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GİRİŞ 
2008 yılından beri merkezimizde insan 5.gün ve 6.gün blastokistlerine kriyopreservasyon 
amacıyla vitrifikasyon uygulanmaktadır. Yavaş dondurma metoduna göre vitrifikasyon 
yöntemi uygulananlarda çözünme sonrası sağ kalım daha yüksek olmaktadır. Buna karşın, iki 
yöntem arasında klinik gebelik oranı açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Gebelik 
veya canlı doğum oranları açısından literatürde hangi yöntemin daha etkili olduğu açısından 
görüş birliği bulunmamaktadır. Yakın zamanda yapılan toplum bazlı kohort çalışmasında taze 
ve dondurulmuş (vitrifikasyon ve yavaş dondurma) sikluslar karşılaştırılmış ve vitrifikasyon 
uygulanan blastokistlerde klinik gebelik ve canlı doğum oranlarının yavaş dondurmaya göre 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tekil gebeliklerde taze embriyo transferine göre 
vitrifikasyon uygulanmış blastokistlerde preterm doğum riski %14 daha az olmuştur. 
Blastokistlerin kriyoprezervasyonu için vitrifikasyonun tanımlanmasından sonra, 
Vanderzwalmen, sağ kalımın blastokistin gelişim aşamasına bağlı olduğunu göstermiştir. 
Morula veya erken kavitasyon evresindeki blastokistler, genişlemiş blastokistlere göre daha 
yüksek sağ kalım, transfer ve implantasyon oranlarına sahiptir. Her ne kadar vitrifikasyon ile 
yavaş dondurma da olan intrasellüler buz kristalleri oluşmasa da içi sıvı ile dolu geniş 
blastokistlerde, blastosöl içerisine yeterli miktarda kriyoprotektan giremediğinden az miktarda 
buz kristalleri oluşabilir. Yapay büzüşme ile (örn. cam pipet ile blastosölün delinerek hacimin 
azaltılması) sağ kalım oranları arttırılmıştır (%29’dan %70.6’ ya). Başka çalışmalarda, iğne 
ile delerek, blastokistin tekrarlayan kerelerde mikropipetlenmesiyle veya lazer dalgalarıyla 
trofoektoderm tabakasında delik açılmıştır. Bu işlemlerle hemen vitrifikasyon öncesinde 
blastoçölyak kavitede ani kollaps oluşmuş ve belki de bu işlemler çözünme sonrasındaki sağ 
kalımda pozitif etkiye neden olmuştur. Vanderzwalmen tarafından daha sonra yapılan çalışma 
da vitrifikasyon protokolü, blastokistler basamaklı olarak 3 evrede kriyoprotektan 
konsantrasyonuna maruz kalacak şekilde değiştirilmiş ve böylece blastokist içerisinde daha 
yüksek miktarda kriyoprotektan konsantrasyonları ve sağ kalım elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar sonrasında vitrifikasyon öncesinde blastoçölyak sıvının uzaklaştırılması ihtiyacı 
sorgulanmış ve blastokist kollapsını terk etmişlerdir. Stachecki ve arkadaşları kapalı sistem 
vitrifikasyonunu yapay büzücüler kullanmadan başarılı bir şekilde uygulamışlardır. S3 veya 
geniş hacim vitrifikasyonu, DMSO içermeyen vitrifikasyon prosedürüdür. Etilen glikol, 
gliserol ve sükroz dondurma/çözme kriyoprotektanları olarak kullanılmaktadır, daha geniş 
hacimlerde kriyoprotektan maruziyeti yeterli sürelerde uygulanabilmektedir. İnsan 
blastokistlerine ilk uygulama da sağ kalım ve implantasyon oranları %89.2 ve %47.5 olmuştur. 
Reed ve arkadaşları, trofoektoderm biyopsisi uygulanmış veya uygulanmamış blastokistlerde 
geniş volüm vitrifikasyon (%96.9) ile mikro hacim vitrifikasyona (%84.3) göre sağ kalım 
oranlarını iyileştirmişlerdir.    



 Açık Cryotop cihazında, kollabe blastokistlerle non-kollabe blastokistler arasında 
benzer sağ kalım olsa da implantasyon oranları kollabe olanlarda daha yüksek olmuştur. Buna 
ek olarak sağ kalan blastokistler, vitrikasyon öncesinde yapay büzüşme uygulanırsa daha hızlı 
tekrar büyümüşlerdir. 
 Günümüzde, vitrifikasyon uygulanmış kollabe ve non-kollabe insan blastokistlerini 
sağ kalım ve/veya implantasyon oranları açısından karşılaştıran randomize kontrollü çalışma 
(RCT) bulunmamaktadır. Kendi IVF merkezimizde, blastokist vitrifikasyon programımızın 
başarısını kollaps uygulayarak özellikle blastokist transferi başına implantasyon oranlarını 
iyileştirmeyi amaçladık. Bu nedenle, vitrifikasyon-çözme uygulanmış 5/6.gün 
blastokistlerinde laser ile indüklenen yapay büzüşme ile oluşturulan kollapsın implantasyon 
potansiyeline etkisini değerlendiren prospektif RCT düzenlendi. Ek olarak çözünme 
sonrasında sağ kalım ve transfer oranları da kollabe ve non-kollabe embriyolar arasında 
karşılaştırıldı. 
   
METOD 

39 yaş altındaki 5. gün blastokist transferi ve blastokist vitrifikasyonu uygulanacak 
hastalar çalışma hakkında bilgilendirildikten ve onamları alındıktan sonra çalışmaya dahil 
edildi. Aynı zamanda 3.günde klivaj evresinde embriyo transferi ve embriyo vitrifikasyonu 
yapılan hastalar da çalışma için uygun bulunmuştur. Oosit donasyon siklusları, 
preimplantasyon genetik tanı uygulananlar ve in vitro matürasyona bırakılanlar çalışmaya 
dahil edilmedi. Buna ek olarak testiküler ve epididimal sperm elde edilen kişiler de çalışma 
dışarısında bırakıldı. Çalışmaya hasta alımına Kasım 2011’de başlandı ve Nisan 2014’de 
sonlandırıldı. 

Hasta randomizasyonu bilgisayar bazlı yapıldı.  Çalışma grubunda, vitrifikasyon için 
seçilen tüm blastokistlerin, blastoçölyak kavitesi lazer ile kollabe edilerek yapay büzüşme 
oluşturuldu. Kontrol grubunda ise tüm blastokistler lazer ile indüklenen kollaps olmadan 
vitrifiye edildi. Hastalar ve klinisyenler, çalışmanın randomizasyonu laboratuvardaki 
embriyolog tarafından yapıldığından hastaların hangi gruba dahil olduğunu bilmemekteydi. 
Embriyolog da bilgisayar tarafından verilen kodu kabul etmek zorunda olduğundan karar 
sürecini etkileyemedi.  

Birincil sonuç parametresi olarak, ilk çözme siklusunda transfer edilen blastokist 
başına implantasyon oranı değerlendirildi. Hastanın yaşına, daha önceki tedavi siklusu sayısı 
ve önceki transfer edilen embriyo sayısına göre kaç tane embriyo transferi yapılacağı 
belirlendi. İkincil sonuç parametreleri olarak ise blastokist sağkalım oranı, transfer oranı 
çözünme sonrası kalite incelendi. Aynı zamanda bahsedilen ikincil sonuçlar tüm çözme 
sikluslarında da değerlendirilmiştir.    
 
