşletirildi  ya 
da tranfers edilmiş implante embriyolaradan hiç biri implantasyon için analiz edilmedi. Bu 
embriyolar bilinen implantasyon verileri  (KID, known implantation data) olarak tanımlandı 
(Alikani et al., 2000). 715 blastosistin; 94 KID embriyo kollaps grubundan ve 508 KID 
embriyo grunu non-kollaps  grubundan.  Parsiyel implantasyon döngüleri (n ¼ 213 
embriyo)çalışmadan dışlandı çünkü ki transplante edilmiş implante embriyolardan hangisini 
olduğunu ya da kontraksiyon olup olmadığını belirlemek mümkün değildi.  
 
Oosit Toplama ve ICSI 
 
Foliküller oosit denüdasyonundan önce 3 saat boyunca aspire edildi ve oositler HEPES 
ortamında ve %5.5 karbondioksit , atmosferik oksijen ve 37 .0 derece fertilizasyon ortamı 
kullanılarak kültürlendi. Oositden granüloza hücrelerinin kaldırılması ICSI dan önce 
hiyalünoridaz ve global fertilizasyon ortamının(LifeGlobal  1:1 olduğu mekanik pipet  (son 
konsantrasyon  40 – 80 IU/ml hyalünorik asit) tarafından yapılıyor. Dondurulan oositler Cobo 
ve diğerleri tarafından tarif edilen metod ile vitrifiye edildi ve ısıtıldı. (2010). ICSI’dan önce, 
ısıtılmış oositler  standart bir inkübatör içine 2 saat boyunca yerleştirildi.  Spermler global 
yıkama işlemini takiben fertilizasyon ortamında sayı, motilite ve konsantrasyon için analiz 
edildi ve ICSI prosedürleri global fertilizasyon ortamı içeren HEPES(LifeGlobal) de 
gerçekleştirildi.  (Meseguer et al., 2006). Sonuç olarak,   zigotlar önceden dengelendirilmiş  
her biri 20 ml olan ve içinde 1.4 ml mineral yagı içieren 12 adet kutucuktan oluşan kültür 
slaytlarına  (EmbryoSlide, Vitrolife, Aarhus, Denmark) buharlaşmayı ölemek için 
yerleştirildi.  Bu slaytlar 4  saat hazırlandı ve %5.5 C02 , atmosferik oksijen ve 37.0 de 
önceden dengelenmiş inkübatörlere bırakıldı.  



 
Embriyo Kültürü 
 
Zigotları içeren slaytlar ICSI sonrası hemen EmbryoScope (Vitrolife) yetrleştirildi ve 5 gün 
inkübe edildi.   Embriyo kültürleri 3.güne kadar ardışık ortamlar kullanılarak Cleavage 
Medium (COOKTM)da oluşturuldu, gelişimin 3.gününde yeni önceden dengelenmiş ortam 
CCMTMmedium (Vitrolife, Gothenburg, Sweden) ile değiştirildi ; slaytlar  %5.5 C02 , 
atmosferik oksijen ve 37.0 de ortamlarda inkübe edildi.  Hücre bölünmelerinin kesin zamanını 
belirlemek için ; ICSI den bir kaç dakika sonra embryoların inkunatörlere yerleştirilmesinden 
başlayarak ICSI den 120 saat sonraya kadar her embriyonun görüntüsü 7 farklı düzelemde 
1000*1000 piksel çözünürlüğünde 15 dakika elde edilmiş.  
 
Embriyo Puanlama ve Skorlama 
 
Embriyo morfolojisi ICSI sonrası 48 ve 72.saatte değerlendildi. Değerlendirme parametreleri 
hücre sayısı, simetri ve parçalı yapı, yanı sıra tipi ve parçalanma yüzdesi, çok çekirdekli 
balstomerlerin varlığı ve sıkıştırma derecesi ; daha önce Meseguer ve arkadaşlarının(2011a) 
tanımladığı gibi . 2.gün; optimal embriyolar %15 fragmentasyon , yüksek veya orta simetri ve 
multinükleasyon olmama özelliklerine sahip 4 hücreliler olarak tanımlandı. 3.günde 6 ya da 
daha fazla hücre yukarda belirtilen özelliklere göre tanımlandı(Bellver et al., 2010). Embriyo 
puanlama ve seçim time-lapse görüntü analizi için geliştirilen yazılım ile harici bir bilgisayar 
üzerinde her embriyonun time-lapse görüntüleri analizi ile gerçekleştirilmiştir 
(EmbryoViewerTM workstation, UnisenseFertiliTech A/S, Aarhus, Denmark). Embriyo 
morfolojisi ve gelişim olayları ICSI sonrası saatlerde gözlenen hücre bölünmelerinin hassas 
zamanlamsını da içerdiğini açıkladı.  
 
