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Kısa Özet: 
Amaç: Çoklu kliniklerde ıvf pratiğinin bir parçası olarak klinik ve hasta varyasyonu 
hesaplanarak,kümülüs hücrelerinde (KH) gebelik sonuçlarının tahmininde kullanılabilecek 

gen ekspresyonunun tanımlanması 
 

Tasarım: Tek insan cumulus-oosit komplexinin kombine mikroarray ve kantitatif reverse 

trankripsiyon poliferaz zinar reaksiyon uygulanarak retrospektif analizi 

 

Yer:Çok sayıda özel IVF klinikleri 
 

Hastalar:98 hasta 55 hastanın örneğine qrt-pcr analizi,yapıldı.27 hastanın gebeliği canlı 
doğumla sonuçlanmıştır. 
 

Müdahaleler:Gen expresyon analizi için kullanılacak Kh’leri oosit toplanmasından hemen 
sonra ayrıldı.Gebelik tahmin analizi için ağırlıklı oylama ile birini dışarıda bırakma yöntemi 
kullanıldı. 
 

Ana Sonuç:58 hastadan, 101 örnekte 12 gen exprasyonunun kombinasyonu 

 

Bulgular: KH’de exprese olan gebelik sonuçları tahmininde 12 gen bulundu.Bu gebelik 
tahmin modelinin doğruluğu %78,sensitivitesi %72,spesifitesi %84,pozitif prediktif 

değeri %81 ve negatif prediktif değeri %76 dır.Eğri altında kalan olan 0,763+/-0,079 olup 

random tahmin olan 0,5’den anlamlı olarak büyüktür. 
 

Sonuç: İnsan KH’nin gebelik sonuçlarını tahmin etmede etkili olabileceği düşünülen gen 
ekspresyon analizi için IVF-ET’den edilen oositler kullanılmıştır. 



 

 

Giriş: In vitro fertilizasyonun başarısını önündeki en büyük engel , sağlıklı tekil gebelik için 
gereken oosit ve embriyo seçiminde kesin objektif bir metodun hala bilinmemesidir. Mevcut 

olan seçim yöntemleri subjektiftir ve güvenilir olmayan morfolojik parametrelere 
dayanmaktadır. Multipi embriyo transferi gebelik şansını arttırsada çogul gebeliklerde anne ve 
fetüs için sayısız sağlık riskleri mevcuttur.Bu nedenle arastırmalar tek embriyo transferine 
doğru kaymıştır. Yaşamla bağdaşan en iyi oosit ve embriyoyu seçebilecek non-invazif bir 

yöntem ile gebelik oranları artırılırken, çoğul gebeliklere bağlı riskler de azaltılmış olacaktır. 
 “Omik”ler çağı başladığından beri moleküler alandaki bilgilerimiz insan üremesi 
etrafında toplanmıştır ve infertilite tedavisini hedefleyen büyük adımlar atılmıştır. Özellikle 
çoğu çalışma embriyo kalitesi belirteçlerini tanımlama ve proteomikler, metabolomikler ve 
transkriptomikler aracılığı ile gebelik sonuçlarını belirlemeyi hedeflemiştir (2-6). 