Kriyoprezervasyon İçin Embriyo Seçimi Ve Isınma Sonrasında Değerlendirme 

Blastokistler 5. veya 6.günde iç hücre tabakası (ICM) ve trofoektoderm (TE) skoru en 
az B olması halinde vitrifiye edildiler. Yüksek kalitedeki blastokistler ICM/TE skoru olarak 
AA veya AB, iyi kalite blastokistler ise tip BA veya BB blastokistlerdi. Blastokistler tek tek 
vitrifiye edildi ve transfer için bir veya iki blastokist elde edilene kadar çözüldü. Çözülmeden 
hemen sora blastokistlerin morfolojik olarak sağ kalımı değerlendirildi.  Sadece %50’den 
fazla hücrenin intakt olduğu blastokistler transfer için uygun kabul edildi. Blastokistler ciddi 
veya tamamen hasarlanmışsa, ekstra bir tane hemen çözüldü. Blastokistler re-ekspansiyon 
bulguları gösterirse ve çözülme ile transfer arasındaki süre de bozulma göstermezse transfer 
edildi. 
  
 
 



Kollaps ve Vitrifikasyon Prosedürü 
Blastoçölün yapay olarak büzüştürülmesi, trofoektoderm hücreleri arasındaki 

bağlantılara 1.48 mm diode laser (Octax, MTG, Germany) bir veya iki lazer atımı (2.0ms) 
uygulanarak yapıldı, ICM ile arada güvenli bir mesafe olmasına dikkat edildi. Kollaps; tam, 
genişlemiş, hatchingini tamamlamış blastokistlere uygulandı. Lazer atımlarının 
uygulanmasından sonra her zaman trofoektoderm tabakasının aniden tam kollapsı 
saptanamayabildi. Yavaş reaksiyon gösteren blastokistlerde, blastoçölün kaybolması ve 
tamamen büzüşmesi 5 dakikaya kadar uzayabildi. Blastöçölyak kavitenin çökmesinden sonra 
vitrifikasyon işlemine hemen başlandı. Blastokistlere, kapalı CBS-VIT High Security (HS) 
sisteminde, kriyoprotektan olarak DMSO-etilen glikol(EG)-sükroz(S)ile kombine edilerek 
vitrifikasyon ve çözünme işlemi uygulandı. Çözücü solüsyonun ilk damlası daha önceden 
tariflendiği gibi 25 µl yerine 150 µl olarak uygulandı. 
 
Dondurulmuş Embriyo Transfer (FET) Sikluslarında Hazırlık 

5. veya 6. gün blastokistler transfer sabahında ısıtıldı. 5. gün endometriumuna öğleden 
sonra transfer edildi. 

FET için en sık tercih edilen yöntem, doğal siklusta human koryonik gonadotropin 
(hCG) uygulanması veya spontan LH piki saptanması oldu. Amenore veya oligomenoresi 
bulunan kişilerde endometrial hazırlık amacıyla GnRH agonistleri eklenerek veya eklenmeden 
ekzojen östrojen ve progesteronla yapay bir siklus sağlandı. 
 
Sonuç Parametreleri 
 Birincil sonuç parametresi; ilk çözme siklusundaki implantasyon oranı olarak 
belirlendi. İmplantasyon oranı hesaplamasında, transfer edilen embriyo sayısına bağlı olarak 
FET’ten en az 5 hafta sonra transvajinal olarak belirlenebilen intrauterin gestasyonel kese 
sayısı kabul edildi. 

İkincil sonuç parametreleri ise, çözülen embriyo başına implantasyon oranı ile birlikte 
çözünme sonrasındaki sağ kalım ve transfer oranı değerlendirildi. Tanım olarak çözülen 
blastokist başına sağ kalan ve transfer edilen  blastokist yüzdesi kullanıldı. Aynı zamanda 
çözünme sonrasında elde edilen yüksek ve iyi kalite blastokist yüzdesi de değerlendirildi.  
 
