


YÜT’DE BAŞARIYI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
 Kadın yaşı
 Stimülasyon protokolleri

 Oosit sayı ve kalitesi
 Sperm morfolojik defektleri

 Kromozomal ve/veya nükleer anomaliler
 Laboratuar koşulları
 Embriyo kültür koşulları
 Embriyo kalitesi



EMBRİYO KÜLTÜR ORTAMI
Emriyo gelişimi hakkında bilgimiz her 
geçen gün artmasına rağmen, gelişen
bir embriyo için gerekli ihtiyaçların 
tümünü karşılayabilen bir kültür ortamı 
henüz tanımlanamamıştır.



CO-CULTURE NEDİR?
 Embriyoların zigot aşamasından embriyo 

transferine kadar , tek düzlemde kültüre 
edilerek hazırlanan somatik hücrelerle 
aynı kültür sıvısı içerisinde birlikte 
kültüre edilmesi yöntemidir.

 Bu sistemde hastanın embriyolarının in 

vitro ortamda, in vivo koşullara en yakın 
şekilde kültüre edilmesi sağlanır.



CO-CULTURE HÜCRE TİPLERİ
 Sheep oviduct epithelial cells (Bongso 1992, Gandolfi 1989)

 Bovine fibroblastic cells (Yeung 1992 , Wiemer 1989)

 Vero cells (Menezo et al., 1990)

 Human ampullary cells (Lai et al.,1992)

 Human Granulosa cells (Plachot 1993, Quinn 1996)

 Human endometrial cells (Barmat 1994, Liu 1995)



Endometrial hücre etkisi
 Endometrial hücrelerin sağladığı metabolitler embriyo 

metabolizmasına süreklilik getiren genetik aktivasyonu 
sağlarlar. Böylece embriyoda metabolik gelişim 
bozuklukları, gelişim geriliği ve duraksaması engellenir. 
(Simon et al, 2000, Spandorfer et al, 2002) 

 Endometrial hücrelerden salgılanan embriyonik parakrin
moleküller (3 integrin) endometrial reseptiviteyi arttırır. 
(De Los Santos et al, 1998 ;Simon et al, 2000)



Endometrial hücre etkisi
 Endometrial hücreler büyüme faktörleri salgılamanın

yanında, bu faktörlerin ve reseptörlerinin embriyonik
ekspresyonunu artırarak otokrin ve parakrin
sinyalizasyonlar ile embriyonun gelişimini artırıcı
yönde etki eder. (Liu H. et al, 1999)

 Coculture hücreleri tarafından üretilen büyüme 
faktörleri (LIF, IGF, GM-CSF, TGFα, ILα) ve sitokinler
embriyo gelişimini destekler. (Hung Ching Liu et al, 
1999, Simon et al, 2000, Spandorfer et al, 2002) 



Endometrial hücre etkisi
 Endometrial co-culture hücreleri kültür ortamında

sitokin ve büyüme faktörlerini salgılayarak ve embriyo
tarafından kullanılmasını regüle ederek, kültür
ortamının detoksifikasyonunu sağlayarak ve hücre-
hücre etkileşimlerini artırarak embriyo gelişiminde
önemli bir rol oynamaktadır. (Spandorfer et al,2002)

 Embriyolar tarafından üretilen toksik metabolizma 
ürünleri ve serbest radikaller,      coculture hücreleri 
tarafından detoksifiye edilirler. (Bo Sun Jo et al, 2001,
Spandorfer S.D.,2002)



Endometrial hücre-embriyo etkileşimi

 Embriyo ile endometrial hücreler arasında parakrin
sinyalizasyonu sağlar

 Diğer sitokinlerin aktivasyonunda rol oynar

 Uterin reseptivitenin düzenlenmesinde rol oynar
 Embriyonun iç hücre kütlesinin pluripotent özelliğinin 

devamlılığını sağlar.
 Blastosist formasyonunu indükleyici etkisi vardır.
 Böylece implantasyonda önemli rol oynar

(Spandorfer et al, 2001;Imakawa et al, 2004)

LIF (Lösemi İnhibitör Faktör)



Endometrial hücre-embriyo etkileşimi

 Endometrial hücrelerden salgılanan GM-CSF 
blastosist yüzeyindeki reseptörüne bağlanarak 
proteinkinaz C’yi aktif hale geçirir. Proteinkinaz C ise 
blastosistten, implantasyonda önemli bir rolü olan 
interferon salınımını uyarır. 

 Oksitosin reseptör sayısını azaltarak corpus luteumun 
devamlılığını sağlar.  