 KH’leri oositin etrafında bulunan destek hücreleridir ve IVF proçeslerinde 
toplanmışlardır. Oositin ovulasyon, fertlizasyona hazırlanmasında önemli rol oynarlar. KH ile 
oosit arasındaki gap-junctionlarla iki yönlü iletişim vardır. Sinyal molekülleri, aminoasitler, 
esansiyel metabolitler (7,8) ve muhtemelen mikro RNA’lar ile bu iletişim sağlanır (9).  
 Dahası KH’lerdeki gen ekspresyonu embriyo kalitesini belirlemede ve gebelik 
sonuçlarını tahmin etmede non-invazif bir yöntem olabilir. Aslında bazı çalışmalarda 
KH’lerdeki mRNA ekspresyonu ile oosit ve / veya embriyo kalitesi arasında bir ilişki olduğu 
gösterilmiştir (10-18), ve başarılı gebelikle sonuçlanan ve sonuçlanmayan oositlerin KH’de 
farklı ekspresyonlar saptanmıştır. Hamel ve ark. PGK1 ve RGS2 ekspresyonunun gebelik 
tahmininde kullanulabileceğini hasta üzerinde göstermiştir. Ancak bu çalışmanın kısıtlılığı 
hasta populasyonunun tümüne uygulanamamasıdır(23).  
 Bir diğer önemli konu, gen ekspresyon analizini tasarlarken sonuçların başka 
faktörlerden de etkilenebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğidir. 2 yeni çalışmada 
SDC4, VCAN, EFNB2 ve CAMK1D gibi 11 gen üzerine yoğunlaşılmıştır (24,25). Ancak bu 
çalışmalarda hastalar sadece belli bir bölgeye aittir ve daha geniş hasta populasyonuna 
uyarlanamayabilir. Ayrıca ICSI prosedürü de gebelik sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca bu 
çalışmalarda 2 stimulasyon protokolü uygulanmıştır ve SDC4 ve VCAN ekspresyonunu 
etkileyebilir (18,25). Otörlerin de belirttiği gibi daha geniş ve ilişkisiz genlerin taranması ile 
ayrım gücü artacaktır. Bu çalışma insan KH’lerinde eksprese olan genler aracılığı ile oosit 
viabilitesi ve gebelik üretebilme kapasitesi ile ilgili fikir veren biomarkerların tanınması 
amaçlanmıştır. Mikroarray ve kantitatif reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyon 
(qRT-PCR) metodu kombinasyonu kullanılmıştır. Bu çalışma gebelik sonuçlarını tahmin eden 
12 yeni gen tanımlamıştır. 
 

MATERYAL-METOD 

 

Hasta seçimi, implantasyon ve gebelik 

 Şili’de bir ve US’de 2 klinikte IVF veya ICSI yapılan hastalardan retrospektif olarak 
yapılmış bir çalışmadır. Her hastaya 1, 2 veya 3 embriyo transferi (ET) yapılmıştır ve ET 2., 3. 
veya 5. günde yapılmıştır. Kliniğin programına göre ET’den 4-9 hafta sonra USG ile 

gestasyonel kese ve fetal kalp atımı görülen gebelikler klinik gebelik olarak tanımlanmıştır. 
Örnekler sadece transfer edilen embriyoların tümünden gebelik elde edilen (tam başarı:P) ve 
transfer edilen hiçbir embriyodan gebelik elde edilemeyen (sıfır başarı:N) hastalardan 
toplanmıştır. Sonrasında canlı doğum sonuçları da kaydedilmiştir. 35 yaş üstü hastalar, 4 

cm’den büyük myomu olan hastalar, BMI>35 olan hastalar ve kemo-radyoterapi öyküsüolan 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.ağır erkek faktörü nedeniyle infertil olan çiftler de 
(toplam sperm sayısı <5 milyon ve testiler bx öyküsü olan)çalışmaya dahil edilmemiştir. 



 

Hasta stimilasyonu  

Hastalar için en uygun yöntem seçilmiştir fakat genellikle GnRH agonisti ve GnRH 
antagonisti, spontan ovulasyonu baskılamak amacı ile kombine edilmiştir. Saf veya 
rekombinat FSH kullanılmıştır. hMG veya luteal faz desteği kullanıulmış veya 
kullanılmamıştır. Ovaryan cevap ve foliküler gelişim serum E2 düzeyi ölçümü ve TVS ile 
yapılmıştır. Son foliküler maturasyon aşaması için hCG uygulanmıştır ve oositler 36 saat 
sonra USG eşliğinde toplanmıştır.  
 

İnsan KH toplanması 
  

 Kümülüs-oosit kompleksleri (KOK) kültür medyumlarında, kan, diğier hücreler ve 
debristen tamamen temizlenerek hazırlandı.  Her KOK’tan az sayıda KH, en dış en iç 
tabakadan olmamasına dikkat edilerek mekanik olarak ayrıldı. Her KH örneği fosfatlı salin 
solüsyon ile muamele edildi ve mikrosantrifüj tüplerinde 100 µl tampon özü ile tamponlandı 
ve pipet ile nazikçe toplandı. 30 dakika 42 C’de inkübe edildi, santrifüj edildi ve sıvı nitrojen 
ile donduruldu. Oositler de ET’ne kadar kültüre edildi. 
RNA izolasyonu 

  

 Pipocure RNA izolasyon kitleri kullanıldı. Toplam RNA kalite ve kantitesi nanodrop 
2000 spektrofotometre ile analiz edildi. Toplam RNA izolasyonu Michigan Üniversitesinde 
yapıldı.  
 

Mikroarray analizi 

 

 36 hastadan elde edilen 64 KH örneği analiz edildi. cDNA sentezi ve çoğaltılması 
yapıldı. Affymetrix Gen Chip Mikroarray analiz Suite 5.0 ve Ekspreyon Console Software 
kullanıldı.  
 

Tahmin analizi 

 

 Ağırlıklı oylama için sinyal gürültü oranı (SNR) kullanıldı. P ve N örnek gruplarında 
ideal genin komşuşuğundaki vektörler tanımlandı. SNR her grupta yüksek anormal 
ekspresyonu engellemekteydi. Geniş pozitif SNR değerleri P grubu için iyi bir tahminci ve 
geniş negatif SNR değerleri de N grubu için iyi bir tahminci olmuştur.  
 Tahmin modeli uygulandığında veri grubu deneme ve doğrulama grubu olarak ayrıldı.  
 

Kantitatif real time PCR 

 

 cDNa sentezi için 8 ng total RNA ve yüksek kapasiteli cDNA reverse transkripsiyon 
kiti kullanıldı. Termal dönüştürücü şartları; 10 dakika 95 C, ardından 15 saniye 14 siklus 95 
C’de ve sonra 4 dakika 60 C’de. Endojen kontrol genleri 18S, GAPDH ve β-aktinrelatif 

kantifikasyon ve transkripsiyon için kullanıldı. 64 KH örneğinden 49’u önceden mikroarrayde 
kullanıldı. 37 yeni hastadan KH örneği toplanarak TLDA ( Taqman Low dansity array) ile 
analiz edildi.  

 

İstatistik  
 

 P ve N grupları arasındaki klinik karakteristikler için Mann-Whitney testi (28) 

kullanı8ldı. İstatistiksel olarak anlamlı fark için α=.01 kabul edildi. qRT-PCR gen ekspresyon 



verilerinin gebelik tahmin analizi için Fisher test kullanıldı. Gen ekspresyonundaki farkların 
analizi için ANOVA kullanıldı.  
 

SONUÇLAR 

 

Hasta ve örnek klinik karakteristikleri 
 

 55 hastadan alınan, 101 KH örneğinin 86’sı qRT-PCR TLDA ile analiz edildi (şekil1-

tablo 1) tüm TLDA P örneklerinin gebelikleri klinik gebelik tanımına göre konfirme edildi.  
 86 örnekten 1 tanesi konfirme etmek, rafine etmek ve doğrulamak için kullanıldı. 25, 
45 ve 16 örnek sırasıyla CLC, JFG ve PFC kliniklerinden sağlandı (Ek tablo-1). Örneklerin 
çoğu (n=69) 2 embriyo transferi yapılan hastalardan, 8’i tek embriyo transferi yapılan 
hastalardan ve 9’u 3 embriyo transferi yapılan hastalardan elde edilmişti. 47 örneğin ET’si 2. 
veya 3. ve 39’u 5. günde yapılmıştı. ET günü ile P ve N grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı. Oosit yaşı, siklus sayısı açısından da P ve N grupları arasında fark 
bulunmadı (Ek tablo 2). P grubunda metafaz II’deki oosit sayısı fazlaydı ve P grubu 
fertilizasyon oranı az bulundu (Ek tablo 2). Gruplar arasındaki bu farklılıklar nedeniyle gen 

ekspresyon analizinde klinik korelasyona gidildi.  

 

Gebelik tahmin analizi 

 

 64 örneğin transkripsiyonal analizi için öncelikle mikroarray kullanıldı (35 N ve 29 P). 
Bu grup deneme grubu ( 18 N ve 15 P) ve doğrulama grubu (17 N ve 14 P) olmak üzere 
ayrıldı. Prediktif genlerin performansını test etmek için doğrulama grubu kullanıldı. Başarı ile 
ilişkili genleri kullanabilmek için deneme grubu ( P vs. N) oluşturuldu. Tahmin sonuçları için 
Fisher test, permutasyon testi ve randomizasyon testi kullanıldı (P<0,05).  

