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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ICSI sikluslarında sperm morfolojisi ile fertilizasyon, 

gebelik oranı ve embriyo kalitesinin ilişkisini araştırmak  ayrıca sperm morfolojisi ile 

erken yarıklanma yüzdesini karşılaştırmaktır. 

Materyal Metod: Reprospektif olarak planlanan çalışmaya 60 infertil çift alınmıştır. 

Azospermik hastalar çalışmaya dahil edilmezken kadın yaşı 40 ın altında 

tutulmuştur. Sperm morfolojisi hematoksilen yöntemiyle boyanan preperatlar 

Kruger kesin kriterlerine göre değerlendirilmiş % >4 normal morfolojili spermi 

olanlar normal kabul edilmiştir. Fertilizasyon 16-18. Saatte 2 pronukleus olarak 

kabul edilirken , embriyo kalitesi embriyoların 3. günde morfolojik olarak 

fragmentasyon veya eşit dağılılmlı olma durumuna göre grad 1,2,grad 3 olarak 

klasifiye edilmiştir.  

Sonuç: Normal gruptaki fertilizasyon oranı yüzde 53 iken anormal grupta yüzde 40 

bulunmuştur.Bu gruplar embriyo kalitesi olarak karşılaştırıldığında normal grupta 

grad 1 embriyo ortalaması 36 iken grad 2 embriyo ortalaması 36 ve Grad 3 embriyo 

ortalaması 29 dır.Anormal grupta ise grad 1 embriyo ortalaması 35 ,grad2 embriyo 

ortalaması 37,grad 3 embriyo ortalaması 26 dır. Erken yarıklanma yüzdesi ile sperm 

morfolojisi arasındaki oran normal grupta n< 4 iken  yüzde 53 n>4 iken yüzde 47 dir. 

Anormal grupta  ise ,  n< 4 iken 56 n>4 iken 44 olarak saptanmış ve aralarında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Son olarak gebelik oranlarına baktığımızda sonuç 

deney grubumuzda yüzde 45 kontrol grubumuzda 55 dir. Son olarak yapılan 

transferler sonucu erken yarıklanan embriyolarla ve sperm morfolojisi normal ve 

anormal olan sperm gruplarını karşılaştırdığımıza gebelik yüzdesinin anlamlı olarak 

katkı sağladığını gördük. 

Tartışma:Bu çalışmada  sperm morfolojisi ile fertilizasyon, embriyo kalitesi ve erken 

yarıklanma yüzdeleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 
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SUMMARY: 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between fertilization, 

pregnancy rate, and embryo quality with sperm morphology in ICSI 

(Intracytoplasmic sperm injection) cycles. Also, to compare early cleavage 

percentage with the sperm morphology. 

Material Method: 60 infertile couples were subjected to the retrospective study. 

Azoospermic patients not included in the study and female age was kept below 40 s. 

Sperm morphology whose preparates stained with hematoxylin method was 

evaluated to Kruger criteria; and accepted as normal those has a normal sperm 

morpholojy  is bigger than 4%. Fertilization accepted as 2 pronuclei  between 16th 

and 18th hours; embryo quality is classified as grade 1, 2 ,3 depend on the 

morphologically fragmentation or uniform distribution on third day. Early cleavage 

was evaluated based on the percentage of the patients who are transferred. 

Results:  

Fertilization rate was found to be 53% in the normal group however this value was 

40% in the abnormal. While comparing the groups for the embryo quality; the 

following results were found; grade 1, grade 2 and grade 3 average to be 36%, 36% 

and 29% respectively in the normal group and 35%, 37% and 26% percent 

respectively in the abnormal group.  

The ratio between early cleavage rate and sperm morphology is 53 percent when n<4 

and 47% when n>4  in the normal group. However; it is found 56% when n<4 and  

44% when n>4 in the abnormal group showing that there is no significant 

relationship between them. 

Finally, when we analyse the pregnancy rate; we came up with the values of 45% in 

the result test group and 55% in the control group respectively. 

Conclusion:  

This study shows us that there is no significant relationship between sperm 

morphology and fertilization, pregnancy, embryo quality, early cleavage rates. 
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SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ 

ATP: Adenozintrifosfat 

ASRM: American Society for Reproductive Medicine 

CAMP: Siklik adenozinmonofosfat 

DNA: Deaoksiribonükleik asit 

EC: Erken Yarıklanma 

GV: Germinal Vezikül 

ICM: Inner Cell Mass 

ICSI: Intracytoplasmic sperm injection 

IVF: Invitro Fertilizasyon 

MI: Metafaz I 

MII: Metefaz II 

NEC: Erken yarıklanma olmayan 

PB: Polar Body 

PGT: Prenetal Genetik Tanı 

PGH: Primordiyal Germ Hücreleri 

PN: Pronukleus 

SER: Smooth Endoplazmik Retikulum 

ZP: Zona Pellucida 

WHO: World Health Organization 
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1. GĠRĠġ ve KAPSAM 

 

            Birçok ülkede IVF klinikleri yüksek gebelik oranları elde edebilmek için 

birden fazla embriyo transferi gerçekleĢtirmektedir. Bunun sonucunda  doğal olarak 

çoğul gebelikler artmaktadır.  Çoğul gebelikler,  hem anne, hem de bebekler 

açısından erken doğum, düĢük doğum ağırlığı gibi riskler teĢkil etmektedir. Çoğul 

gebeliklerde karĢılaĢılan sorunlar, tekil gebeliklerde karĢılaĢılan komplikasyonlardan 

çok daha fazladır. Gebelik olasılığını azaltmadan çoğul gebelikleri azaltmak için az 

sayıda embriyo transfer edilmesi ve transfer edilecek doğru embriyonun seçilmesi 

çok önemlidir. 6 Mart 2010 tarihinde uygulamaya konulan Üremeye Yardımcı 

Tedavi Yönetmeliği ile ülkemizde transfer edilen embriyo sayısına, yasal sınırlama 

getirilmiĢtir. Bu yönetmelik ile birlikte bizler için doğru embriyonun seçimi daha da 

önem kazanmıĢtır.  ASRM sonuçlarına göre Amerika’da da tek ve iki embriyo 

transferi giderek artmakta, 3-4 embriyo transferi azalmaktadır(1).  Transfer edilecek 

embriyo seçimi, embriyologlar tarafından genellikle embriyonun morfolojik 

özellikleri ve geliĢim hızlarının değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Embriyo seçim 

kriterleri iyileĢtikçe en iyi seçilmiĢ olan tek embriyo transferi daha da artacaktır (1). 

          Bu çalıĢmada özellikle erkek infertilitesi ile ilgili parametreler incelenmiĢtir. 

Bir erkeğin normal bir kadın partner varlığında korunmasız cinsel iliĢkiye rağmen, 

bir yılın sonunda gebelik oluĢmamasıdır Ģeklinde tanımlanır.(2) Evli çiftlerde 

yaklaĢık olarak %10-15 oranında infertilite görülmekte olup etiyolojik nedenler göz 

önüne alındığında %50’sinde kadın faktörünün, %30’unda erkek faktörünün ve 

%20’sinde de hem erkek hem kadın faktörü olduğu örülmektedir. Farklı sebeplere 

bağlı olarak ortaya çıkan erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde hikaye ve fizik 

muayeneyi takiben semen analizi önem taĢımaktadır. Sperm morfolojisinin 

değerlendirilmesi ıĢık mikroskobu, elektron mikroskobu ya da farklı boyama 

teknikleri kullanılır. Bu  teknikler Papanicolaou, Hematoksilen-eosin, Toluidin blue-

pironin, Giemza ve Nigrosin-eosin gibi tekniklerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
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(WHO) 2010 yılındaki en son rehberinde Papanicolaou boyanmasının sperm 

morfolojisi için en ideal yöntem olduğu görülmektedir.(5) Bu boyanma ile spermde 

akrozomal ve postakrozomal alan, rezidüel sitoplazma, orta parça ve kuyruk 

gözlemlenmektedir. Fakat bu yöntemle sperm inceleme , oldukça uzun zaman 

aldığından artık daha kısa zamanda yapılan ve sperm morfolojisi hakkında detaylı 

bilgiler veren Spermac ve Diff-Quik, Hematoksilen gibi yöntemler 

kullanılmaktadır.(6) Spermin görünüĢünde fiksasyona ve boyanmaya bağlı olarak 

hafif büzüĢme olabilmektedir.  Ġncelemeler sonucu bir spermatozoanın anormal veya 

normal olduğunu belirleyen kriterleri ortaya koymak oldukça zordur. Bu kriterleri 

standardize etmek için pek çok giriĢim mevcuttur.(7-8) Sperm morfolojisi ile ilgili 

olarak 1980 yılından 2010 yılına kadar WHO tarafından pek çok tanımlama vardır. 

Kruger ve Menkveld (9-6) ise Tygerberg kriterlerini tanımlamıĢlardır. Tygerberg 

kriterlerine göre, morfolojik değerlendirmenin sonuçları; normal morfolojiye sahip 

grup (%14’ten fazla normal form mevcut), iyi prognozlu grup (%4 -14 arası normal 

form mevcut) ve kötü prognozlu grup (%4’ten az normal form mevcut) olmak üzere 

3 kısımdadır (10). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 yılındaki rehberinde %4 oranının 

tedavi yardımı gerektiren kriter olarak alındığı görülmektedir. ÇalıĢmada rasgele 

seçilmiĢ 40 yaĢ altı kadınlarda eĢlerinin sperm morfolojisi Kruger Yöntemine göre 

incelenmiĢ ve fertilize olmuĢ yumurtalar Time-Lapse yani tam zamanlı görüntüleme 

sistemi ile takip edilmiĢtir. Böylece sperm morfolojisine bakılarak embriyo 

morfokinetiği arasındaki anlamlı veya anlamsız korelasyon karĢılaĢtırılmak 

istenmiĢtir. Aynı zamanda embriyo morfolojisinin sperm morfolojisi ile bağlantıları 

araĢtırılmıĢtır. Embriyo geliĢimi çok dinamik bir süreçtir ve embriyonun morfolojik 

görünümü birkaç saat içerisinde çok hızlı bir Ģekilde değiĢebilir. Klasik morfolojik 

değerlendirme süreçlerinde embriyolar transfer gününde, çok sınırlı zaman içerisinde 

değerlendirilir. Sınırlı sayıdaki gözlemlerle embriyonun her bir farklılaĢmasını tespit 

etmek imkansızdır ve yarıklanma zamanları tam olarak tespit edilemez. Time-lapse 

görüntüleme sistemleri ile embriyolar sürekli izlenerek, embriyonun  geliĢimini 

karakterize eden kinetik parametreler elde edilir. Amacımız morfokinetik 

parametreler ile seçilen en kaliteli embriyonun sperm morfolojisi ile bağlantısı olup 

olmadığını karĢılaĢtırmaktır. Yarıklanma dönemindeki embriyonun geliĢimine ait 

morfokinetik bilgiler, transfer için en iyi embriyonun seçimine daha erken safhada 
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karar verebilmemize imkan verir. Ayrıca yarıklanma döneminde blastokiste ulaĢacak 

embriyoyu önceden tespit edip daha uzun süreli kültüre ihtiyaç kalmayacaktır(34-

35). 