GM-CSF (Granulosit-Makrofaj koloni uyarıcı faktör)

(Spandorfer et al,1998;Imakawa et al, 2004)



Endometrial hücre-embriyo etkileşimi

 Embriyo gelişiminin erken evrelerinde hücre artışının 
düzenli ve normal bir hızda gerçekleşmesini sağlar.

IL (İnterlökin)

(Spandorfer et al, 2000)



Endometrial hücre-embriyo etkileşimi

 Endometrial stroma hücrelerinden salgılanan IGF, 8 
hücreli aşamadan sonra embriyo yüzeyinden de 
salgılanmaya başlar.

 Protein sentezi, endositoz, glukoz transportu, 
metabolizma ve gen ekspresyonu üzerinde etkileri 
vardır

 Apoptozu baskılar.

IGF (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü)

(Spanos et al, 2002)



CO-CULTURE EMBRİYO ETKİLEŞİMİ

TGF (Transforming Growth Factor)

 Blastosist hücre sayısını, ekspansiyonunu arttırır.
 Apoptozu baskılar.
 İmplantasyonu artırıcı etkisi vardır.

(Osterlund et al, 2001)

 Endometriumdan blastosiste parakrin sinyalizasyonu 
sağlayarak implantasyonda rol oynar.

 ICM hücre sayısını arttırıcı etkisi vardır.
 Blastosist formasyonunda rol oynar

EGF (Epidermal Büyüme Faktörü)

(Spanos et al, 2002)



Embriyo-Endometrium etkileşimi

Hardy and Spanos, Journal of Endocrinology, 2002



CO-CULTURE UYGULANAN GRUPLAR

 Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı 
gözlenen olgular (2 ve üzeri başarısız 
deneme)

 Düşük kalitede embriyo gelişimi 
gözlenen olgular (Düzensiz bölünme, 
eşit olmayan blastomer yapısı, yüksek 
fragmantasyon)

 Yavaş embriyo gelişimi gözlenen olgular 
(3.günde <6 blastomer)



DEZAVANTAJLARI

 Coculture hazırlanması ve takibi, laboratuar 
çalışmalarına ek olarak yoğun bir iş gücü ve teknik 
donanım gerektirmektedir.

 Hasta için invaziv bir işlemdir.
 Kontaminasyon riski vardır.
 Hücre kültürü konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye 

sahip personel gereklidir.



ENDOMETRİAL CO-CULTURE HAZIRLIĞI
 Hastanın tedaviye başlanmadan önceki siklusunun

luteal fazdaki endometriumundan pipel yardımıyla 1-2 
gr. endometrial doku alınır.

 Biyopsi materyali mekanik ve enzimatik yöntemlerle 
parçalanarak glandular ve stromal hücreler ayrıştırılır.

 Elde edilen hücreler hastanın kendi serumu ile 
hazırlanan  kültür sıvısı ile birlikte kültür kaplarına 
ekilir.

 Ayrı kaplara ekilen glandular ve stromal hücreler 
kültür sıvıları düzenli olarak tazelenerek ve 
gerektiğinde pasajlanarak kültüre edilir. 

 Planlanan siklus başlama tarihine göre kültüre devam 
edilir veya yeterli hücre sayısına ulaşıldığında 
dondurularak saklanır.



Coculture hazırlığı Hazırlık sonrası hücreler

ENDOMETRİAL CO-CULTURE HAZIRLIĞI



 Dondurulmuş hücreler HCG günü, taze hücreler HCG ertesi 
hazırlanır, PN aşamasına gelindiğinde embriyolar tek düzlemli 
hücre kültürü üzerine konularak coculture sistemi oluşturulur.

Stromal Hücreler
Glandular Hücreler

ENDOMETRİAL CO-CULTURE HAZIRLIĞI



Endometrial Hücre Değerlendirmesi-Vitalite

Trypan blue (%4) (Sigma t-8154)

canlı

ölü



Glandular hücreler Stromal hücreler

Endometrial Hücre Değerlendirmesi-Morfoloji



Vimentin-StromaCytokeratin-Gland

Endometrial Hücre Değerlendirmesi-
İmmünofloresan



Güncel literatür
 Co-culture meta-analiz (Kattal et al, 2008)

 Sonuçlar co-culture yönünde anlamlı 
 En yeni yayın 1998 tarihli
 Heterojen hücre dizileri
 1999’dan sonra prospektif randomize çalışma yok

 TİB vakalarında co-culture sonuçları (Eyheremendy et al, 
article in press, Fertility and Sterility)

 Aynı vaka grubunda, son deneme co-culture

 Embriyo gelişimi farklı değil, yüksek gebelik oranı (%53)



Güncel literatür
 Heterolog endometrial epitel hücreler (Dominguez,Gadea et 

al, article in press, Fertility and Sterility)

 PGT uygulanan vaka grubu

 Blastosiste gidiş oranları ve gebelik oranları ardışık 
kültür sıvılarıyla karşılaştırıldığında  anlamlı olarak 
yüksek

 IL-6 blastosist oluşumu ve implantasyon için önemli 
 Temassız endometrial epitel hücre kültürü (Desai et al, 

2008)

 Hücre –embriyo temasını engelleyen Transwell sistemi

 <39 yaş TİB grubu, %53 klinik gebelik, %31 
implantasyon oranı 



Co-culture deneyimi

Co-culture kullanımının YÜT uygulamalarındaki etkisini
değerlendirmek için en anlamlı yaklaşımlardan biri  
konvansiyonel kültür sıvısı kullanılan denemelerinde gebelik 
elde edilemeyen TİB vaka grubunda, endometrial co-culture

kullanılan son denemelerinin sonuçlarını değerlendirmek 
olacaktır .



Klinik sonuçlar
Önceki deneme-
Konvansiyonel 

Son deneme-
Coculture

ET Sayısı 383 383
♀ yaşı 33,4 ± 4,8 34,2± 5,5 
İnfertilite Süresi 9,3 ± 5,4 10,4± 5,5 
Önceki deneme sayısı 3,2 ± 1,4 3,4 ± 2,4 
Total Oosit/hasta 12,7 ± 4,2 11,3 ± 4,8 
MII Oosit/hasta 9,2 ± 4,8 8,6 ± 5,4 
Fert. Oranı(%) 79,2 81,2
Transfer Edilen Emb. Ort. 2.6 ±1.2 2,5±1.0 
Klinik Gebelik (%) - 41,5
Devam eden gebelik (%) - 36,6
İmp. Oranı(%) - 23,6



3.Gün değerlendirme Önceki Deneme-
Konvansiyonel 

Son deneme-
Co-culture

p

Embriyo sayısı 3962 3586

3.Gün Arrest Oranı (%) 16,4 9,6 P<0,05

>6blastomer içeren 
embriyo oranı(%) 61,6 78,7 P<0,05

Fragmantasyon oranı  
>%10 (%)

27.1 16.6 P<0,05

1.Kalite embriyo oranı (%) 53,8 68.5 P<0,05 

Embriyo gelişimi



Sonuçlar
 Bu sonuçlar göstermektedir ki, ortalama 3,2 başarısız 

denemesi olan grubun yaklaşık 1/3’ünde co-culture
uygulaması ile gebelik elde edilebilmektedir.

 Dolayısıyla, maksimum 3 başarısız deneme sonrası co-
culture uygulamasının denenmesi anlamlı bir yaklaşım 
olarak değerlendirilebilir.

 Ayrıca , bir önceki siklusa göre embriyo gelişiminde 
gözlenen iyileşme de dondurmaya uygun embriyo 
sayısında artış yönünde olumlu etki yaratmaktadır.



Co-culture’da başarıyı etkileyen 
faktörler
 Co-culture için kullanılan kültür sıvıları ve bu sıvıların 

endometrial hücreler için uygunluğu
(Menezo et al, 1998)

 Embriyo kültürü öncesi  endometrial hücre kültürü ve 
izolasyonunun etkinliği

 Co-culture’daki gland/stroma hücre oranı 
(Arnold et al, 2001)

 Endometrial biyopsi zamanlaması
(Spandorfer et al, 2002)

 Endometrial biyopsi nedeniyle endometriuma verilen 
bölgesel hasarın implantasyona etkisi 

(Barash et al, 2003;Zhou et al, 2008)



Hedefler

 Coculture’ın şu ana kadar gösterilen faydalarının yanında 
endometrial biyopsi uygulanmasını gerektiren invaziv bir 
işlem olduğuda bir gerçektir. Bu nedenle daha az invaziv
alternatif yöntemler konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
(Desai et al., 2008)

 Hücre izolasyonu, gen ekspresyon profili, sekretuar ajanları 
(LIF, platelet-derived growth factor (PDGF) ve IL-6) 
bakımından tanımlanmış hücre dizisi elde edilmesiyle 
endometrial coculture her hastaya uygulanabilecek 
standardize edilmiş bir yöntem haline gelecektir.

 Merkezimizde stabil endometrial epitel (glandular) hücre 
dizisi elde etme çalışması devam etmektedir. 