Örnek Sayısı Hesaplanması  
 Çalışmanın başlangıcında, merkezimizde vitrifikasyon-çözme ve transfer sonrasında 
implantasyon oranı %20.3 idi. Gözlemsel çalışmalarda yapay büzüşme sonrasında 
implantasyon oranları %46.7 ve 59.7 arasında değişmektedir. Örneklem sayısının gerçekçi 
olarak hesaplanması için kollaps sonrası implantasyon oranlarının maksimum %40 seviyesine 
çıkabileceği kabul edildi. Her iki grupta 80 adet embriyo bulunması durumunda 
çalışmanın %80 güce sahip olabileceği saptandı. Bu demek oluyor ki 160 tane vitrifikasyon-
çözmeye uğramış embriyoya ihtiyaç vardır.  
 Örneklem sayısı embriyolar üzerine hesaplandığından, önemli bir başka nokta hasta 
sayısının ne kadar olması gerektiğinin belirlenmesidir. Bunu belirlemek için dondurulmuş 
blastokistlerini yakın dönemde kullanmak isteyen hasta yüzdesi %66 olarak kabul edildi. 
Buna göre 160 embriyo elde etmek için gerekli olan hasta sayısı yaklaşık 242 olarak bulundu. 
 
İstatistiksel Analiz 
 Kategorik değişkenler chi square veya Fisher’s exact test kullanılarak analiz edildi. 
Sürekli değişkenler dağılımın normalliğine bağlı olarak bağımsız t-test veya Mann-Whitney 
U-test ile analiz edildi. Normalite, Shapiro-Wilk test ile değerlendirildi. Tüm değerler için iki 
uçlu anlamlılık derecesi olarak 0.05 kabul edildi. Tüm analizler SPSS 22 kullanılarak yapıldı. 



 Son olarak çalışmanın kısmen tam kör olmaması ve potansiyel yanlılık riski nedeniyle 
gruplar arasında dengenin sağlanması için sonuçları değiştirebilecek şekilde etki eden 
faktörleri belirlemek ve çeşitli değişkenlerin risk oranını belirlemek için regresyon analizleri 
yapıldı. Bu nedenle bazal özellikler (yaş, infertilite endikasyonu, siklus sırası, BMI), taze 
siklus ile ilişkili değişkenler (toplanan oosit sayısı, 2PN embriyo sayısı, yüksek/iyi kalite 
embriyo sayısı ve pozitif gebelik sonuçları) ve FRET siklus (transfer edilen embriyo sayısı ve 
kullanılan protokol tipine göre doğal siklus veya yapay olarak hazırlanmış dondurulmuş siklus) 
özellikleri incelendi. 
 
SONUÇLAR 

Toplamda 443 hasta çalışmaya katılmayı kabul etti. 270 hastada (%60.9, 270/443) en 
azıdan bir tane blastokist kriyoprezervasyon için tüm kriterleri karşıladı. Bunlardan 135 tanesi 
çalışma grubuna,135 tanesi ise kontrol grubuna randomize edildi. 
 
Taze Siklus Özellikleri 

Hasta özellikleri ve sonuçları Tablo1’de görülmektedir. Ortalama hasta yaşı, ortalama 
cumulus-oosit kompleksi (COC) sayısı, ortalama 2 pronukleuslu (PN) oosit sayısı, ortalama 
klivaj evresindeki embriyo/transfer edilen blastokist sayısı ve vitrifiye edilen blastokist sayısı 
kontrol grubuyla çalışma gurubu arasında benzerdir. 3.gün ve 5.gün transfer oranı iki grup 
arasında benzerken, OHSS riski nedeniyle embriyo transferi yapılamayan hastalar da tüm 
blastokistler vitrifiye edildi (Tablo 1). 
 Çalışma grubunda taze sikluslarda pozitif hCG oranı ve klnik gebelik oranı %66.9  
(89/133) ve %56.4 (75/133) olmuştur. Kontrol grubunda ise bu oranlar %59.7 (77/129) 
ve %49.6 (64/129) olarak saptanmıştır. Transfer edilen embriyo başına implantasyon oranı 
çalışma grubu için %53.4 (86/161) ve kontrol grubu için ise %48.7(77/158) olmuştur. 
 