Biz Meseguer tarafından tanımlanan embriyoların hiyerarşik sınıflanmasını kullandık(2011b). 
İnsan blastosistleri hem blastosel kavitesinin genişletilmesi , hücre sayıları hem de ICM ve 
TE bütünlüğüne göre 5.günde sayıldı (120 sa; G5). Aşağıdaki gruplar tanımlanmıştır: A, tam 
TE ve yüksek hücre sayısı kompakt ICM; B, eksik TE ve çeşitli gruplandırılmış hücreleri; C, 
TE veya ICM az hücreleri (Meseguer ve ark., 2006). A ve B grubunda olan optimal 
blastosistler mevcut.  5. Günde hücreler  Meseguer ve arkadaşları tarafından tanımlanan 
optimal morfolojik yapılar ve hiyerarşiyal klafikasyona göre seçildi (2011b). Diğer bir 
deyişle, biz ilk olarak embriyoları dışlamak için morfoloji ve morfokinetik yapı kullanıldı. 
Embriyo morfokinetik kategorileri transfer için embriyo sayılarına karar vermede 
kullanılmadı.  
 
Hızlandırılmış Analiz ve Kinetik Parametrelaerin Kaydı  
 
Mikroenjeksiyon sonrası saatlerde hücre bölünmesi için kesin zamanlar ve gelişimsel 
parametreler hesaplandı. Her embriyonun hızlandırılmış (atlamalı) görüntüleri retrospektif bir 
EmbryoViewer yazılım iş istasyonu kullanılarak analiz edildi.  Gelişim markerları hücre 
bölünmelerini de içeren iki hücre(t2) , üç hücre (t3) t8 e kadar ilerler. Morula formasyonun 
zamanı (tM); blastomer yapısının görünür olmadığı ve tam embriyo sıkışmasının sağlandığı 
nokta olarak, Blastulasyon zamanı (tB) zona pellusida incelmeye başlamadan önceki zaman 
aralığı (blastosel genişlemeye başlamadan ve zona incelmeye başlamadan olabildiğince dolu 
olmalıdır), Blastokist hatching tBHi, blastokistin zonadan ayrılma zamanı olarak tanımlanır. 
Bu 3 basamağın fotoğrafları şekil 1 de gösterilmiştir.  



 
Kontraksiyonların Ölçümü/Açıklaması ve Tanım 
 
Embriyonik kollapsı  değerlendirmek için, TE yüzeyinin %50 ve ya daha fazla zona pellucida 
ayrılmış olup olmadığını ölçmek için 'Embryoviewer' çizim araçları kullanılır. İlk olarak,  
blastosist ortadan ikiye bölen düz birçizgi ile embriyo ikiye bölündü (Fig. 2A).  Bu çizgi %50 
blastosist yüzeyinin tanımlanmasını sağlar. Daha sonra, Aralarındaki yüzey temasını 
görselleştirmek için  zona pellusida iç yüzeyine ve ve kontrakte blastosist etrafına çizgi 
çizildi. (Fig. 2B). ICSI den saatler sonra her kollapsın kesin zamanı ve  süresi (TE nin zona 
pellusidan ayrılması ve tam olarak iyileşmesi arasındaki süre) hesaplandı. Örnek video;  
Supplementary Video S1.  
 
İstatiksel Analizler  
 
İncelenen embriyolar kollaps olup olamamasına göre iki gruba ayrıldı.  Embriyolar yukarıda 
tarif edildiği gibi sınıflandırıldı. Varyans analizi (ANOVA) kollabe olmuş ve olmamaış 
blastosistlerin arasındaki embriyonik olaylardaki ortalama zamanlarda anlamlı farklılıkları 
test etmek için kullanıldı.  
Sürekli veriler ANOVA kullanılarak analiz edildi. Bu çalışmaya dahil değişkenlerde normal 
dağılım izlendi. Ki-kare testleri kategorik verilerin karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Ham iki 
grup analizini ölçmek ve onaylamak için , tüm transfer edilen embriyoların implantasyonu 
aşağıdaki değişkenlerin bir lojistik regresyonuna uygulandı: 
 
†Blastosist kollapsı  (evet ya da hayır), sınıf değişkeni, iki durum  
† Döngü tipi (otolog ya da bağış), sınıf değişkeni, iki durum 
† Ooosit kaynağı  (taze ya da ısıtılmış),  sınıf değişkeni, iki durum  
† Blastosist morfoloji (Optimal ya da değil ), sınıf değişkeni, iki durum 
† Blastosist kuluçka (evet ya da hayır), sınıf değişkeni, iki durum 
† Donorun ya da hastanın transfer sırasındaki yaşı, devamlı değişkenler  
 