 

Tahmin genlerinin qRT-PCR ile doğrulanması ve saflaştırılması 
 

 Gebelik sonuçlarını tahmin değeri olan 227 gen bulundu. Bunların 196’sı bizim TLDA 
sağlamasında bulundu. En stabil ekspresyonu belirlemek için endojen kontrol genleri olan β-

aktin, GAPDH ve 18S kullanıldı. 18S en stabil olanı idi ve Ct değerleri bu genin ekspresyon 
düzeyine göre normalize edildi.  
 Tahmin edici gen grubu konfirme etmek ve sonrasında saflaştırmak için mikroarrayde 
kullanılan 64 örneğin dışında 49 örnek alt grup olarak kullanıldı ( 24 N ve 25 P, tablo 1). 
18S’e göre normalize edilmesinin ardından, 84 gen TLDA’da mikroarrayde kullanılan 49 
örnek ile uyumlu ekspresyon göstermekteydi. Bu 84 genin gebelik tahmin analizinde 
kullanılması ile 12 genden oluşan tahmin grubu oluşturuldu. Bu 12 genine tahmin değerini 
değerlendirmek için hastalardan elde edilen 37 yeni biyolojik örneğe TLDA yapıldı (19 N ve 
18 P, tablo 1, şekil 1), mikroarray yapılmadı. 
 

Şekil 1 



 
 

 

 

Tablo 1 

 

 
 

Gebelik sonuçları biyomarkerları olarak KH gen ekspresyonu 

 

 12 gen tahmin grubu qRT-PCR TLDA kullanılarak örnek grubu A’ (önceden 
mikroarray ile tespit edilen 49 örnek), örnek grubu B ile doğrulandı (37 yeni biyolojik örnek, 
mikroarray kullanılmayan). P örneklerinden N ile karşılaştırıldığında 7 gen up regüle edildi ve 

5 gen down regüle edildi (Ek tablo 3). Doğrulama grubuna (B-37 örnek) uygulandığında 
gebelik tahmin modelinin doğruluğu %78, sensitivitesi %72, spesifitesi %84, pozitif prediktif 

değeri %81 ve negatif prediktif değeri %76 bulundu (tablo 2). 
 

Tablo 2 



 
 

          Alıcı işletim karakteristik (ROC) analizi bir testin tanısal değerini belirlemede en 

yaygın kullanılan yöntemdir (31,32). 12 genin başarılı tahmin değerini belirlemede 37 B 
örneği ile doğrulanmıştır (Ek tablo 3). Eğri altında kalan alan (EAA) tahmin yeteneğini 
gösterir. EAA 0,763 +/- 0,079 (p=.0009) bulunluştur ve bu 0,5 olan random tahmin şansı 
değerinden anlamlı olarak büyüktür. Bu çalışmanın örnek genişliği ve ROC analizine göre 
EAA, önceki IVF merkezlerinin tanısal raporlarına göre düşüş göstermektedir (33,34).  
 

Tablo 3 

 
 

Gen ekspresyonunun klinik korelasyonu 

 

 Hastaların klinik karakteristikleri, 12 gen ekspresyon tahmin değerleri korele edildi. 
Artmış yanlış pozitif hata oranlarını yönetebilmek için α=.01 kullanıldı. Hiçbir tahmin değeri 
ile korele olmayan sürekli değişkenler MII oosit sayısı ve fertlizasyon oranını (2PN/MII) 
içermekteydi. MII oosit sayısı ve fertilizasyon oranı gebelik sonuçlarına göre değişiklik 
göstermesine rağmen hiçbir değişken ekspresyonu ile korele değildi. Yani P ve N grupları 
arasında farklı MII oosit sayısı ve farklı fertilizasyon oranları olmasına rağmen bu durum 
gebeliğin başarısı ile ilşkisiz bulunmuştur. Sadece 2 değişkenin, gonadotropin ve ET katateri, 
gen ekspresyonunu anlamlı olarak değiştirmediği bulundu (Ek tablo 5). Gonadotropin ile 

ilişkili olarak sadece JFG, p FSH/hMG rejimi kullanmaktaydı (n=45); PFC, rFSH 
kullanmaktaydı (n=16). Yani bölge ile gonadotropin arasında kafa karıştırıcı bir fark 
bulunmaktaydı ve bu sonuçlar ile ilişkili sonuçlar da dikkatle yorumlanmalıdır.  Benzer 
şekilde ET katateri ile ilişkili sonuçlar da dikkatle yorumlanmalıdır. Çünkü farklı bölgelerde 
farklı katater kullanımı sonucu da kafa karıştırıcı sonuçlar bulundu. Wallace katateri ile alınan 
örnek sayısı çok azdı (n=5). Son olarak klinikler ile ilişkili olarak örneklerin çoğu CLC’den 
toplandı. Burada örnekler daha erken alındı ve JFG’ye göre daha uzun süre saklandı. 
 