Çözme Sonrası Sağ Kalım ve Transfer Oranları 
 Çalışma grubunda 60 hastada ve kontrol grubunda 71 hastada taze embriyo transferi 
sonrası fetal kalp atımı ile birlikte klinik gebelik saptanmadı. Bu kişilerden 57 ve 63 tanesi 
dondurulmuş embriyolarını kullanmak üzere başvurdu. Ek olarak çalışma gurubundan 12 kişi 
ve kontrol grubundan 6 kişi taze siklus ile doğum sonrası, geride kalan embriyolarını 
kullanmak için başvurdular. Toplamda çalışma ve kontrol grubundan 69’ar hastaya vitrifiye 
embriyolarıyla en az bir siklus transfer yapıldı. Çalışma grubunda 85, kontrol grubunda 93 
embriyo çözüldü. Sonuçlar Tablo II’de gösterilmiştir. Çözülme için seçilen embriyoların pre-
vitrifikasyon kaliteleri birbirinden farklı değildir. Yüksek kalite ve iyi kalite blastokist oranı 
çalışma grubunda %41.2 (35/85) ve %58.8 (50/85) iken kontrol grubunda %46.2 (43/93) 
ve %53.8 (50/93) olmuştur [odds ratio (OR): 0.84; 95% confidence interval (CI): 0.45–1.47; 
ve OR: 1.23; 95% CI: 0.68–2.23; P=0.497,]. Ortalama sağ kalım kollaps grubunda (100%, 
85/85), kontrol grubuna göre (91.4%, 85/93; OR 17.00; 95% CI: 0.97–299.19; P=0.007) 
belirgin olarak daha yüksektir. Kollaps olan grupta tam intakt blastokist oranı %55.2 (47/85) 
ve kollaps olmayan grupta %45.(42/93) (OR: 1.50; 95% CI: 0.83–2.71; P =0.177) olmuştur. 
Çözülme sonrası sağ kalan blastokistlerde kollaps uygulanlarda daha yüksek oranda yüksek 
kalitede blastokist gözlenmiştir [38.8% (33/85) versus 22.4% (19/85); OR 2.21; 95% CI: 
1.13–4.31; P= 0.020]. Çözülme sonrası çalışma grubunda hatching %16.5 (14/85) iken 
kontrol grubunda %7.1 (6/85) olmuştur ve aradaki fark neredeyse istatistiksel olarak 
anlamlıdır (OR 2.60; 95% CI: 0.95–7.12; P =0.056). Sağ kalıp orijinal haline dönemeyen 
blastokist yüzdesi iki grup arasında farklı değildir (11.8%, 10/85 versus 15.3%, 13/85; OR: 
0.74; 95% CI: 0.31–1.79, P= 0.660). Çözülen blastokist başına transfer edilen blastokist 
yüzdesi kollaps grubunda anlamlı olarak daha yüksektir (100%, 85/85 versus 89.2%, 83/93, 
OR: 21.50; 95% CI: 1.24–372.86; P= 0.002)  



 Bazı hastalara birden fazla çözme siklusu uygulanmıştır. Tablo III’de çözme siklusu 
uygulanan 138 hastanın özellikleri bulunmaktadır. 116 ve 115 çözme siklusu sırasıyla çalışma 
ve kontrol gruplarına uygulandı. Sırasıyla toplamda 149 ve 162 blastokist çözüldü. Kollabe 
blastokistlerde çözülme sonrası sağ kalım oranı anlamlı olarak daha yüksekti (98.0%, 146/149 
versus 92.0%, 149/162, OR: 4.25; 95% CI: 1.19–15.21; P= 0.016). Çözülme sonrası tam 
intakt blastokist oranı %53 (79/149) iken kollaps olmayanlar da benzer şekilde %43.2 (70/162) 
(OR 1.48; 95% CI: 0.95–2.32; P=0.084) oldu. Çalışma grubunda sağ kalan blastokistler 
içerisinde yüksek kalitede blastokistlerin daha çok (36.3%, 53/146 versus 23.5%, 35/149, OR: 
1.86; 95% CI: 1.12–3.08; P = 0.016) ve kötü kalitede blastokistlerin daha az sayıda (15.1%, 
22/146 versus 25.5%, 38/149, OR: 0.52; 95% CI: 0.29–0.94; P =0.026) olduğu saptandı. 
Kollaps grubunda çözülme sonrası hatching olan blastokist yüzdesi (19.2%, 28/146) kontrol 
grubuna göre daha yüksek bulundu (5.4%, 8/149, OR: 4.18; 95% CI: 1.84–9.52; P <0.001). 
Çözülme sonrası genişlemeyen blastokist oranı iki grup arasında benzer olarak saptandı (9.6%, 
14/146 versus 14.1%, 21/149; OR: 0.65; 95% CI: 0.32–1.33; P =0.232). 
 
İlk Çözme Siklusunun Klinik Sonuçları 
 İlk çözme siklusunun klinik sonuçları Tablo IV’de gösterildi. Kontrol grubundaki 69 
hastadan iki tanesine çözülme sonrası embriyolar hayatta kalmadığından transfer yapılamadı. 
İki gruba da benzer sayıda (n=1.2) embriyo transferi yapıldı. Pozitif hCG oranı (43.5%, 30/69 
ve 40.3%, 27/67; OR: 1.14; 95% CI: 0.58–2.25) ve klinik gebelik oranı (37.7%, 26/69 ve 
31.3%, 21/67; OR: 1.32; 95% CI: 0.65–2.69) kollabe ve non-kollabe blastokistler arasında 
benzerdi. Aynı zamanda implanstasyon oranları da transfer edilen embriyo (37.6%, 32/85 
versus 28.9%, 24/83; OR: 1.48; 95% CI:0.78–2.83, P= 0.230) ve çözülen embriyo (37.6%, 
32/85 versus 25.8%, 24/93; OR: 1.74; 95% CI: 0.92–3.29) başına iki grupta benzerdir.  Çoğul 
gebelik oranı kollaps grubunda %19.2 (5/26) iken kontrol grubunda %9.5(2/21) olmuştur (OR: 
2.26; 95% CI: 0.39–13.06; P= 0.352). Çoğul gebeliklere kollaps grubunda bir tane 
monozigotik üçüz ve iki tane monozigot ikiz, kontrol grubunda ise bir tane monozigot ikiz 
dahildir. 
 
Logistic Regresyon Analizi 
 Regresyon analizi sonuçlarına göre pozitif hCG veya klinik gebelik ile belirgin olarak 
ilişkili olan değişken saptanmamıştır. Çalışma grubuyla kontrol grubu arasında pozitif hCG 
oranı için göreceli risk 1.06 (0.480–2.320) ve klinik gebelik oranı için aynı risk 1.21 (0.55–
2.70) olarak hesaplanmıştır.  
 
TARTIŞMA 
 Yapılan RCT’nin sonuçlarına göre lazer ile yapılan yapay büzüşme, transfer edilen 
veya çözülen blastokist başına implantasyon oranlarını arttırmamaktadır. Her ne kadar 
implantasyon oranları arasındaki %9’luk fark istatistiksel olarak anlam taşımasa da çalışma 
zaten bu küçük farklılıkları saptamak üzere dizayn edilmedi. Buna bağlı olarak daha fazla 
sayıda hasta ve siklus dahil edilirse belirgin farklılık saptanabileceği de belirsizdir. Bu konuyu 
araştırmak üzere çok merkezli çalışmalar veya literatürdeki çalışmaları değerlendiren meta-
analizler faydalı olabilir. İlginç olarak her ne kadar birincil sonuçta (implantasyon oranı) 
farklılık saptanmasa da kollaps grubunda daha yüksek sayıda blastokist hayatta kaldı ve 
çözünme sonrası yüksek kalitedeki blastokist sayısı da daha fazla bulundu.  
 Buna ek olarak, kollaps uygulanan grupta çözünme sonrası hatching yapabilen 
blastokist sayısı da daha fazlaydı. Vitrifikasyon öncesi blastokistin kollabe edilmesi, 
prezervasyon uygulanan embriyo kalitesinde artmaya ve çözünme sonrası sağ kalan 
blastokistlerin de yüksek kalite de olmasını sağlamaktadır. Desai ve arkadaşları da benzer 
sonuçlar bildirmişlerdir. Blastoçölün yapay olarak azaltılmasının erken ve geniş insan ve fare 