Time-lapse görüntüleme sistemleri ile embriyoların ilk PN oluĢum aĢamasından 

blastokist oluĢumuna kadar tüm aĢamalarını tam olarak tespit edebilmekteyiz. Bu 

sistem ile birlikte embriyo seçimi için rutinde kullanılan morfolojik 

değerlendirmelerinden daha farklı kriterlere ihtiyaç duymaktayız.  Meseguer ve 

arkadaĢları bu kriterleri belirlemek için Time-Lapse görüntüleme sisteminde inkübe 

edilen embriyolardan implante olanlar ile implante olmayanları değerlendirip, 

embriyo bölünme zamanları için optimal aralıkları bulmaya çalıĢmıĢlardır. Bu  

sınıflandırmada iki blastomer (t2), üç blastomer(t3) ve  beĢ blastomer(t5) olarak 

gösterilmektedir. Ayrıca ikinci hücre bölünmesi (cc2) yani iki blastomerden üç 

blastomere bölününceye kadar geçen süre(cc2=t3-t2) ve ayrıca üç blastomerden dört 

blastomere ulaĢıncaya kadar olan zamanda(s2) olarak(s2=t4-t3) tanımlanmıĢtır.  

 

1.1 Kapsam 

            

Birinci mayoz bölünmenin sonucunda birinci Polar Body(PB) salgılanır. Ebner 

birinci PB sınıflandırmasını oluĢturmuĢ ve birinci PB morfolojisi ile fertilizasyon 

oranlarının ve embriyo kalitesinin arttığını gösterirken, diğer çalıĢmalar bunun tam 

aksini  söylemektedir (36-37-38). ALPHA ve ESHRE Gruplarının embriyo 

değerlendirme konusunda Ġstanbul’da yaptıkları toplantıda(Ġstanbul Consensus) ise 

sadece büyük birinci PB’lerin mutlaka belirtilmesi gerekliliğini, hatta bu oositlerin 

anöploidi oranları yüksek olduğu için insemine edilmemeleri gerektiğini 

belirtmiĢtir(16-23). Oosit içerisindeki sitoplazmik anomalilerin derecesi, oosit 

matürasyonunu, fertilizasyonu ve embriyonun geliĢim potansiyelini etkiliyebilir.  

Sitoplazma içerisinde Smooth Endoplasmic Reticulum(sER) yüksek bulunması 

durumunda klinik gebelik ve implantasyon oranlarının ciddi olarak azaldığı 

bilinmektedir(39). Hatta geniĢ sER içeren oositlerin embriyo geliĢimine zarar verip, 

implantasyon oranlarını azaltması ile birlikte, ciddi yeni doğan anomalilerine sebep 

olduğu için insemine edilmemeleri önerilmektedir(16-40). Sitoplazma içerisinde 
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çeĢitli sayı ve büyüklükte vakuol bulunabilir. Eğer vakuol 14µm’den büyük ise 

fertilizasyonu etkileyip,  embriyo geliĢimine zarar verebilir(41). Sperm morfolojisi 

ve (ICSI) baĢarısı karĢılaĢtırıldığında, bazı çalıĢmalarda anormal morfolojinin lCSI 

sonuçlarını etkilemediği görülmüĢtür (42-43). McKenzie ve arkadaĢları IVF/ICSI 

yapılan 45 olguyu Kruger e göre incelemiĢler ve ağır teratozoospermisi olan 

olgulardaki gebelik oranlarının kabul edilebilir sınırda olduğunu belirtmiĢlerdir.(44) 

Güven ve arkadaĢları ise gebelik sağlamada total motil sperm sayısına ilave olarak 

sperm morfolojisinin önemli olduğunu morfolojinin Kruger kriterlerine göre >%4 

olması ile %22.2 gebelik sağlandığını ancak bu oranın <%4 olması ile gebelik 

oranının %6.7’ye düĢtüğünü belirtmektedirler.(45)  

 

 

1.1.1 Oositlerin Değerlendirilmesi  

Denüdasyon iĢlemi sonrasında oositler matürasyonları açısından değerlendirilirler. 

Germinal Vezikül(GV) bulunan profaz I oositlere (Resim:1c), diploid sayıda 

kromozom içerdikleri için ICSI iĢlemi uygulanmaz. Sadece metafaz II (MII) oositlere 

(Resim 1:a) ICSI iĢlemi uygulanır. Metafaz I(MI) oositlere(Resim 1:b) ICSI 

uygulanabilir fakat fertilizasyon oranları MII oositlerin fertilizasyon oranlarından 

oldukça düĢüktür. Ayrıca çok büyük(giant) MII oositlere de ICSI iĢlemi kesinlikle 

uygulanmamalı çünkü bu oositlerden triploid embriyolar geliĢir Ģeklinde rapor 

edenler vardır.  

                             

Resim 1: a: MII oosit                             b: MI oosit                          c: GV oosit 

ICSI uygulanacak iyi morfolojiye sahip MII oositler Resim1a’daki gibi yuvarlak, 

düzgün, yarı saydam sitoplazması olan, perivitellin aralığı çok geniĢ olmayan  ve 

inklüzyon cisimcikleri içermeyenlerdir(3).  Zona Pellucida’nın IVF sonuçlarını 

etkilediğine dair yeterli kanıt yoktur.  Sadece hastaya spesifik olarak etkili olabilir. 
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AlıĢılmadık renk ve kalınlıklar değerlendirilip kaydedilmelidir(4,5). Perivitellin 

aralığın da prognozu etkilediğine dair yeterli kanıt yoktur. Çok geniĢ perivitellin 

aralık kaydedilmeli, inklüzyon cisimcikleri belirtilmeli fakat inklüzyon 

cisimciklerinin sayılmasına ve ölçülmesine gerek yoktur. 

         1.1.2  Zigotların Değerlendirilmesi 

Matür bir oositte döllenmesi ile birlikte ikinci PB salnır ve böylece ikinci mayoz 

bölünme tamamlanmıĢ olur. Erkeğe ait pronukleus  spermin bulunduğu yerde oluĢup 

kadına ait pronukleusa doğru hareket eder. Her iki pronukleus  merkezde bir araya 

gelir. Kadına ait pronukleus (22 µm), erkeğe ait pronukleusdan (24 µm) bir miktar 

daha küçüktür(13,14). Normal fertilizasyon sitoplazma içerisinde iki pronukleus(PN) 

ve perivitellin aralıkta iki PB’nin  gözlenmesi ile tespit edilir. Mikroskopun yeterli 

güçte olmaması, yeterince denüdasyon yapılmamıĢ olması ve birinci PB’nin 

fragmente olması gibi sebeplerden dolayı PB’lerin gözlenmesi zor olabilir. Bu 

nedenle fertilizasyon genelde sadece pronukleuslar gözlemlenerek değerlendirilir. 

Eğer sitoplazma içerisinde iki adet PN görülürse bu normal fertilizasyon olarak 

değerlendirilir. Pronukleuslar eĢit büyüklükte, birbirine yakın, sitoplazmanın 

ortasında, her biri en az üç nukleoli içeren, nukleolileri dizili veya her ikisinde de 

dağınık olmalıdır.  

Klasik IVF’de spermin Zona Pellucida(ZP), kumulus  ve corona hücreleri gibi dıĢ 

kompleksleri aĢıp oosite ulaĢması için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle klasik IVF 

ile ICSI fertilizasyon değerlendirme zamanları farklı olmalıdır(15).  ICSI’de 

fertilizasyon mikroenjeksiyondan 16-18 saat sonra, klasik IVF’de ise 18-20 saat 

sonra değerlendirilmelidir(16). Payne ve arkadaĢları time-lapse görüntüleme sistemi 

ile birlikte ICSI sonrası oositleri takip ettiklerinde yaklaĢık %90 oositte ICSI’den 20-

53 dakika sonra sitoplazmada sirküler granülasyon dalgaları tespit etmiĢler. Bu 

granülasyon fazı esnasında sperm baĢı decondanse olmuĢ ve akabinde ikinci PB 

salgılanmıĢtır. Merkezde erkeğe ait PN oluĢtuktan sonra, kadına ait PN 

oluĢmuĢtur(17). Her iki pronukleusda, kromozomların bulunduğu ‘nucleolar 

organizing regions’ olarak bilinen nukleoliler oluĢur(9). Nukleoliler aktif olarak 

rRNA sentez edilen bölgelerdir. Klasik IVF zigotları yine nukleolar 

organizasyonlarını ICSI zigotlarından daha geç tamamlarlar.Nukleolilerin dağılımları 
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ve büyüklükleri her iki nukleusdaki kromatin içeriklerinin normal olduğunu ve 

kromozomların mitotic spindle’a normal bağlandığının göstergesi olabilir(9). 

Pronukleuslar içerisindeki nukleolilerin dağılım ve büyüklüklerindeki farklılıklar, 

embriyo geliĢiminin ciddi zarar gördüğünün göstergesi olabilir(18,19,20) 

 

  

1.1.2. Normal Fertilizasyon: 

 

     

 Resim 2: Normal Fertilizasyon:  Sitoplazma içerisinde 2 PN, perivitellin aralıkta 2      

PB görülmesi. 

