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Giriş
İnsan embriyolarının kriokonservasyonu ilk 1983 (Trounson ve Mohr, 1983) tarif edilmiştir. O
zamandan beri, -Frozen- çözülmüş embriyo transferi (FET) yaygın bir sonraki oosit işleme gerek
kalmaksızın gebeliğin ek şansı sağlayan IVF-döngüsü başına kümülatif gebelik oranını artırmak
için kullanılır olmuştur. Embriyo dondurma, çoğul gebeliği önleme, bize bir oosit aspirasyonu
döngüsünden sonra tek embriyo transferi gerçekleştirmenizi sağlar ve yumurtalık hiperstimülasyon
sendromu önlemek veya endometriyal hazırlık optimum değilse embriyo transferi geciktirmek için
bir stratejidir.
IVF maliyetleri 43 yaşından küçük kadın hastalar için altı taze siklusa kadar sağlık sigortası
kapsamındadır, koşul embriyoların sadece sınırlı sayıda kadın yaş ve çevrim rütbe bağlı transfer
edilebilir olmasıdır. Belçika yasalarına göre, yeni bir siklusta embriyo yaratmadan önce
dondurulmuş embriyoların kullanılması gerekmektedir. Bu merkezimizde FET döngüleri ciddi bir
artışa yol açmıştır (436, 2006 yılında, 745, 2009 ve 2012 yıllarında 832 yılında) ve tüm Belçikalı
merkezlerinde (2006 yılında 6020, 8878, 2009 ve 9939 2012 yılında).
FET sonra gebelik oranları taze embriyo transferine göre daha düşük olduğu bildirilmektedir. Bu
durum öncelikle iyi embriyoların genellikle taze döngüde kullanılması ve ikinci embriyo dondurma
ve çözme işlemi buz kristali oluşumu ile ilişkili olduğundan embriyo kalitesini düşürebilmesi ile
açıklanabilir. Ancak, yeni bir embriyo vitrifikasyon yöntemiyle, ısınma ve dondurulmuş / çözülmüş
embriyo başına 90-% 100 embriyo sağkalım oranları mümkün olmuştur ve yavaş dondurma canlı
sonrası doğum olasılığını maksimize etmek için bize olanak oluşturmuştur.
Embriyo implantasyonu ART’nin en kritik adımdır. En önemli parametreler embriyo kalitesi,
endometrial reseptivite ve endometriyal büyüme ve embriyonik gelişim arasındaki optimum
senkronizasyondur. Farklı siklus rejimleri implantasyon için en uygun koşulları yaratmak amacıyla
dünya çapında kullanılmaktadır. Ancak, yakın zamana kadar bir döngü rejimi diğerlerine üstün
olduğuna dair kanıt mevcut değildi. Seçenekler östrojenler ve progesteron ile endometrium yapay
hazırlanması, yumurtalık uyarılması, doğal döngü FET, arasında değişir. Nitekim, FET için farklı
döngü rejimlerini karşılaştıran yedi RKÇ'lerin dayalı son Cochrane derlemesinde, içinde, hiçbir
rejim başka rejim üstün olmadığı sonucuna varıldı.
FET sırasında Doğal döngülerle hafif gonadotropin ile uyarılan döngüleri karşılaştıran bir araştırma
yayınlanmıştır. Biz transfer çözülmüş embriyo doğal döngüsü sırasında gonadotropinlerle uyarılan
bir döngünün gebelik oranının doğal döngülere kıyasla %10 daha yüksek gebelik ile sonuçlandığı
hipotezini test ettik.
Metodlar