SONUÇ 
 
Toplam 715 transfer edilen blastokist analiz edildi. Bunlardan 139 (%19.4) unda bir blastokist 
kollapsı, 8 inde iki blastokist kollapsı ve 2 sinde üç blastokist kollapsı mevcuttu.  
Transfer edilmiş embriyolarda blastokist kollapsı gelişmiş veya gelişmemiş hastaların 
tanımlayıcı özellikleri Tablo I de gösterilmiştir. Donör yumurtası kullanarak embriyo transferi 
yapılmış kadınlardaki blastokist kollapsı diğer kadınlardan daha yüksek bulunmuş. (%71.6 vs 
%51.9) Bunun dışında anlamlı fark bulunamamıştır.  
 
IVF laboratuar parametreleri Tablo II de gösterilmiştir.  Bu parametrelerden sadece en az bir 
kez embriyo kollapsı gösteren kişilere yapılan embriyo transfer sayısı anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur.  
 
Embriyo kollapsı gösteren veya göstermeyen embriyo transferi yapılmış kişilerin morfolojik 
özelliklerinin karşılaştırılması Tablo III de yapılmıştır. Standart morfolojik değerlendirmenin 
embriyo kollapsı ile ilişkisi bulunamamıştır. Blastokistlerin çatlama oranı kollapsı olan veya 
olmayan kişilerde istatistiksel olarak farklı değildir. (sırasıyla %31,4 vs %28,7)  
 



Tablo IV her bir hasta grubu için embriyo bölünme zamanlarının ortalamalarını 
açıklamaktadır. Embriyo kollapsı olan ve olmayanlar arasında ortalama t2, t3, t4, tM ve tB 
parametreleri değerleri önemli farklılıklar göstermektedir. Kollaps göstermeyen embriyolar 
gösterenlere göre önemli ölçüde yavaş bölünmektedir. Aynı zamanda kollapsların 
zamanlaması da analiz edilmiştir. İmplante olan embriyolarla (109,0 h) implante olmayan 
embriyoların (110,9 h) zamanlaması arasında önemli bir fark bulunamamıştır.  (p=0,408) 
Kollaps sureci (kontraksiyon başlangıcındaki süre ile bütün trofoektodermlerin zona pellucida 
ile temas edene kadar geçen süre) 1,67 saattir. (%95 CI 1,31-2,01 h) Bu değer ile sonunda 
implante olmuş veya olmamış kollapse embriyolar arasında anlamlı farklılık yoktur, sırasıyla 
1,50 vs 1,88 h (p=0,290). Benzer olarak, iyi kaliteli D3 embriyolar daha kısa kollaps süresine 
sahiptir (1,53 vs 2,52 h, p=0,15), yine de istatiksel olarak önemli değildir.  Doğrudan bölünme 
sadece 4 olguda gözlenmiştir, hepsi kollaps olmayan gruptadır.  
 
Kollapse blastokist olmuş hastalar ile olmamış hastaların sonuçlarının karşılaştırması Tablo V 
te verilmiştir. Hiç kollaps olmadan transfer edilen embriyolar ile en az bir kez kollaps olmuş 
embriyoların implantasyon potansiyelleri arasında önemli bir fark vardır (sırasıyla %35,1 ve 
%48,5; p=0,019). Genişlemeden önce 202 blastokist transfer edildi (%28,3), bunlardan 26 sı 
kollaps oldu (%12,9). Genişlemeden sonra 513 embriyo transfer edildi bunlardan 113 ü 
kollaps oldu (%22,0). Genişleme olan grupta kollaps oranının artışı anlamlı derecede farklıydı 
(p<0,05). Son sonuçlar Tablo VI da verilmiştir. Kollapsın altı eş değişkeni, siklus tipi (donör 
otolog) ve maternal yaş sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahipti.  
 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışmanın amacı embriyo implantasyonu için blastokist kollapsının marker olabileceğinin 
araştırılmasıdır. Blastokist kollaps varlığı, %50 den fazla trofoektodermin zona pellucidadan 
kontrakte olarak ayrılması, diğer morfolojik özelliklerle ilgili değildir ancak morkokinetik 
zamanlama ile ilişkilidir. Kollaps olmayan blastokistlerin gelişimleri kollaps olan blastokistler 
ile kıyaslandığında özellikle t2, t3, t4 ve tB de önemli ölçüde gecikmektedir.  
 
Morkokinetik değişiklikler olsun veya olmasın kollaps olması  blastokist transferinin 
implantasyon potansiyelini azaltmaktadır. Ancak kollapsın belirmeye başlama zamanının 
sonuca bir etkisi yoktur buna rağmen istatistiksel olarak azalmış impantasyon oranının 
kollaps süresi ile ilişkisi önemli değildir. Ön gözlemlerin istatistiksel olarak anlam kazanması 
için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.  
 
İn vitro blastosel kontraksiyonunun mekanizması ve trofoektoderm rüptürünün iyileşmesi 
belirsizdir.  
 
Niimura (2003) nın farelerde yaptığı bir çalışmada ardışık zayıf kontraksiyonlara sahip 
blastokistler genellikle çatlama aşamasına ulaşmakta, güçlü kontraksiyonlara sahip olanlar 
veya kollaps olanlar ise çatlamamaktadır. Kültürü yapılmış fare blastokistlerinin 
kontraksiyonlarını videomikrografi kullanarak analiz etmişlerdir. Sonuçlar ortaya koymuştur 
ki blastokistler blastosel formasyonundan 10 saat sonra genişleme sırasında çeşitli derecelerde 
kontraksiyonlar yaşamaktadır, çatlama periyodundaki kontraksiyonlar, pre ve post-çatlama 
periyodundaki kontraksiyonlardan daha büyüktür. Sonuçları göstermiştir ki zayıf 
kontraksiyonlar (volum redüksiyonuna göre %20 den az) çatlama için önemli rol 
oynamaktadır, oysaki güçlü kontraksiyonlar (volum redüksiyonuna göre %20 veya daha 



fazla) çatlamayı inhibe edici etkiye sahiptir. İki ana sebepten dolayı eşik değeri %20 yerine 
%50 seçtik; birinci neden olarak güçlü bir kontraksiyon veya kollaps (>%50) 
değerlendirilmesi daha az subjektif , ve ikinci neden olarak bu hareket ile herhangi bir üreme 
sonucu ortaya çıkarsa daha çok fark edilebilir olacaktı. İlginç olarak bizim yaklaşımımızla, iki 
grup arasında çatlama süresi açısından önemli bir farklılık bulunamamıştır, bunun anlamı da 
insanlarda kollapse blastokistlerde çatlama problemi olmayabilir .  
 
Bizim sonuçlarımız in vitro embriyo kültürlerinde, kollapsın ya embriyo kalitesini etkileyerek 
ya da implantasyon yeteneğini düşürerek implantasyon prosesi ile ters bir şekilde ilgili 
olabileceğini göstermiştir. Fakat sikluslarda kollapse blastokistler daha düşük gebelik 
oranlarına neden olduğundan dolayı değiştirilme yaklaşımından olduğundan dolayı bizim 
sonuçlarımız istatistiksel öneme erişememiştir. Dahası, embriyolar daha kısa kollap süresine 
sahip oldukları gelişimlerinin 3. gününde iyi kaliteli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sonuç 
istatistiksel bir öneme ulaşmamaktadır, ancak bizi kollaps ve bunun süresinin embriyoların 
üreme sonuçları üzerinde negatif etkilerinin olduğu konusuna yönlendirmektedir.  
 
Yaş, alınan oosit sayısı, embriyo morfolojisi, siklus tipi veya oosit kaynağı (vitrifiye/ısıtılmış 
oosit) gibi potansiyel karıştırıcı değişkenler istatistiksel analizlerde kullanıldı. Son regresyon 
modelinde blastokist kollapsının reprodüktif sonuç üzerine etkisinin belirlemek için çok 
değişkenli yaklaşım kullanıldı. Moleküler mekanizmaların bu proses ile ilişkisi hala 
bilinmemektedir fakat embriyoların sonraki gelişimleri için aşırı enerji tüketimlerinin ters 
etkisi ve mekanik stres ile ilişkili olabilir.  
 
Bu sonuçlar göstermiştir ki impalantasyon oranlarını artırmak için güçlü blastokist kollapsı 
sergilemeyen embriyolar tercih edilmelidir.  
 
Proses ile ilgili intrinsik mekanizmalar hala açığa çıkmaktadır ancak tahminde bulunmak 
gerekirse kollaps, zayıf oosit ve sperm kalitesinden doğan embriyonun yaşayabilirliğinin 
azalması ve kötü kültür koşullarının sonucu olabilir.  
 
Zaman-sapma teknolojisi kullanılarak embriyo seçimiyle ilgili çeşitli algoritmalar 
yayınlanmıştır. (Wong ve ark,2010; Meseguer ve ark, 2011b; Dal Canto ve ark, 2012; 
Campbell ve ark, 2013; Basile ve ark,2014) Fakat zaman-sapma teknolojisi kullanılarak 
insanlarda ilk kez blastokist kollapsı ve implantasyon azalması arasındaki ilişki gösterilmiştir. 
Transfer edilecek embriyoların seçiminde blastokist kontraksiyonunun kriterlere dahil 
edilmesi  tavsiye edilebilir.  
 