 Yukarıda da belirtildiği gibi fertilizasyon kontrolü inseminasyon sonrası 16. saatten 

önce veya 20. saatten sonra yapılırsa, PN’ler görülemeyebilir. PN’ler birleĢip 

kaybolmuĢ olabilir ve oositler döllenmemiĢ olarak değerlendirilebilirler. Ayrıca 

anormal fertilize oositler, özellikle pronukleus seviyesinde tespit edilebilirler. 

Anormal fertilize oositler normal bölünüp daha sonra normal fertilize olmuĢ 

oositlerden morfolojik olarak ayırt edilemezler.Time Lapse ile takip bu 

dezavantajları ortadan kaldırır. 

 

1.1.2 Abnormal Fertilizasyon: 

 

Klasik IVF veya ICSI sonrasında ooplazmada 1 PN, 3PN veya daha fazla sayıda 

pronukleus görülebilir.  
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Resim 3:  Parthenogenetic Fertilizasyon: Perivitellin aralıkta 2 PB, sitoplazma 

içerisinde bir adet PN gözlemlenir.  

      

Resim 4:  Polyspermic Fertilizasyon: Sitoplazma içerisinde 3 PN, perivitellin aralıkta 

2 PB görülür. Oosit iki sperm  tarafından fertilize olmuĢtur.                                  

     

Resim 5:Digynic Fertilizasyon: Sitoplazma içerisinde 3 PN, perivitellin aralıkta 1PB 

görülür. Oosit  kaynaklı ikinci bir PN oluĢmuĢtur. 

 

             1.1.3 Pronükleus Skorlama 

Pronukleusların morfolojik görünümleri zamana bağımlı olarak çok hızlı değiĢtiği 

için değerlendirme mutlaka inseminasyon sonrası aynı saatte yapılmalıdır. 

Pronukleuslar yaklaĢık aynı büyüklükte olup, birbirine yakın ve merkezde yerleĢmiĢ 

olmalıdırlar. Kadına ait PN ile erkeğe ait PN aradaki fark >4µm’den fazla 

olmamalıdır(13). Eğer embriyo farklı büyüklüklerde veya birbirinden ayrı PN’lere 

sahip ise bu embriyolar çok yüksek oranda anöploiddirler(21). 
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PN skorlama PN’ler içerisindeki nukleolilerin sayı ve dağılımları değerlendirilerek 

yapılır. ġekil 1’de Scott ve Tesarik’e ait PN sınıflandırmalarını karĢılaĢtırmalı olarak 

görmekteyiz. Aslında iki sistemde birbirine çok yakındır. Her iki sitemde de PN’ler 

içerisindeki nukleoli sayı ve dizilimleri, embriyo geliĢimi ve implantasyonu 

açısından çok önemlidir. Nukleolileri aynı sayı ve dizilimi gösteren zigotların 

embriyo geliĢimleri daha iyi ve implantasyon oranları daha yüksek bildirilmiĢtir 

(19,22,23,24).Nukleolileri eĢit sayı ve dağılımda  olmayan PN’leri bulunan 

embriyoların geliĢim potansiyelleri azalır (25).  Scott daha önce yayınlamıĢ olduğu 

skorlama sistemine Tesaric ve Greco’nun sistemini de dahil ederek Z-score adı 

altında yeni skorlama sistemini yayınlamıĢtır.  Bunda Pattern Z1 ve Z2, Tesarik’e ait 

sistemdeki Pattern 0A ve 0B ile benzerlik göstermektedir. Ġstanbul Consensus 

tarafından da kabul edilen bu skorlama sistemi bir çok merkez tarafından baĢarıyla 

kullanılmıĢ ve kullanılmaya devam edilmektedir. Salumets ve arkadaĢları zigot 

morfolojisi ile embriyo kalitesini ve tek embriyo transferi sonrasında gebelik 

oranlarını karĢılaĢtırdıklarında, merkezde dizili olmayan nükleolileri bulunan 

zigotların, dizili olanlara oranla daha yavaĢ geliĢim gösterdiklerini, fakat iki grup 

arasında gebelik oranları karĢılaĢtırıldığında ise fark olmadığı görümüĢtür(26).

 

ġekil 1: Tesarik ve Scott’a ait PN skorlama sistemlerinin karĢılaĢtırılması 

gösterilmektedir. Normal grup eĢit sayıda nukleoliye sahip olup, aynı dizilim Ģeklini 

göstermektedir.  Normal olmayan grupta ise, zigotlar farklı sayı, büyüklük ve 

dizilimde nukleolilere sahiptir. 
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Yakın zamanda Montag tarafından time-lapse izleme sistemi kullanılarak yapılan 

çalıĢmada zigotlar inseminasyon sonrası 14-15. saat, 16-18. saat ve 19-20. saatler 

arasında değerlendirilmiĢler. 14-15. saatte kontrol edilen zigotlar 16-18. saatlerde 

tekrar kontrol edildiğinde % 25 zigotun farklı patternde bulundukları, 16-18. saatler, 

19-20. saatler ile karĢılaĢtırıldığında ise %33,8 zigotun farklı patternde bulundukları 

görülmüĢtür(Tablo 3)(27). Bu çalıĢma ile PN skorlamanın zaman içerisinde ne kadar 

hızlı değiĢebildiği gösterilmiĢtir. Aynı zamanda Azzarello’da time-lapse ile PN 

morfolojisinin zaman içerisinde çok hızlı değiĢtiğini ve en iyi embriyo seçiminde 

yardımcı olmadığını, fakat PN’lerin kaybolma zamanının canlı doğum ile 

sonuçlanacak en iyi embriyo seçiminde önemli bir kriter olduğunu tespit etmiĢtir. 

PN’leri 20. saatten önce kaybolan embriyoların transfer edilmemesini 

önermektedir(28). 

 

       

Resim 6: Ġyi PN skoruna sahip zigotlar. PN’ler ortada yerleĢmiĢler ve eĢit 

büyüklükteler. Her iki PN’de yaklaĢık eĢit sayıda, eĢit büyüklükte ve benzer dizilim 

gösteren nukleolilere sahip. 
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 a)     b)  c)

  d) 

 Resim 7: Normal olmayan PN skoruna sahip zigotlar. a: Birbirinden ayrı PN’ler b: 

Periferde yerleĢmiĢ PN’ler c: Farklı sayı ve büyüklükte nükleoli içeren PN’ler  d: 

Büyüklükleri birbirinde çok farklı PN’ler 

Sınıflandırma Değerlendirme Tanımlama 

1 Simetrik Z1 ve Z2’ye eĢit 

2 Simetrik olmayan Diğer yerleĢimler, periferde bulunan 

pronukleuslar 

3 Normal olmayan Pronukleuslarda 0 veya 1 nukleoli 

bulunması 

Tablo 1: Ġstanbul Consensus tarafından 2011 yılında kabul edilen PN skorlama 

sistemi, Z-Score 

 

Weitzman kötü Z-score’u olan fakat daha sonra iyi embriyo geliĢimi gösteren 

embriyoların transferi ile %38 implantasyon oranı elde ederken, baĢlangıçta iyi Z-

score’a sahip olup fakat sonrasında kötü embriyo geliĢimi gösteren embriyoların 

transferi ile ise %4 gibi çok düĢük implantasyon oranı elde etmiĢtir. Weitzman 

implantasyon oranlarının tahmininde hücre sayısı ve embriyo sınıflandırmasının Z-

score’dan daha faydalı olduğunu söylemektedir(29).   
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        1.1.4 Stoplazmik Halo 

 

Fertilizasyon sonrasında organellerin periferden merkeze doğru hareketi sonucunda, 

zigotun perifer bölgesinde sitoplazmik halo olarak bilinen açık bir alan oluĢur. 

Salumets halo-pozitif zigotlardan geliĢen embriyoların, halo-negatiflere oranla daha 

iyi embriyo morfolojisine sahip olduklarını fakat gebelik oranları açısından fark 

olmadığını göstermiĢtir(26). Zollner sitoplazmik halo’yu sınıflandırmıĢ ve 

çalıĢmasının sonucunda sitoplazmik halo’nun aĢırı olmasının veya halo olmamasının 

blastokist geliĢimini olumsuz etkilediğini göstermiĢtir(30). Ebner ise halo’nun 

yerleĢiminin veya derecesinin blastokist geliĢim oranlarını etkilemediğini, fakat 

halonun bulunmasının blastokist kalitesini etkilediğini göstermiĢtir(31). 

 

Resim 8: Halo positif embriyo 

 

         1.1.5 Erken Yarıklanma ve birinci gün embriyo değerlendirmesi 

Fertilizasyon sonrası birinci günde erken yarıklanmanın değerlendirilmesi, 

implantasyon oranlarını artırmak için embriyo seçiminde kullanılan diğer bir 

kriterdir(32,33). Erken yarıklanmanın kontrolünde de zaman çok önemlidir. 

Fertilizasyon sonrasında pronukleusların birleĢip kaybolması ve ilk bölünmenin 

meydana gelmesi çok hızlı bir Ģekilde olabilir. Erken yarıklanan embriyoların ikinci 

gün ve üçüncü günde daha iyi embriyo morfolojisi ve implantasyon oranları 

gösterdiği bilinmektedir(32,34,35).  
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a                                 b                       c                   d 

Resim 9: a: Fertilizasyon sonrası 25. saatte blastomer büyüklükleri eĢit olarak erken 

yarıklanmıĢ embriyo b: Ġlk resimdeki embriyonun 41. saatteki dört hücreli, 

blastomerleri eĢit, fragmantasyonu olmayan görüntüsü c: Erken yarıklanmıĢ fakat 

blastomer büyüklükleri farklı olan embriyo d: c ‘deki embriyonun 41. saatteki 

görünümü.  

Terriou ICSI ve IVF sonrası embriyoları 26. saatlerinde erken yarıklanma ve ikinci 

gün morfolojileri açısından değerlendirmiĢ. Erken yarıklanmayı(EC-Early 

cleavage); eĢit erken yarıklanma(EEC-Even early cleavage), eĢit olmayan EC ve 

fragmantasyon ile birlikte olan EC olarak sııflandırmıĢtır. Emriyolar 26. saatte 

değerlendirildiğinde ICSI embriyolarında %36, IVF embriyolarında ise %19 

oranında EC görülmüĢtür. Burdaki fark ICSI ve IVF embriyolarının aynı saatte 

değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.  Ayrıca EEC embriyoların diğer 

embriyolardan çok daha fazla oranda iyi embriyo kalitesine sahip oldukları tespit 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada elektif tek embriyo transferi sonrasında, EEC embriyo 

transferi yapılan grupta implantasyon oranı % 48 bulunurken, EEC olmayan 

embriyoların transferi sonrasında ise %35 implantasyon oranı bulunmuĢtur. EEC 

elektif tek embriyo transferinde implantasyon oranlarını anlamlı olarak 

artırmaktadır(36, 37).  
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NEC ve EC gruplarının embriyo transfer sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

Ġkinci günde embriyo değerlendirmesi  NEC (n=76) EC(n=125) P value 

Oosit sayısı 11.3±5.8 11.3±4.5 NS 

2 PN sayısı 6.4±3.6 6.5±3.2 NS 

Fertilizasyon oranı(%) 66.7 70.6 NS 

Ġyi kalite embriyo oranı(%) 41.6 52.2 .0068 

Transfer edilen iyi kalite embriyo oranı(%) 72.4 83.2 .03 

Embryo transferi baĢına klinik gebelik oranı(%) 43.4 64.0 .014 

Transfer edılen embryo baĢına devam eden 

gebelik oranı(%) 
40.8 58.4 .0027 

Implantasyon oranı (%) 27.6 42.0 .0067 

Tablo 2: NEC: Erken yarıklanmayan zigotlar(Non-early cleavage) EC:Erken yarıklanan zigotlar 

NS:Ġstatistiksel olarak anlamlı değil. L Hesters, Fertil Steril 2008. 

Hesters’da Terriou’nun sınıflandırmasına benzer Ģekilde erken yarıklanma 

sınıflandırması kullanarak ikinci günde embriyo kalitesi, gebelik oranları ve 

implantasyon oranlarını karĢılaĢtırmıĢ. Erken yarıklanan embriyoların; eĢit olarak 

erken yarıklananlardan %77, eĢit olmayan erken yarıklananlardan %46,3 ve 

fragmente olarak erken yarıklananlardan ise %13,9 oranında iyi kalitede embriyo 

elde etmiĢtir. Ayrıca tablo 2’de görüldüğü gibi EC embriyoların transferi ile daha 

yüksek gebelik ve implantasyon oranları elde edilmektedir(38). 

Tüm bu çalıĢmaların yanında, erken yarıklanmanın embriyo kalitesini artırdığını 

fakat gebelik ve implantasyon oranlarını etkilemediğini gösterende bir çok çalıĢma 

da yayınlanmıĢtır(39,40,41).  

Racowsky inseminasyon sonrası ilk gün embriyoları değerlendirip, implantasyon 

oranlarını karĢılaĢtırmıĢ. Birinci günde PN’leri hala görülen embriyoların 

implantasyon oranı %12,1 , PN’leri kaybolmuĢ fakat henüz bölünmemiĢ 

embriyoların %22,4 , iki hücreli embriyoların ise %30,7 ile en yüksek implantasyon 

oranına sahip olduğunu ve >3 hücre sayısı olan hızlı bölünmüĢ embriyoların ise 

%9,5 olduğunu görmüĢtür(35).   
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Pronükleer morfoloji Aynı pattern  Farklı 

pattern 

14-15. saat ile 16-18. saatlerdeki zigotların 

karĢılaĢtırılması 
%75  %25 

16-18. saat ile 19-20. saatlerdeki zigotların 

karĢılaĢtırılması 
%66.2  %33.8 

Ġlk yarıklanma zamanı  
<25 saat 

25-26. 

saat 
>26 saat 

n=59 %27.1 %30.5 %42.4 

Erken yarıklanma oranı (EC)  %57.6   

Embryo morfolojisi Aynı Skor  Farklı Skor 

38. saatle 40. saatin karĢılaĢtırılması %50.8  %49.1 

42. saatle 40. saatin karĢılaĢtırılması %67.3  %32.6 

Tablo 3: Scoring markerlarının farklı zaman dilimlerinde değerlendirilmesi. M 

Montag.Placenta 2011 

Ġstanbul Consensus erken yarıklanma saatlerini ICSI için 26±1 saat ve IVF için ise 

28±1 saat olarak bildirdi. Bu aralıklar statik değerlendirme için önerilmiĢ saatlerdir. 

Erken yarıklanma bazen 22. saatten öncede  olabilmektedir ki, çok erken bölünen 

embriyoların implantasyon oranlarının çok düĢük olduğunu bilmekteyiz(42). Erken 

yarıklanma saati olarak en yüksek implantasyon oranları 25-28. saat olarak 

bildirilmiĢtir. Oysa Montag’ın çalıĢmasında EC embriyoların sadece %43’ünün bu 

sınırlar içerisinde olduğu görülmüĢtür(27). Eğer 25-26. saatlerde tek bir gözlem 

yapıldığı takdirde %57 embriyo erken yarıklanmıĢ görünmesine rağmen, aslında bu 

embriyoların %25,1’i 20-24.saatler arasında yarıklanmıĢ, yani çok erken yarıklanmıĢ 

embriyolardır. Tek bir gözlem ile embriyo transferi için embriyo seçimine karar 

verildiği takdirde, çok erken bölünmüĢ, implantasyon oranları düĢük olan 

embriyolarda seçilebilmektedir. Çok erken bölünmüĢ embriyolar çok hızlı geliĢim 

gösterir ve bunların implantasyon oranları düĢük olduğu gibi, anöploidi oranlarıda 

yüksektir(43). Kısaca; tek bir değerlendirme ile embriyo geliĢimine karar vermeye 

çalıĢtığımızda yanlıĢ embriyoyu seçebiliriz. 
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            1.1.6 Ġkinci ve Üçüncü Gün Embriyo Değerlendirilmesi 

Optimal embriyo ikinci günde(inseminasyon sonrası 44±1 saat); 4 hücreli, 

blastomerleri eĢit büyüklükte, her biri tek nukleus içeren ve <%10 fragmentasyonu 

olan, üçüncü günde(inseminasyon sonrası 68±1 saat) ise;  8 hücreli, blastomerleri 

eĢit büyüklükte ve her bir blastomerinde bir nukleus bulunan ve <%10 

fragmentasyonu bulunan embriyo olarak tanımlanmıĢtır(4).  

Ġkinci günde en fazla fetal geliĢim gösteren hücre sayısı 4, üçüncü günde 8 olarak 

tespit edilmiĢtir. Birçok araĢtırmacı çok yavaĢ ve çok hızlı geliĢen embriyoların 

implantasyon oranlarının olumsuz olarak etkilendiğini göstermiĢtir(44,45). Ġkinci 

günde hücre sayısı kadar önemli olan diğer faktörler; embriyoların bölünürken eĢit 

bölünmeleri ve multinukleasyon içermemeleridir. EĢit bölünmeyen embriyolar 

yüksek oranda anöploiddirler ve bu embriyolarda multinukleasyon daha fazla 

görülmektedir(46). EĢit olmayan blastomer bölünmesi gebelik ve implantasyon 

oranlarını negatif olarak etkiler(25).  Eğer embriyolar multinukleasyon içeriyorlar 

ise yüksek oranda anöploiddirler ve multinukleasyon ile birlikte implantasyon 

oranları düĢmektedir(35,47). Ġkinci günde üçüncü günden daha fazla oranda 

multinukleasyon gözlenmektedir. Multinukleasyon kısa sürede tamamlanan 

stimülasyon siklusları, yüksek doz FSH kullanımı ve yüksek sayıda oosit toplanan 

sikluslarda artmaktadır. Aynı zamanda multinukleasyon oranı ile birlikte 

fregmantasyon oranıda artmaktadır(48). Multinukleasyonu olan embriyolar hatched 

blastokist aĢamasına kadar ulaĢabilseler dahi implantasyon oranları çok düĢüktür. 

Van Royen ikinci günde multinukleasyon içeren 89 blastokist transferi sonrasında 

sadece 7 biokimyasal gebelik elde edebilmiĢtir. Blastokist transferi yapılsa dahi 

mutlaka ikinci günde blastomerleri multinukleasyon içermeyen embriyolar 

seçilmelidir(45,49). Moriwaki’ye göre de multinukleasyon embriyo seçiminde 

fragmentasyon oranı ve blastomerlerin eĢit büyüklükte olmasından çok daha 

önemlidir(49).  Pelinck ise doğal sikluslarda bunun tam aksini söylemektedir(50). 

Fragmantasyon; ikinci günde <45µm, üçüncü günde <40µm büyüklüğünde anuklear 

sitoplazmik yapılardır. Fragmentasyon oranı arttıkça implantasyon oranı 

azalır(35,51). Fragmentasyon oranları ile doğan çocukların neonatal sonuçları 

karĢılaĢtırıldığında, <%25 fragmantasyonlu embriyolar ile %25->%50 
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fragmantasyonu olan embriyolardan doğan çocuklarda anlamlı olarak yüksek oranda 

fetal anomaliler tespit edilmiĢtir(52).  Fragmentasyon dağınık veya lokalize yerleĢim 

gösterebilir. Bunun herhangi bir önemi yoktur. Fragmentasyon çok dinamiktir ve 

embriyo içerisinde sürekli hareket edebilir. Time-lapse görüntüleme sistemi 

kullanılarak embriyolar sürekli izlenildiğinde, fragmantasyon oranlarının saatler 

hatta dakikalar içerisinde reabsorbe olarak nasıl değiĢebileceği 

gözlemlenmiĢtir(53,54).   

            

 A: Hücre sayısı              B: Fragmentasyon oranı(%)         C:Simetri 

 Tablo 4:Transfer edilen embriyo baĢına canlı doğum oranı ile A:hücre 

sayısının B:Fragmentasyon oranının ve C:Simetrinin iliĢkisi 

gösterilmektedir.  C Racowsky Fertil Steril 2011. 

 

Üçüncü günde hücre sayısı 6-8 arasında olmalıdır(55). Artan hücre sayısı canlı 

doğum oranlarını artırırken, artan anne yaĢı, fragmantasyon oranı ve asimetri negatif 

olarak etkilemektedir(Tablo 4)(56). Ayrıca canlı doğum oranları, hücre sayısı >8 

olduğunda azalmaya baĢlamaktadır. 

 

ġekil 2: Ġyi embriyo yarıklanmasına örnekler 

Ġyi embriyo yarıklanmasında senkronize yarıklanmayan 3,5,6,7 hücreli embriyolar 

da bulunmaktadır. Eğer bütün blastomerler senkronize bir Ģekilde yarıklanırlarsa eĢit 

büyüklükte 2,4,8 blastomerli embriyolar görülür. Eğer senkronize yarıklanmazlar ise 
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3,5,6 veya 7 blastomerli embriyoların bazı blastomerleri büyük bazıları ise küçük 

olur. Örnek olarak tablodaki altı hücreli embriyonun iki blastomeri henüz 

bölünmediği için daha büyüktür ve bu embriyoda iyi yarıklanan embriyolar 

içerisindedir. Altı eĢit blastomerli embriyo kötü yarıklanan embriyo grubunda 

değerlendirilir. EĢit yarıklanmayan embriyoların implantasyon oranlarının düĢük 

olduğu ve anöploidi oranlarının yüksek olduğu daha önce de söylenmıĢtır. Oysa bu 

çalıĢma ile, eĢit yarıklanmanın değil, blastomer yarıklanmasındaki  

senkronizasyonun önemli olduğu gösterilmiĢtir(57).  

 

              1.1.7 Blastokist Değerlendirilmesi 

Blastokist transferi, çoğul gebelikleri azaltmak için az sayıda embriyonun 

transferine imkan sağlayan, en kaliteli embriyonun seçilmesi için faydalı bir 

metoddur. Gardner iyi kalitedeki blastokist transferi sonrasında >%60 gebelik oranı 

bildirmiĢtir(58). Buna rağmen bir çok çalıĢmada blastokist transferi ile, yapılan 

embriyo transfer oranı azaldığı için toplam gebelik oranlarının artmadığı 

gibi(59,60,61), mono zigotik ikiz oranlarının arttığı da bildirilmiĢtir(62,63).   

                

 

 

1.1.8.  Gardner Blastokist Sınıflandırması: 

 

Bu sınıflandırmada blastokistler expansiyonları, inner cell mass (ICM) morfolojisi 

ve trofoektoderm morfolojisine göre değerlendirilirler(58). 

 

Blastokist expansiyonu:  

Blastokistler (1-6) arasında, expansiyon ve hatching durumları esas alınarak 

değerlendirilir. 

 

 

1.Erken Blastokist: Blastosel embriyo volümünün yarısından daha 
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azdır. 

 

 

2.Blastokist: Blastosel embriyo volümünün yarısından daha fazla yer 

kaplar. 

 

 

3.Full Blastokist: Blastosel embriyonun tamamını doldurur fakat 

zona henüz ince değildir. 

 

 

4.Expanded Blastokist: Blastosel volümü erken embriyo 

döneminden daha fazladır ve zona incelmiĢtir.    

 

5. Hatching Blastokist 

6. Hatched Blastokist 

ICM(Inner Cell Mass): 

A: Sıkıca bir araya gelmiĢ birçok  hücreden oluĢur. 

B: GevĢek olarak birbirine bağlanmıĢ bir grup hücreden oluĢur. 

C: Çok az hücre vardır. 

Trofoektoderm: 

A: Birbirine sıkıca bağlanmıĢ birçok hücreden meydana gelir. 

B: GevĢek birkaç hücreden oluĢur. 

C: Çok az sayıda geniĢ hücreden oluĢur. 
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a                        b                           c                                   d                                     e                        

Resim 10: Blastokist sınıflandırmasına çeĢitli örnekler gösterilmektedir.  

a:4AA, b:5BB, c:5CC, d:6AA, e:3CC. 

Gardner yukarıdaki sınıflandırmayı kullanarak yaptığı çalıĢmada 2 adet ≥3AA 

blastokist transfer ettiğinde diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek oranda 

klinik gebelik ve implantasyon oranları elde etmiĢtir(58). Gardner’ın blastokist 

sınıflandırması halen birçok klinikte kullanılmaktadır.  

 

2001 yılında Richter tarafından Kantitatif Blastokist Derecelendirme sistemi 

yayınlandı. Bu çalıĢmada öncelikle blastokistlerin çapları ZP’nın dıĢından dıĢına 

ölçüldü ve 155-265 µm arasında bulundu. Richter blastokist çapının yani blastokist 

expansionunun implantasyon oranlarına herhangi  bir etkisinin olmadığını 

gösterdi(64). Guerif ise 5. ve 6. günde blastokist expansion oranlarının implantasyon 

ve canlı doğum oranlarını artırdığını göstermiĢtir.(65). Daha sonra blastokist 

kesitindeki trofoektoderm hücrelerini sayan Richter 4-20 arasında hücre sayısı buldu 

ve implante olan veya olmayan blastokistler arasında hücre sayısı açısından fark 

gözlemlemedi. ICM büyüklüğünü en geniĢ ve en uzun bölümlerini ölçerek alanını 

hesapladı. ICM alanının arttıkça implantasyon oranının arttığı ve özellikle 

4500µm
2
’nin üzerinde ICM bulunduğunda implantasyon oranının anlamlı olarak 

arttığı gösterildi(Tablo 5)(64). 
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Tablo 5: ICM alanı arttıkça implantasyon oranları artmaktadır. Richter Fertil Steril 

2001 

Daha sonra ICM Ģekilleri; uzunluğu geniĢliğine bölünerek oluĢturulan Roundness 

Index kullanılarak değerlendirildi ve tablo 6’daki koyu renk ile boyanmıĢ olan 

Ģekillerin en yüksek implantasyon oranlarına sahip olduğu görüldü. Böylece ICM 

için optimal Ģekiller belirlendi.  

 

Tablo:6 Richter Fertil Steril 2001                     Tablo:7, Richter Fertil Steril 2001 

5. gün blastokist transferinde optimal Ģekil ve büyüklüğe sahip ICM’ı olan blastokist 

transferi sonrasında %70 implantasyon oranları elde edildi. Bu çalıĢmanın 

sonucunda blastokist transferinde ICM’ın büyüklüğü kadar Ģeklinin de önemli 

olduğu gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

Tablo 8: 5.gün blastokist transferinde ICM’ın Ģekil ve büyüklüğünün implantasyon 

oranlarına etkisi gösterilmektedir. Richter FertilSteril 2001. 

Shapiro ve arkadaĢları blastokist transferi sonrasında gebelik olasılığını tahmin 

etmek için 580 blastokist transferinin sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdiler 

ve gebe kalan ve kalmayan hastalar arasında 25 parametreyi karĢılaĢtırdılar. Bunun 

sonucunda 5. Günde blastokist geliĢiminin, blastokist çapının büyük olmasının ve 

preovulatuar serum P seviyesinin <1,0 ng/mL olmasının, en yüksek gebelik oranını 
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tahminde önemli olduğunu göstermiĢlerdir(66). 6.günde, geç geliĢen blastokistlerin 

transferi ile düĢük gebelik ve implantasyon oranları elde edilmektedir(67,68).  

2-3. günde morfolojik olarak kötü oldukları için transfer edilmeyip elimine edilen 

embriyolar kültüre edilmeye devam edildiklerinde, bu embriyolardan blastokist 

aĢamasına ulaĢanların %42’sinin normal oldukları bulunmuĢtur(69). Erken dönem 

morfolojik parametreler implantasyon ve canlı doğum oranları yüksek olan 

blastokistin seçiminde yeterli değildir(65). Kromozomal normal olmayan 

embriyoların da bir kısmı blastokist aĢamasına kadar ulaĢabilir ve morfolojik 

değerlendirmede normal blastokistlerden ayırt edilemeyebilirler(70,71). Resim 

11’de görülen her iki iyi kalitedeki blastokistlerden birinin genetik analiz sonrası 

normal olmadığı tespit edilmiĢtir. 

            

                                        

Resim 11: a:normal olmayan blastokist      b:normal blastokist 

 

             

 1.1.9 Kinetik Embriyo Değerlendirilmesi 

Transfer edilecek embriyonun seçiminde kullanılan yöntemler,  embriyonun 

morfolojik özelliklerinin değerlendirildiği subjektif  yöntemlerdir.  Bu yöntemler 

değerlendirmeyi yapan kiĢiler arasında farklara neden olabilir.  IVF 

laboratuarlarında embriyolar rutin olarak günlük kontrol edilirler. Bu kontroller 

esnasında embriyoların o andaki durumlarına göre karar verilir. Oysa embriyo çok 

dinamiktir ve zaman içerisinde çok değiĢim gösterebilir. Örneğin fragmantasyon 

oranının zaman içerisinde çok değiĢtiğini bilmekteyiz(72). Günlük rutin 

kontrollerimizde bunu tespit edemeyiz ve embriyo seçiminde yanlıĢ karar 
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verebiliriz. Ayrıca embriyoları hergün değerlendirmek için dıĢarı çıkardığımızda 

embriyo kalitesine ve blastokist oluĢumuna zarar verebiliriz(73). Son zamanlarda  

embriyo değerlendirmesi için time-lapse görüntüleme sistemleri kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır.  Bu sistemlerde embriyolar inkübatörden dıĢarı çıkartılmadan, 

herhangi bir ortam değiĢikliğinden dolayı strese girmeden izlenebilmektedir. Bu 

sistemler belli zaman aralıkları (her 15 dakikada farklı düzlemden 5 fotoğraf)  ile 

embriyoların çeĢitli seviyelerde fotoğraflarını çekerek depolamakta ve video olarak 

sunmaktadır. Böylece embriyonun bütün geliĢimi izlenebildiğinden çok daha doğru 

değerlendirme yapılabilmekte ve görüntüler tekrar tekrar izlenebilmektedir.  Bu 

sistemlerin dezavantajları; standart inkübatörlerden çok daha pahalı olmaları ve 

kültür hazırlık prosedürlerinin rutinden daha çok zaman almasıdır. 

 

 

1.2. Amaçlar 

Time-lapse görüntüleme sistemleri ile embriyoların ilk PN oluĢum aĢamasından 

blastokist oluĢumuna kadar tüm aĢamalarını tam olarak tespit edebilmekteyiz. Bu 

sistem ile birlikte embriyo seçimi için rutinde kullanılan morfolojik 

değerlendirmelerinden daha farklı kriterlere ihtiyaç duymaktayız.  Meseguer ve 

arkadaĢları bu kriterleri belirlemek için time-lapse görüntüleme sisteminde inkübe 

edilen embriyolardan implante olanlar ile implante olmayanları değerlendirip, 

embriyo bölünme zamanları için optimal aralıkları bulmaya çalıĢmıĢlar.  Ġki 

blastomer (t2), üç blastomer(t3) ve  beĢ blastomer(t5) olarak gösterilmektedir. 

Ayrıca ikinci hücre bölünmesi (cc2) yani iki blastomerden üç blastomere 

bölününceye kadar geçen süre(cc2=t3-t2) ve ayrıca iki blastomerden dört blastomere 

ulaĢıncaya kadar olan zamanda(s2) olarak(s2=t4-t3) tanımlanmıĢtır(Tablo 9). 



32 
 

 

Tablo 9:  M Meseguer Human Reprod 2011. 
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Resim14: Embriyo yarıklanma zamanları ile implantasyon oranlarını karĢılaĢtırarak 

optimal yarıklanma zamanlarını tespit etmiĢtir.M Meseguer Human Reprod 2011 

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda optimal yarıklanma zamanları içerisinde 

bulunan embriyoların implantasyon oranları yüksek bulunmuĢtur. Optimal 

yarıklanma zamanları içerisinde olan ve olmayan embriyolar arasındaki en yüksek 

implantasyon oranı t5’de tespit edildi. Bu nedenle yarıklanma zamanı baz alınarak 

yapılan embriyo seçiminde t5 en iyi seçim kriteri olarak kabul edildi. Daha sonra en 

iyi implantasyon oranları sınırlar içerisindeki cc2 ve s2 olarak tespit edildi. Tüm bu 

değerlendirmeler kullanılarak embriyoların yarıklanma zamanlarına göre seçim 

yapılan sınıflandırmayı oluĢturdular(74).   

 

          1.2.1 Kinetik olarak embriyo değerlendirmesi 

Bu sınıflandırmaya göre embriyolar 10 farklı gruba ayrılmaktadırlar. Öncelikle 

embriyolar morfolojilerine göre elenmektedirler. Daha sonra çok düĢük 

implantasyon oranları olduğu bilinen üç grup ekarte edilmektedir. Bunlar; zigotun 

direkt 3 blastomere bölünmesi (ilk bölünme sonrası <5 saat içerisinde 3 hücreli 

olması), ilk bölünmede eĢit olmayan bölünme ve 4 blastomer seviyesinde 

multinukleasyondur. Bu embriyolar E olarak sınıflandırılırlar . Direkt 3 blastomere 

bölünen embriyolar blastokist aĢamasına ulaĢabilirler fakat yüksek oranda normal 

olmayan embriyolardır (75). Daha sonra yukarıdaki algoritma takip edilerek 

embriyolar  sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmada ilk olarak t5 sonra s2 ve son olarak 

cc2 değiĢken olarak alınır. Eğer t5 optimal sınırlar içerisinde ise(48,8-56,6 saat) 

embriyo A veya B olarak , eğer sınırlar dıĢında ise C veya D olarak değerlendirilir. 

Eğer s2 sınırlar içerisinde ise(≤0,76 saat); t5 sınırlar içinde A, t5 sınırlar dıĢında C. 

Aynı Ģekilde s2 sınırlar dıĢında(>0,76 saat); t5 sınırlar içinde B, t5 sınırlar dıĢında D. 

Daha sonra cc2’nin sınırlar içerisinde(≤11,9 saat)olup olmamasına göre (+) veya (-) 

olarak değerlendirilirler. Meseguer A+ embriyoların transferi sonrasında %66 

implantasyon oranı elde etmiĢtir.  Ayrıca A grubu en yüksek blastokist geliĢim 

oranına sahiptir ve A’dan D’ye doğru blastokist geliĢimi azalmaktadır(76). 
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Embriyo geliĢimi çok dinamik bir süreçtir ve embriyonun morfolojik görünümü 

birkaç saat içerisinde çok hızlı bir Ģekilde değiĢebilir. Klasik morfolojik 

değerlendirmelerde embriyolar transfer gününde, çok sınırlı zaman içerisinde 

değerlendirilir. Sınırlı sayıdaki gözlemlerle embriyonun her bir farklılaĢmasını tespit 

etmek imkansızdır ve yarıklanma zamanları tam olarak tespit edilemez. Time-lapse 

görüntüleme sistemleri ile embriyolar sürekli izlenerek, embriyonun  geliĢimini 

karakterize eden kinetik parametreler elde edilir. Yarıklanma dönemindeki 

embriyonun geliĢimine ait morfokinetik bilgiler, transfer için en iyi embriyonun 

seçimine daha erken safhada karar verebilmemize imkan verir. Yarıklanma 

döneminde blastokiste ulaĢacak embriyoyu önceden tespit edip daha uzun süreli 

kültüre ihtiyaç kalmayacaktır(76,77).  

PGS gibi invaziv metodların fayda-zarar tartıĢmalarının sürdüğü, -omics ölçümünün 

hala embriyo seçiminde yeterli hassasiyette olmadığı günümüzde morfolojik olarak 

embriyo seçimi önemini korumaktadır.  Time-lapse izleme sistemleri ile sürekli yeni 

kinetik parametreler tespit edilerek, morfolojik olarak embriyo seçiminde yeni 

sistemler oluĢturumakta ve implantasyon potansiyeli en yüksek embriyo invazif 

olmayan yöntemlerle seçilebilmektedir. 

 

2. GENEL BĠLGĠLER 

 

        2.1.  Oosit ve Sperm Hücre Zarlarının KaynaĢması  

Spermin oositle kaynaĢması baĢlangıçta kısmen oositin yüzeyindeki integrinlerle 

spermin yüzeyindeki ligandin ve disintegrinlerin karĢılıklı etkileĢimleriyle 

gerçekleĢir. Sperm oosite yapıĢır yapıĢmaz her iki plazma membranı birbiriyle 

kaynaĢır. Spermin akrozomal baĢını çevreleyen hücre zarı akrozom reaksiyonu 

sırasında kaybolduğundan füzyon gerçekte oositin membranıyla spermin baĢının 

arka kısmını çevreleyen membran arasında olur. Ġnsanlarda spermin baĢı ve kuyruğu 

ooositin stoplazması içine girer ancak plazma membranı oositin yüzeyinde kalır. 

Spermin oositin stoplazması içine girmesine oosit 3 Ģekilde yanıt verir. 
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1- Kortikal ve zona reaksiyonları : Lizozomal enzimler içeren kortikal oosit 

granüllerin serbest kalmasıyla a) oosit membranı diğer spermlerin giriĢini 

önleyecek biçimde delinmez hale gelir, b) zona pellusida spermlerin oosite 

yapıĢmasını penetrasyonunu önlemek amacıyla yapı ve kompozisyonunu 

değiĢtirir. Böylece polispermi önlenmiĢ olur.  

2- Ġkici mayoz bölünmenin tamamlanması : Qosit spermin stoplazmasına 

girmesinin hemen ardından 2. Mayoz bölünmesini tamamlar. Bölünme 

sonucu oluĢan hücrelerden hemen hemen hiç stoplazmaya sahip olmayanı 

ikinci polar cisim, diğeri de kalıcı oosit olarak bilinir. Bu hücrenin 

kromozomları diĢi pronükleus adı verilen vezüküler bir çekirdek içinde 

yeniden düzenlenirler.  

3- Oositin metabolik aktivasyonu :  Aktive edici faktörler oositin içine büyük 

bir olasılıkla sperm tarafından taĢıırlar. Oositin füzyon sonrası aktivasyonu 

erken embriyogenezle ilgili ilk hücresel ve moleküler olayların tümü 

Ģeklinde tanımlanabilir.  

 

 

Resim 15: 2PN oluĢumu 
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Resim 16: a ) 2 blastomerli embriyo b) 4 blastomerli embriyo görüntüsü 

 

Bütün bu değiĢimler sırasında spermde diĢi pronükleusun yakınına gelene kadar 

ilerlemesini sürdürür. Kuyruğu ayrılıp dejenere olurken çekirdeği ĢiĢer ve erkek 

pronükleusunu oluĢturur. Birbirine iyice yaklaĢan diĢi ve erkek pronükleuslarının 

çekirdek zarlarıda kaybolacağından bu safhadan sonra diĢi ve erkek pronükleusların 

morfolojik olarak birbirinden ayırt edilmesi de olanaksız hale gelir. Her ikiside 

haploid sayıda kromozom içeren erkek ve diĢi pronükleusları büyümeleri sırasında 

kendi DNA larını replike etmek zorundadırlar. Bunu yapmadıkları taktirde iki 

hücreli evrede zigotun her hücresi normalde olması gereken DNA miktarının yarısı 

kadar DNA ya sahip olacaktır. Kromozomlar DNA sentezinin hemen ardından 

normal mitotik bölünmeye hazırlık olarak iğ üzerinde organize olurlar. Anneden 

gelen ve babadan gelen 23 kromozom (çift) sentromerden uzunlamasına ayrılır ve 

yavru kromatidler zigotun her hücresi normal diploid sayıda kromozom ve DNA 

içerecek Ģekilde karĢı kutuplara doğru kayarlar. Yavru kromatidlerin bu hareketi 

sırasında hücrenin yüzeyinden baĢlayarak zamanla derinleĢip stoplazmayı iki 

parçaya bölen derin bir yarık belirir. 

Döllenmenin temel sonuçları Ģöyledir. 

Yarısı anneden ve diğer yarısıda babadan gelen kromozomların diploid sayısının 

restorasyonudur. Zigot böylece anne ve babadan farklı bir kromozom 

kombinasyonuna sahip olur.  
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Yeni bireyin cinsiyetinin belirlenmesidir. X taĢıyan sperm diĢi bir embriyo XX, Y 

taĢıyan da erkek bir embriyo XY oluĢmasını sağlar. Yani embriyonun kromozomal 

cinsiyeti döllenmeyle belirlenmiĢ olur.  

Bir diğer sonuç yarıklanmanın baĢlatılmasıdır. Döllenmeyen oosit genellikle 24 saat 

içinde dejenere olur. 

Zigot iki evreli hücreye ulaĢtıktan sonra peĢpeĢe bir seri mitotik bölünmeye girerek 

hücre sayısını arttırmaktadır. Her yarıklanma bölünmesi sonrasında hacmi giderek 

küçülen bu hücrelere blastomer denir ve 8 hücre evresine kadar gevĢek bir hücre 

kümesi halindedir.  

 

Resim 17:8 blastomerli embriyo görüntüsü 

Ancak 3. yarıklanmanın ardından blastomerler birbirleriyle daha sıkı bir temas 

kurarak birbirlerine sağlam bağlarla tutunan kompakt bir hücre topu durumuna 

gelirler. Kompaksiyon olarak bilinen bu süreçle iç hücreler dıĢ hücrelerden 

ayrılırlar. Fertilizasyondan yaklaĢık 3 gün sonra kompakt haldeki embriyo yeniden 

bölünerek 16 hücreli morula haline dönüĢür. Morulanın iç hücreleri iç hücre kitlesini 

dıĢ hücreler de dıĢ hücre kitlesini oluĢturur. Ġç hücre kitlesinden embriyonun 

dokuları dıĢ hücre kitlesinden de daha sonra plesantayı oluĢturacak olan trofoblastlar 

geliĢir.  
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ġekil 5: kompakt ve morula olmuĢ embriyo görüntüleri 

 

 

Morula uterusa ulaĢtığında, uterus boĢluğundaki sıvı zona pellusidayı geçip iç hücre 

kitlesinin hücreler arası boĢluğuna sızıp orada toplanmaya baĢlar. Giderek 

geniĢleyen hücreler arası boĢlukların birbiriyle birleĢmesiyle blastosel denilen tek 

bir boĢluk oluĢur. Bu dönemde embriyoya blastosist adı verilir. Bundan sonra 

blastosistin bir kutbunda yerleĢmiĢ olan iç hücre kitlesi embriyoblast dıĢ hücre 

kitleside trofoblast olarak adrandırılır. Trofoblastlar yassılaĢarak blastosistin 

epitelyal duvarını meydana getirirler. Zona pelusida kaybolarak embriyonun uterus 

mukozasına implantasyonuna imkan verir.  

GeliĢmenin 6. Gününde embriyoblast kutbunun üzerindeki trofoblastik hücreler 

uterus mukozasının epitelyal hücreleri arasından penetre olmaya baĢlarlar. 

Trofoblastların uterus duvarına tutunmaları ve penetrasyonu bu hücreler tarafından 

salgılanan integrinlerin ve laminin ve fibronektin gibi ekstra selüler matriks 

molekülleri sayesinde gerçekleĢir. Laminin için olan integrin reseptörleri 

trofoblastların uterus duvarına tutunmaları fibronektin için olanları da migrasyonu 

destekler. Bu moleküller aynı zamanda sinyal iletim yolları vasıtasıyla etkileĢim 

içinde olduklarından trofoblastların farklanmalarınıda düzenlerler. Bu nedenle 

implantasyonun trofoblast ve uterus endometriumu tarafından ortaklaĢa 

gerçekleĢtirilen bir olay olduğu söylenebilir. Böyece geliĢimin 1. haftasının sonunda 

zigot morula ve blastosist evrelerinden geçmiĢ ve uterus mukozasına gömülmeye 

yani impalantasyona baĢlamıĢtır. 
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Resim 18: Blast oluĢana kadar ki süreçte embriyo görüntüleri 

 

 

 

 

3. MATERYAL VE METOT 

 

Bu çalıĢma retrospektif olarak çalıĢılmıĢ olup randomize olarak seçilen çiftlerde, 40 

yaĢ altı kadınların yumurtaları ile çiftlerinin spermleri kullanılmıĢtır. Semen örneği 

analizinde sayısı 10 milyon üzeri olan erkek hasta gruplarına ait spermler, Kruger 

yöntemine göre uygun koĢullarda boyanarak morfolojik olarak incelenmiĢ olup, 

WHO değerleri esas alınarak , teratozoospermli ve normazoospermli olan hastaların 

spermleri ile yapılan mikroenjeksiyon sonrası, embriyo geliĢimleri takip edilerek, 

sperm morfolojisinin döllenme üzerindeki etkisinin embriyoskop cihazı eĢliğinde 

tam zamanlı incelenmesi ve aynı zamanda embriyo morfolojisi üzerindeki etkilerini 

karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır.  

AĢama 1 : Oosit Toplama ve Embriyo Kültürü 

40 yaĢ altı kadınların olgun yumurtaları Oosit Pick-up (OPU) yapılmasından sonra 

uygun koĢullarda minumum 2 saat inkübe edilmiĢtir. Ardından hyase enzimi ile 
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muamele edilerek olgun yumurtalar temizlenip, çiftinin spermi ile mikroenjeksiyonu 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Vakaların ön hazırlığı 

Her tedavi döngüsü labaratuvarda farklı aĢamalar ve manipülasyonlar içerir. Bu 

yüzden her vaka önceden planlanmalı ve buna göre hazırlık yapılmalıdır. 

Her vaka için kontrol çizelgesi Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 

Çiftin viral tarama test sonuçları, çift tarafından onaylanmıĢ ve imzalanmıĢ onam 

formları,  inseminasyon ,  kriyoprezervasyon , transfer edilecek embriyo sayısına vs. 

dair spesifik detaylar, sperm değerlendirme sonuçları, hasta geçmiĢi, güncel tedavi 

döngüsü geçmiĢi,  folükül sayısı, endokrin parametreleri olası over hiperstümilasyon 

sendromu (OHSS), hasta protokolleri , kültür sıvıları, kültür kapları ve sperm 

hazırlamada kullanılan tüpler okunaklı ve uygun bir Ģekilde yazılmıĢtır. Kültür 

kapları gazlanmaları için bir gün önceden CO2 inkübatöründe bırakılmıĢtır. 

Yağ ile kaplı damlalar 

Önceden gazlanmıĢ mineral yağ hasta adı ve soyadının kullanıldığı petri kaplarına 

konulur ve hastanın folükül geliĢim kayıtları incelenerek hazırlanacak damla ve 

kültür kabı sayısı belirlenir. 

Oosit Toplama-Oosit Pick-up (OPU) 

Oosit genelde değiĢen miktarda kümülüs hücreleri içerisinde görülür ve eğer çok 

olgun ise Ģeffaftır ve görülmesi zor olabilir. Granülosa hücreleri ise daha Ģeffaf ve 

pamuksu görülür. Kümülüs oosit kompleksi (KOK) içerisinde yer alan kan pıhtıları 

kötü folükül geliĢiminin bir iĢareti olabilir bu yüzden de ilgili oositin geliĢimini 

etkileyebilirler (Ebner, 2008 ). KOK görüldüğünde çevreleyen kümülüs hücrelerinin 

durumu volümü ve dansitesi  ayrıca korona hücrelerinin geniĢliği gözlemlenerek 

matürasyon seviyesi değerlendirilir. Oositin kendisinin görülmesi pek mümkün 

değildir çünkü genellikle kümülüs hücreleri ile çevrelenmiĢtir. Ancak minumum 

miktarda kümülüs hücreleri ile çevrili oositin kendisi görüldüğünde tek bir polar 

cismin varlığı oositin metefaz 2 aĢamasına ulaĢtığının göstergesidir. Kok’ un 

görüntüsü değerlendirilerek oositler sınıflandırılır. 
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Germinal vezikül (GV) : Oosit çok immatürdür. Çevredeki hücrelerde hiç geniĢleme 

yoktur ve oositin etrafı sıkıca sarılmıĢtır. Büyük bir nukleus mevcuttur. Germinal 

veziküller inseminasyon öncesi 24 saat ön inkübasyona tabi tutulur.  

Metefaz 1 : Oosit sıkıca tutunan korona hücreler katmanı tarafından çevrilidir 

maksimum yaklaĢık 5 oosit çapı kadar az miktarda hücre dıĢı matriks içeren sıkıca 

sarılı kümülüs tarafından da çevrelenmiĢ olabilir. Eğer oosit görülebiliyorsa artık 

germinal vezikül görülmemektedir. Polar cismin yokluğu oositin metefaz 1 

aĢamasında olduğunun göstergesidir ve bu immatür oositler inseminasyon öncesi 6-

24 sa arası ön inkübasyon yapılabilir.  

Metefaz 2 : Bu ideal olgunluk seviyesidir ve baĢarılı döllenme için uygundur. Bir 

adet polar cismin çıkmıĢ olduğu görülür. Oosit genelde net bir Ģekilde görülür. 

 

 

AĢama 2 : Sperm morfolojisinin belirlenmesi aĢağıdaki aĢamaları içermektedir. 

1. Bir lam üzerine semen sürüntüsünün hazırlanması, 

2. Lamın havada kurumaya bırakılması, fikse edilmesi ve boyanması, 

3. Normal ve anormal formların yüzdesini belirlemek için en az 300 er sperm 

değerlendirilir ve ortalaması alınır. 

BaĢlangıçta 10 mikrolitre semen 45 derece açı ile 1 sn kadar sürterek yayılır. 

 

 

     Semen yayma preparatlarının hazırlanması  

 

Sperm morfolojisinde lamlar arasında anlamlı değiĢkenlikler mevcut olabildiğinden 

her numuneden iki ayrı örnek alınıp iki lam olarak değerlendirilir. 

Fiksasyon ve Boyama iĢlemi : 

Spermler lam üzerinde Ģu Ģekilde boyama prosedüründen geçerler. 
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Etanol: Hücrelerin fiksasyonu içindir, ayrıca dehidrate de eder. 

Musluk suyu: Yayma preperatlarının suda çözünür hematoksilenle boyanabilmleri 

içindir. 

Hematoksilen: Hücre çekirdeğini boyamak içindir. 

Musluk suyu: Hücre çekirdeğine bağlanmamıĢ hematoksileni uzaklaĢtırmak içindir. 

% 5 Asidik Etanol:Spesifik olarak bağlanmamıĢ boyayı stoplazmadan uzaklaĢtırmak 

için ve aynı zmanda asitliği azaltmak ve hücre çekirdeğini belirginleĢtirmek için  

Etanol: BoyanmıĢ sürüntüleri fiksleyerek incelenebilir hale getirilen boyamadaki 

son aĢamadır. 

Sonrasında preperat kurumaya bırakılır ve incelenir. 

 

Semen morfolojisinin değerlendirilmesi semen analizindeki en tartıĢmalı 

değerlendirmesidir. Bunun bir nedeni WHO klavuzunda normal sperm boyutlarının 

tamamının farklı olarak bildirilmiĢ olması kadar, gerçek boyut ölçümlerinin 

kompüterize sistemler olmadan teknik olarak güçlüğünden kaynaklanmasıdır. Tüm 

morfolojik değerlendirmeler lam üzerine fikse edilmiĢ örneklerin çeĢitli boyalar ile 

yapılmasıdır. 

 

Sperm hazırlama alet ve malzemeler  

 

Steril semen toplama kapları 60 ml, 

Mikroskop (faz kontrast yararlı olacaktır.) 

Sayım kamarası (macler) 

Santrifüj tüpleri( 15 ml, corning) 

Lam  

Lamel 

Tek kullanımlık test tüpleri 

Kültür sıvıları 

Mikro pipet ve tek kullanımlık pipet uçları 

Kültür solüsyonu 

ICSI iĢlemi için sperm hazırlanması 
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Bu çalıĢmada 12 milyon ve üzeri sayıdaki spermler çalıĢılmıĢ olup morfolojik olarak 

değerlendirmeye tabii tutulmuĢtur. 

1. 1 ml örnek G-ıvf ve 1 ml sperm pipetaj yapılarak 500 g 10 dk santrifüj edilir. 

Ardından süpernatatnt uzaklaĢtırılarak pellet üzerine yaklaĢık 500 mikrolitre kadar 

G-ıvf sölüsyonu eklenerek 30 dk Swim-up yöntemi ile yüzdürülür ve ICSI iĢlemi  

için hazırlanır. 

Time-lapse embryo izleme sistemleri ile inseminasyon sonrası embriyolar transfer 

gününe kadar izlenir. 

 

   

 

Resim12: Primo Vision: Var olan inkübatörünüzün içerisine yerleĢtirilebilen 

görüntüleme sistemi. Her hastanın 9 veya 12 embriyosu izlenebilmektedir. Her bir 

sistem ile bir hastanın embriyoları izlenebilmektedir.  
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Resim13: EmbryoScope; Mikroskop ve inkübatörün bir arada bulunduğu bir 

sistemdir. Bir hastanın 12 adet embriyosu aynı anda izlenebilmekte ve içerisine altı 

hastanın  embriyoları yerleĢtirilebilmektedir. 

Embriyoskop sayesinde mikroenjeksiyon sonrasında embriyoların bir daha dıĢarıya 

çıkarılması gerekmeden takipleri yapılabildi. Cihaz içinde bulunan özel kameralar 

sayesinde, embriyolara zarar verilmeden görüntüleme yapıldı ve bu görüntüler 

bilgisayar ekranında izlendi. Bu sayede, klasik yöntemdeki  günlük, sadece o anki 

görüntüye göre embriyo değerlendirilmesi yerine, embriyoların bölünme zamanları, 

geliĢim detayları , yavaĢ ve hızlı geliĢim olup olmadığı detaylı olarak incelendi.  

ÇalıĢmamız 2014-2015 tarihleri arasında EuroFertil Tüp Bebek Merkezi’ne 60  

hastanın verileri kullanılarak retrospektif olarak gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmamız için 

hastanemiz Eğitim ve Etik Kurulu tarafından onay alındı. Kısacası çalıĢmamızda 

erkek infertilitesinde önemli bir yer tutan teratozoosperminin embriyoskop cihazı 
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eĢliğinde ICSI sonuçları üzerine etkisini araĢtırdık. Kruger strict  kriterlerine göre 

normal morfoloji sperm oranı %4 olan hasta grubu ile  % 4 ten fazla olan hasta 

grubu ICSI siklusuna alınarak elde edilen embriyo kalite oranları , fertilizasyon 

oranı ve klinik gebelik oranlarını ve morfokinetik değerlendirme ile sperm 

morfolojisini karĢılaĢtırdık. Gruplar arası dengeyi sağlamak amacı ile çalıĢmaya 

dahil edilmede sınırlama kriterlerini belirledik ve uyguladık. Ġnvazive yöntemlerle 

sperm elde edilen hastalar, globozoospermli hastalar, total immotil sperm tanısı 

almıĢ hastalar çalıĢmamızdan çıkarıldı. Böylece normal morfolojili sperm  oranı %4 

ten az  olan , %4 ten fazla olan hasta olmak üzere toplam 60 hastanın verileri 

istatistiksel değerlendirmeye alındı.  

ÇalıĢmamız sırasında ana parametreler fertilizasyon, morfokinetik, gebelik ve 

embriyo kalitesi idi. Sperm kalitesinin bu parametrelere katkısı önemli olabilir, 

ancak bu parametreleri aynı oranda etkileyecek oosit faktörü de vardır. Bu sebepten 

dolayı çalıĢmanın sonuçlarını negatif yönde etkileyecek düĢük over rezervi, ileri 

maternal yaĢ, polikistik over gibi parametrelere sahip hastalar çalıĢma dıĢı bırakıldı. 

Çiler Çelik Özenci ve ark yaptığı çalıĢmada sperm boyutu ile kromozomal 

bozukluklar arasındaki iliĢki Fish, Objektif morfometri, sperm çap ve Ģekil 

ölçümlerine göre araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada sperm baĢ boyutlarının haploid 

spermden diploid sperme geçildiğinde artıĢ gösterdiği gözlenmiĢtir. Bunun yanında 

disomik ve diploid sperm yapısının aynı zamanda küçük baĢ deformitesine sahip 

spermlerdede görüldüğü saptanmıĢtır. Ġlginç olarak Kruger strict kriterlerine göre 

morfolojisi normal olan spermlerde de disomi ve diploidinin sık olarak görüldüğü 

saptanmıĢtır. Böylelikle ICSI iĢlemi sırasında konvansiyonel olarak kullanılan 

inverted mikroskop ile (X 400 Magnifikasyon, Hofman modül) seçilen sperm, kısıtlı 

incelemeden geçip seçilmiĢ sperm olacağından ne kadar iyi sperm enjekte 

ettiğimizden emin olamayız.  
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1. TARTIġMA 

 

Icsı ve sperm morfolojisinin karĢılaĢtırılması ile ilgili çalıĢmalara baktığımızda Icsı 

nin sperm morfolojisinden etkilenmediği izah edilmiĢtir.(53-56) McKenzie ve 

arkadaĢları IVF/ICSI geçiren 45 olguyu Kruger kriterlerine göre incelemiĢler ve ağır 

teratozoospermisi olan olgulardaki gebelik oranlarının normal sınırlarda olduğunu 

görmüĢlerdir.(57) Güven ve arkadaĢları ise gebelik sağlamada total motil sperm 

sayısına ilave olarak sperm morfolojisinin önemli olduğunu, morfolojinin >%4 

olması ile %22.2 gebelik sağlandığını ancak bu oranın <%4 olması ile gebelik 

düĢtüğünü  göstermiĢlerdir.(58) Sperm morfolojik bozukluklarına sahip olgularda 

beraberinde DNA hasarları, kromatin hasarları ve benzeri patolojilerin olabileceği 

düĢünülmelidir. Yardımcı üreme yöntemleri bu olgularda ideal yaklaĢım olsa da 

özellikle baĢ anomalisine sahip olgular baĢta olmak üzere bu tür patolojilerde 

fertilizasyon oranlarının bu patolojilerin olmadığı olgulara göre daha düĢük olduğu 

bilinmelidir. Sperme ait defektlerin ICSI’nin sonuçları üzerinde belirleyici bir etkisi 

olduğu henüz bir kesin değildir. Nagy ve ark.’nın 1998’de incelediği 683 ICSI 

siklusunda, sperm morfolojisinin fertilizasyon oranı, embryo geliĢimi, transfer ve 

gebelik oranlarına bir etkisi görülmemiĢtir. Sperm morfolojisi %14’ün altında, hatta 

%4’den düĢük  IVF yapılanlarda sonuçlar düĢmektedir. Oysa ICSI sırasında daima 

en iyi morfolojili spermatozoa seçilir. Belki de, ICSI ile alınan sonuçların daha iyi 

olmasının nedeni, iyi morfolojili spermlerin kullanılmıĢ olmasıdır. Yada, eğer 

oositte morfolojisi bozuk spermin içine girmesine engel olan bir neden varsa, ICSI 

ile bu engel elimine edilmiĢ olur ve baĢarılı sonuç alınabilir, oysa klasik IVF 

yapılmıĢ olsaydı sperm oosit içine entegre olamayacağı için, baĢarısız kalınacaktı. 

Morfolojisi kötü sperm kullanıldığında embriyo kalitesi ve gebelik kayıpları 

etkilenmediğine göre, bunlarda genetik bir kusurun da bulunmaması gerekmektedir.  

Ġnfertilite tedavisinde mikromanipülatif yöntemlerin kullanılması ile tek bir sperm 

hücresinin oosit içerisine enjeksiyonu yapılarak fertilizasyon mümkün 

olabilmektedir. Bu iĢlem sırasında her iki gamete ait pronukleuslar birleĢerek önce 2 
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blastomer daha sonrada bölünmeler artarak morula safhası, neticede embriyo 

geliĢimi tamamlanmıĢ olur ve iĢte , erkek ve diĢi genetik materyalleri böylece diğer 

hücrelere aktarılır. Ana hücrelerdeki genetik bozukluklar da bu Ģekilde aktarılmıĢ 

olunur. Bu embriyoların endometriumda tutunabilmeleri ise trofoblastik hücrelerinin 

endometrium içerisine invazyonu ve anjiogenetik, kemotaktik iĢlevleri sayesinde 

baĢarılır. