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Sunu Planı 
1. Dondurmak eğlenceli, bakalım faydalı 

mı?  
2. Bu işin yolu yordamı nedir? 

3. Tartışmalı konular aramızı bozmasın 

4. Yeni ve ilginç yaklaşımlar uzak mı? 



Tarihçe 
İlk gebelik 1983’te 
enfeksiyona bağlı 
düşükle sonuçlandı 

İlk doğum 1984’te 
Hollanda’da gerçekleşti 

Vitrifikasyonun ilk 
başarısı (1990) 



Kriyoprezervasyon 

• Bulunduğu ortamda donma 
sıcaklığını düşüren maddelerin 
(kriyoprotektan ajanlar) katkısıyla 
hücre zarları ve içeriğine zarar 
vermeden, tüm metabolik 
aktivitenin durduğu düşük 
sıcaklıklara hücreleri indirip, daha 
sonra aynı şekilde fizyolojik 
sıcaklıklara döndürme işlemidir. 



Embriyo Kriyoprezervasyonu 

• Bir embriyoloji laboratuvarı için rutin bir 
işlem haline gelmiştir. 

• Son dekatta artan oranda dondurma-
çözme döngüleri gerçekleştirilmekte ve 
çözme sonrası transferlerden elde edilen 
gebelikler artmaktadır. 

• IVF kümülatif başarı şansını artırmak 

• çoğul gebeliği önlemek 

• OHSS 

• endometriyumun uygunsuzluğu 

• doğurganlığın korunması 



• Amerika CDC verileri 1997-2011 
 • Taze sikluslarda başarı %29 artmışken (31  40) 

• FET sikluslarında başarı %86 artmış (21  39) 

IVF sikluslarına katkısı 

"You can't make an omelet without breaking a few eggs." 
 



Bir Çözeltinin Konvansiyonel Donma Eğrisi 
Yavaş Dondurma Donma Mekaniği 



Hücreleri Soğukta Koruma Yöntemleri 

Ara hızdaki soğutmayla ilgili tüm çalışmalarda hücre içi buz oluşumu nedeniyle 
ağır hücre hasarı ve kaybı bildirilmiştir. 

Hc. içi buz oluşumuna bağlı asıl hasar çözme sırasında meydana gelmektedir. 



Yavaş Dondurma vs. Vitrifikasyon 

• İşlem uzun 

• Kullanıcıdan 
bağımsız teknik 

• Yavaş dondurma 
cihazına ihtiyaç 

• Düşük toksisite 

• Buz kristali 
oluşumu 

• İşlem kısa 
• Başarı operatör 

tecrübesine 
bağımlı 

• Yüksek toksisite 
• Buz kristali 

oluşumu 
gerçekleşmez 



%41-50 propanediol içeren sıvının heterojen 
çekirdeklenme ısısı, vitrifikasyon ısısının altındadır. 
Bunun anlamı vitrifikasyon sıcaklığında buz kristalleri 
oluşmamasıdır.  



VF vs. SF 





Fresh vs SF vs VF 





Vitrifikasyon İçin Olmazsa 
Olmaz 

1. Yüksek CPA konsantrasyonu 

2. Düşük hacimle çalışma 

3. Yüksek soğutma hızı 
4. Yüksek çözme hızı 



Vitrifikasyon 

Su dışarı çıkıyor Dengelenme  
tamamlandı 

Kriyoprotektan ajan 

0. dak 1. dak 5. dak 

Su çıkışı ve dengelenme fazı oosit ve blastokist için daha zor/uzun olabilir 





Çözme 

Açık ya da kapalı sistem 

Yavaş dondurma ya da vitrifikasyon 

Kullandığınız medyum ya da hangi 
sıcakta dengeleme yaptığınız 

Kullandığınız taşıyıcı 

FARKETMEZ 

Her zaman süper 
hızlı çözme 
yapmalısınız 



Dondurma- 
Saklama ve 
Kontaminasyon 

Deneysel olarak sıvı azottan biyolojik materyallere bulaş gösterildi 
Denekler arası bulaş bildirilmedi 
Kullandığımız sıvı azot, depo ve taşıma tankları STERİL DEĞİL 





Kontaminasyonu önlemek için… 

• Aynı tip enfeksiyon taşıyıcıları için ortak saklama tankı 

• Tankların belli aralıklarla temizlenmesi (?) 

• Sıvı azotun filtrasyonu ya da UV sterilizasyonu 

• Kapalı sistem embriyo vitrifikasyon taşıyıcıları kullanmak 

• Buhar fazında saklama yapabilen depo tanklarının kullanımı 



Hangi gün donduralım? 

Embriyo seçimi lehine bir bias söz konusu 



Hepsini Dondur Politikası 
Dondurma-çözme sonrası embriyo sağ kalım oranları ve buna 
bağlı transferler sonrası gebelik oranları giderek artmaktadır. 
Taze sikluslarda kullanılan kontrollü over stimulasyonu (KOS) 
elde edilen oosit miktarını arttırmaktaysa da, siklus içerisinde 
doğal hormonal durumdan büyük ölçüde sapmaları da 
beraberinde getirmektedir. 

KOS, suprafizyolojik seviyelerin (E ve P) sonucu olarak 
endometriyumun morfolojisi, gen ekspresiyonu ve biyokimyasal 
fonksiyonlarında değişiklikler meydana getirebilmekte ve 
embriyo-endometriyum asenkronisi ortaya çıkmaktadır. 
Çalışmalar suprafizyolojik dozlarda hormon seviyelerinin embriyo 
kalitesine olumsuz şekilde etki etmediklerini, yüksek 
progesteron seviyesinin oosit morfolojisini etkilemediğini 
göstermiştir. 
KOS protokollerinde uterin kontraktilitede de artış saptanmıştır. 



Hepsini Dondur Politikası 
Geniş çaplı ve multisentrik randomize klinik çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
Bu çalışmalarda hasta ve embriyo seçimi oldukça kritiktir. 



Riskler 



LGA 

EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLER ? 



Çeşitli Konular 

FET siklusunda lazer ile AHA 
uygulamaları implantasyon 
oranlarını etkilemiyor 

Çok sayıda, birlikte dondurulmuş 
embriyolar çözüldüğünde ET için 
seçilip tekrar dondurulabilir. 

Saklama süresinin embriyo 
kalitesine gebelik oranlarına ve 
malformasyon görülme sıklığına 
etkisi görülmemiştir. 



Konu hakkında en rafine ve kapsamlı bilgi ve KPI için… 