TARTIŞMA 

 

 IVF sırasında canlı oositleri ve embriyoları seçebilme yeteneğinin medikal, sosyal ve 
ekonomik yararları olacaktır. KH kullanılarak yapılacak tanısal bir analiz, morfoloji ile 
birlikte bu amaca hizmet edecektir. Kritik soru, gelişmekte olan bir test hasta ve kliniklere 
bağlı değişkenlerin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olacak mıdır? Bu rapor, ilk kez, farklı 
bölgelerden ve farklı klinik uygulamalardan elde edilen 12 genlik yeni bir grubu tanımlamıştır. 



Bizim amacımız KH’de eksprese olan genlere dayanarak viabl oosit seçiminde non-invazif 

destek yöntem bulmaktır.  
 Bu çalışmada gebelik tahmini için bulunan genler önceki bulunan genler ile 
uyuşmamaktadır ancak bu şaşırtıcı değildir. Bu  durum teknik uygulamalardaki farklılıklara 
bağlı olabilir.  
 Tahmin grubundaki genler glukoz metabolizması, transkripsiyonel regülasyon, 
gonadotropin regülasyonu ve apaptozis ile ilişkilidirler. Tüm bunlar KOK için önemli 
genlerdir. Bazı gen ve gen ailelerinin bilinen fonksiyonları olsa da bu genlerin gebelik 
tahmininde rol alıyor olmaları imkansız değildir. Örneğin FGF gen ailesi, hücre yaşamı 
regülasyonunda önemli rol oynar ve FGF-12, bizim P grubunda N ile karşılaştırıldığında up 
regüle bulunmuştur.  
 Glukoliz yolağında matabolize olan glukoz KOK için kritik bir metabolitti (4). Prüvat 
ve laktat gibi glukoz KH için önemli besin kaynağıdır. Glukozun bu ara ürünlere dönüşmesi 
daha da önemlidir. Granuloza hücreleri gelişmekte olan oositi desteklemede kritik rol alır. İlk 
birkaç hücre bölünmesi için gereken enerji için maternal destek sağlar. SLC2A 
kolaylaştırılmış taşıyıcı ailesinin bir üyesi olan SCL2A9 (GLUT9) glukoz homeostazında 
önemli rol oynar (36). SCL2A9 özellike ürik asit ve glukoz gibi heksoz şekerleri taşır (37). 
İnek modelinde matür KOK’ların immatürlere göre daha fazla glukoz ve bunun metabolit 
ürünlerini kullandığı gösterilmiştir. Bu durum göz önünde bulundururlduğunda, SCL2A9’un 
artmış ekspresyonu viabl oositlerin KH’lerinde daha dinamik bir glukoz taşınmasını ve 
böylelikle daha fonksiyonel bir KOK olduğunu yansıtıyor olabilir. 
 NR2F6 da P örneklerinde up regüle bulunmuştur. Bu gen artık nükleer reseptördür, 
nükleer reseptör süperailesinin bir subgrubudur. KH’lerindeki esas fonksiyonu bilinmese de, 
reprodüktif proçeste bir çok rol oynar (39). LH reseptör (LHr) transkripsiyonunu inhibe ettiği 
gösterilmiştir (40). KH yüzeyinde LHr formasyonu ovulasyonu indükleyen  LH surge’ü 
öncesi foliküler maturasyonda anahtar rol alır. LHr’nin aşırı ekspresyonu ovulatuar proçeste 
ters etki yapar. Polikistik overi olan kadınların overlerinde bu reseptör yüksek bulunmuştur 
(41). N grubunda NR2F6 ekspresyonu az bulunmuştur. Folikülün suboptimal matürasyonu ile 
ilişkili olabilir. 