blastokistlerine olan etkisini inceleyen çalışmada yapay büzüşme uygulanmayan fare 
blastokistlerinde apopitotik hücre ölümü %15 oranında iken lazer ile indüklenenlerde %3, 
mekanik olarak büzüştürülenler de ise bu oran %5 bulunmuştur. Yazarlar, TUNEL pozitif 
hücreleri sayarak yapılan hücre ölümü değerlendirmesinin blastokist morfolojinde 
mikroskobik değişikliklerden hemen sonra olduğunu gözlemlemişlerdir. Ek olarak kollabe 
fare blastokistleri çözünmeden sonra daha yüksek hücre sayısına sahip olmuşlardır. Desai’nin 
başka bir çalışmasında erken blastokistlerde hücre ölümü oranı, kollaps uygulananlarla 
uygulanmayanlar arasında birbirine benzer olmuş ve blastokistler içlerindeki sıvının 
azaltılmasından fayda görmemişlerdir. Sağ kalım da iki grup arasında benzerken, çözünme 
sonrası tekrar genişleme kollaps grubunda daha iyi ve hızlı olmuştur. Ayrıca, lazer ile kollaps 
sonrası iğne kullanımına göre daha hızlı ve yüksek reekspansiyon gözlemlenmektedir. Bu 
olayın açıklaması ise iğne ile yapılan kollapslarda tam olarak hücrenin kollabe edilememesidir. 
Lazer kullanımı bizim laboratuvarımızda da tercih edilen yöntemdir ve kısa bir eğitimle 
uygulanabilen çok basit bir tekniktir. 
 Cao ve ark. yapay büzüşme de kullanılan yöntemlerin klinik sonuçlara etkisini 
retrospektif olarak değerlendirmişlerdir. Lazer ile kollapsı, 29 gauge iğne kullanımı ile 
karşılaştırmışlardır. Her iki grup arasında sağ kalım da fark bulunmazken (%93), iğne 
kullanımı sonrası blastokistler daha az hatching yeteneğine sahip olmuşlardır (%83.6 vs 91.2). 
Klinik sonuçlar da ise benzer implantasyon oranları (%41.8 vs %44.6) fakat iğne kullanımı 
sonrası belirgin olarak daha yüksek prematür doğum oranları (%40 vs %21.25) saptanmıştır. 
Buna neden olarak ise iğne ucunun daha geniş olması nedeniyle trofoektoderm de daha fazla 
hasar oluşturduğunu, bunun da plasenta ve umbilikal kordun gelişimini ve fonksiyonlarını 
olumsuz etkilediğini öne sürmüşlerdir 

Daha önceki çalışmamızla karşılaştırıldığında mevcut çalışmada kollaps olsun veya 
olmasın implantasyon oranları daha yüksek bulunmuştur. Önceki çalışmada blastokist 
vitrifikasyonun kliniğimizdeki ilk iki yılının klinik sonuçları değerlendirilmiştir. Sonrasında 
çözme protokolümüzde değişiklik yaparak ilk çözücü damlası 25’den 150µl çıkarıldı belki de 
bu değişiklik sağ kalımda ve çözünme sonrası blastokist kalitesinde iyileşmeye neden oldu. 
Buna karşın merkezimizde son 3 yılda taze IVF/ICSI sikluslarında da gebelik oranlarımız arttı. 
Bu nedenle sadece artmış deneyim ve protokol modifikasyonu değil blastokist kültür 
ortamlarındaki ve fiziksel şartlardaki iyileşmeler de daha iyi embriyo kalitesine neden 
olmaktadır. 

Çalışmamızda çözünme sonrası assisted hatching hiçbir zaman uygulanmadı. 
Blastoçölün büzüşmesinin tek başına olan etkisini görmek amaçlandı. Her tekniği tek başına 
değerlendiren, bir çalışmanın yapılması ilgi çekici olabilir ama bu dört kollu çalışma için çok 
fazla hasta ve zaman gerekir. 

Yakın dönemde taze blastokist transfer sikluslarında yapay büzüşmenin etkisi 
araştırıldı. Trofoektoderm hücreleri arasına lazer uygularken veya trofoektoderm tabakasını 
delerken zona pellusidada küçük bir delik açılması yapay büzüşmeyi aslında assisted hatching 
şekli haline getirir. Taze blastokistler büzüşme sonrası reekspansiyona uğrayana kadar takip 
edilmiş ve taze siklusta transfer edilmiştir. Yapay büzüşme sonrası klinik gebelik oranı 
(%58.5) her ne kadar kontrol grubuna (%39.0) göre daha yüksek olsa da bu verinin başka 
çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır. 

Mevcut çalışma da klinik gebelik oranı çok düşük olduğundan monozigotik ikiz 
gebelik hakkında güçlü sonuçlara varılamamıştır. Buna rağmen yapay büzüşmeyle çoğul 
gebelik arasındaki olası ilişki dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. 

Her ne kadar çalışma vitrifikasyon-çözme blastokistlerinin implantasyon oranlarındaki 
farklılıkları saptamayı amaçlasa da hasta seçimi taze sikluslar da yapıldığından katılım süreci 
zor ve zaman alıcı olmuştur. Hastalar taze siklustaki OPU öncesinde çalışmaya dahil edilirken 
kollaps vitrifikasyondan hemen önce uygulanmıştır. Bu hastaların sadece bir kısmı (%60.9), 



kriyoprezervasyona uygun blastokiste sahip olmuş ve vitrifikasyon öncesi randomize 
edilebilmiştir. Buna ek olarak hastaların çözme siklusuna başvurması halinde sonuçlarına 
ulaşılabilmiştir. Taraf tutmayı önlemek amacıyla her hastanın ilk çözme siklusu çalışmaya 
dahil edilmiştir. Klinik gebelik oranlarının taze siklus da yüksek olması nedeniyle hastaların 
yarısından azı çözme siklusu için başvurmuşlardır.  

 
SONUÇ 
Bu çalışmada, kollabe ve non-kollabe blastokistler arasında implantasyon oranı 

açısında fark saptanmadı fakat tam ekspanse olmuş blastokistlerde lazer ile büzüşme 
yapılmasıyla, blastokistlerde daha yüksek sağ kalım oranı ve çözünme sonrası daha iyi 
embriyo kalitesi gözlemlendi. Buna karşın bu faydalı etkinin kendi kapalı sistemimizde elde 
edildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bulguların başka vitrifikasyon protokolleri veya 
cihazlarla aynı şekilde elde edilemeyeceği akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada, kollabe olmuş 
blastokist başına %98 sağ kalım ve %37.6 implantasyon oranları gayet yüksektir ve 
vitrifikasyon öncesi blastokist büzüşmesinin faydalı olabileceğini göstermektedir. Her ne 
kadar sonuçların daha geniş çalışmalarla tekrar değerlendirilmesi gerekse de yüksek sağ kalım 
oranı ve yüksek embriyo kalitesi merkezimizde rutin vitrifikasyon pratiğine yapay 
büzüşmenin eklenmesi gerektiğini haklı çıkarmaktadır.    

   
  
   
  
 