Aralık 2003 ve Eylül 2013 tarihleri arasında Leuven Üniversitesi Doğurganlık Merkezi (LUFC),
Üniversite Hastanesi Gasthuisberg (Leuven, Belçika) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde
açık etiketli prospektif RCT yapıldı. Çalışma protokolü Üniversite Hastaneleri Leuven Etik Komitesi
Kurumsal Değerlendirme Kurulu (ML2436) tarafından onaylandı. Araştırma kaydı 2003 yılında
çalışmanın başında zorunlu olmadığından, kayıt [ClinicalTrials.gov (NCT00492934)] 2007 yılında,
daha sonra yapıldı.
Çiftlerin tüm tedaviye başlamadan önce tam bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmede serum
progesteron konsantrasyonu, pelvik ultrason, histeroskopi, endometrial biyopsi, luteal faz tayini,
tıbbi öykü, fizik muayene, 2. Gün serum hormon tahlilleri (FSH, LH, 17-beta-östradiol) ve semen
analizi bulunmaktaydı. Tubal açıklık laparoskopi sırasında ya hysterosalpingografisi veya metilen
mavisi tubal testlerle ile belgelenmiştir.
Uygun çiftler randomize edildi. Çalışmaya katılanlar doğal döngüsü veya ovaryan stimulasyon
sonrası FET grubuna randomize edilmiştir. Randomizasyon için kapalı opak zarflar kullanılmış ve
hastalar 10’luk bloklar hakinde randomize edilmiştir.
Sonuçlar
Aralık 2003 ile Eylül 2013 arasında; 291’i doğal siklus, 288’i hmg grubu olmak üzere 579 donmuş
embriyo transfer siklusu yapılan 410 çift randomize edildi (Şekil 1). Siklusların çoğu 2007 ve 2010
yılları arasında gerçekleştirildi (402/579); 2007 öncesi ve 2010 sonrası kliniğimizde gerçekleştirilen
diğer klinik araştırmalar bu dağılımın oluşmasında etkili olmuştur. Her iki grup da kadın yaşı, vücut
kitle indeksi, fertilite cinsi ve türü, İVF veya ICSI endikasyonu, geçirilmiş taze yapay üreme siklus
sayısı, dondurulmuş olmayan siklus sayısı (Tablo 1) açısından karşılaştırılabilir. Çoğunluğu tek
siklusta (289 çift), 87 çift 2 siklusta, 26 çift 3 siklusta, 2 çift 4 siklusta, 6 çift 5 siklusta yer almıştır.
Siklus iptal oranları ve nedenleri açısından başlanan her donmuş doğal siklus embriyo transferi
(78/291 veya % 26,8) ve hmg-donmuş embriyo transferi (67/288 veya %23,3) siklusları arasında
fark bulunmamıştır. Tedaviye devam etmeyenlerle ilgili ayrıntılara Tablo 3’te yer verilmiştir.
317 hastaya toplam 672 embryo transfer edildi (332’si doğal siklus 340’ı hmg grubunda) (Şekil 1 ve
Tablo 2). Hmg-donmuş embriyo transferi siklusu grubunda estradiol değerleri doğal siklus donmuş
embriyo transferi siklus grubuna göre (325 ng/l (308-341 aralığında)) daha yüksek olmasına
rağmen (325 ng/l (230-264 aralığında)) endometrial kalınlık her iki grupta benzerdi; estradiol
seviyeleri Gauss eğrileri ile grafiğe döküldüğünde çoğunlukla örtüşen dağılımlar izlendi (Şekil S1).
Kullanılan kriyoprezervasyon tipi; yavaş dondurma veya vitrifikasyon her iki grupta benzerdi
(p=0,546) (Tablo 2). Dahası tüm embriyoların transfer edilme gününe göre dağılımı (p>0,999) ve iyi
kalite embriyoların dağılım gününe göre dağılımı (p=0,640) her iki grupta benzerdi. (Tablo S1)
Primer çıktımız olan embriyo transferi başına implantasyon oranı her iki grup arasında istatistiksel
olarak farklı değildi (doğal siklus 41/332 (%12,35) hmg grup 55/340 (%16,18), RR 1,3(%95 güven
aralığı (CI) 0,9-2,0), p=0,19)). Benzer sonuç transfer edilen embriyo başına fetal kalp atımı
oranlarında da bulundu (34/322 (%10,24) doğal siklus grubunda ve 48/340 (%14,12) hmg
grubunda (relatif risk 1,4 (%95 CI 0,9-2,1), p=0,15)) ve transfer edilen embriyo başına canlı doğum
oranları da istatistiksel olarak anlamlı farklı değildi (doğal siklus grubunda 32/332 (%9,64) hmg
grubunda 45/340 (%13,24) RR 1,4 (%95 CI 0,9-2,2), p=0,17) (Tablo 4). Aynı
Aynı gözlemler, analizimizi 3. gün çözülen ve transfer edilen embryo grubunda sınırladığımızda
(Tablo 4) da, Belçika yasalarına( göre farklı yaş gruplarında ((Belgisch Staatsblad, 2003; <36, 3639, >40) (Tablo S2) reprodüktif sonuçları karşılaştırdığımızda da ortaya çıktı. Embriyo yaşamaması
nedeni ile siklus iptal oranlarını birleştirmek için dondurulan çözülen embriyo transfer siklusu
başına canlı doğum oranını hesapladık ve iki grup arasında fark bulamadık (1,5 (%95 CI 0,9-2,4),
p=0,097) doğal siklus %10,3 hmg grubu (%15,3)).

Endometrial kalınlık her iki grupta aynıydı (8,9 (%95 CI 8,7-9,2) doğal siklus grubunda 8,9 (%95 CI 8,7-9,1) hmg
grubunda)). Bunun yanında foliküler fazın süresi hmg grubunda(13,7 (%95 CI 13,2-14,2) doğal siklus grubundan (15,4
gün (%95 CI 14,8-15,9)) anlamlı olarak kısaydı (p<0,001) (Tablo 2).
Herhangi advers olay ya da hastaneye yatış bildirilmedi. Obstetrik verilerde 4 dikoryonik diamniotik ikiz (4/77(%5)):ikisi
doğal siklus grubunda (2/32 (%6)) ve ikisi hmg grubunda (2/45(%4)) ve bir monokoryonik diamniotik ikiz doğal siklus
grubunda (1/32(%3)) izlendi. Perinatal mortalite hmg grubunda neonatal sepsis nedeni ile bir bebekte (1/32 (%3))
görüldü. Yenidoğanlarda konjenital malformasyon izlenmedi.
Yenidoğan ünitesine yatış 12 bebekte (12/77 (%16); 6’sı hmg grubunda 6’sı doğal siklus grubunda izlendi. Bunlar
preterm doğum ve zor neonatal adaptasyonla ilişkiliydi.
Tartışma
Bu randomize kontrollü çalışmada düşük doz hmg ile ovaryan stimulasyonun her FET için implantasyon oranını doğal
sikluslara göre arttırdığı tezimizi doğrulayamadık. Bunun yanında hafif daha yüksek implantasyon oranları (%4 daha
yüksek), klinik gebelik (%4 daha yüksek) ve canlı doğum oranları (%4 daha yüksek) olduğu trendi izlenmiştir.

Sonuç olarak bizim çalışmamızda düzenli siklusu olan hastalarda gonadotropinlerle stimülasyon
doğal siklusla karşılaştırıldığında implantasyon ve canlı doğum oranlarında anlamlı başarı
sağlamamaktadır. Doğal siklusun avantajı hastanın günlük enjeksiyon yapmasını gerektirmemesi
ve ucuz olmasıdır. Bizim çalışmamız daha önce yapılmış randomize kontrollü çalışmalardan elde
edilen bilgileri doğrulamıştır. Düzenli ovulatuar siklusu olan hastalarda FET için doğal siklusu
öneriyoruz.
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