P grubunda N’ ye göre up regüle olan diğer genler ; ARI D 1 B , FAM36 A ,GPR 137 
B VE ZNF 132 ‘ dir.ARI D 1 B , SWI/ SNF kromatin yeniden düzenlenme komplexinin bir 
parçasıdır ve hücre siklusu kontrolunde önemli rolo oynar. 
Kromatin yeniden düzenlenme maturasyonunu da içeren foliküler hücreler ile oosit arasında 
gap-junctionlar ile sağlanan iletişiminin önemi çalışmalarda gösterilmiştir.(42) .P grubunda 
artmış ARID 1 B , gap-junction iletişimini kolaylaştıracak ve oosit iletişimini 
artıracaktır.FAM 36 A ‘ nın fonksiyonu tam anlaşılmamıştır.Mitokondride ve iç membranda 
bulunmaktadır. 
             GPR 137 B de yeterince karakterize edilememiştir, ancak bir iç membran proteini 
olan protein ile birleşmiş reseptör ( GPCR) genini kodlar.Foliküler mikroçevrede GPR 137 B 
sinayal mekanizmasını sağlar. ZNF 132  de hala karekterize edilememiş genlerdendir. Çinko 
parmak protein ailesinin üyesidir. Transkrpsiyon faktörlerinin DNA bağlayan alt grubuna 
direkt etki eder. 

              P grubunda  N ile karşılaştırıldığında 5 gen down regüledir. DNAJC15 , RHBDL 2 , 

MTUS 1 , NVP 133 ve ZNF 93 . Bu genlerin spesifik işelevi ile ilgili çok az şey 
bilinmektedir. . DNAJC15 mitondride membranlarda lokalizedir ve ısı – şok bağlayıcı 
yapılarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. RHBDL 2 intermembran proteazıdır. Yeni 
çalışmalar intermembran proteazların gelişim ve metobolizma gibi hücre proçeslerini 
düzenleyici rolu olduğu gösterilmiştir.(43). MTUS 1 ‘ in önceden overlerde diğer dokularda 
daha fazla salgılandığı söylenmiştir (44) ancak overdeki temel görevi bilinmemektedir. NVP 
133 , nükleostoplazmik taşıyıcı aktivitede rol alır ( glukoz transportu gibi) . Son olarak ZNF 



93 , bir diğer çinko parmak genidir.Esas görevi hala bilinmesede diğer çinko parmak 
proteinleri gibi transkripsiyon faktörlerinin DNA bağlayıcı kompenentinde direkt rol aldığı 
düşünülmektedir. 
             Gebe olan ve olamyan hastalar arasında  M II  oosit sayısı ve fertilizasyon oranları 
arasında anlamlı fark olsada , gen expresyon analizinin klinik korelasyonu , bu farkların gen 
expresyon değerleri ile korele olmadığını göstermiştir. Dolayısı ile bizim prediktif gen 
grubunun gücü ile ilişkisi yoktur. 
 

 Gonadotropin ve ET katater seçiminin gen ekspresyonuna etkisi tanımlanmıştır. Klinik 
merkez ile ilişkili olarak, CLC ile JFG arasında farklar saptanmıştır. Örneklerin çoğu 
CLC’den toplanmıştır. Daha erken toplandığından daha uzun süre saklanmıştır. Bu durum eş 
değişkenler arasındaki farkı açıklamaktadır.  
 

SONUÇ 

 Burada gebelik tahmininde rolü olan KH’de eksprese olan 12 yeni gen grubu 
sunmaktayız. Bu veriler, farklı klinikler, farklı stimülasyon protokollerinden elde edilmiştir 
ve %78 doğruluğa sahiptir. ROC analizi ile, bu testin prediktif gücü belirlenmiştir, EAA 
0,763+/-0,079 olup random tahmin şansı olan 0,5’den anlamlı olarak yüksektir (p=.0009). 
başarılı bir tanı testi olması umulmaktadır. Heterojen hasta profili ve farklı tedavi 
protokollerine rağmen umut vericidir.  
 Bir sonraki basamak, bu gen analizlerini randomize kontrollü klinik çalışmalar ile 
prospektif olarak bir çok merkezde, en yüksek gebelik potansiyeli olan embriyoyu transfer 
etmek için gereken oositi seçmede tahmin değerini konfirme etmektir. 
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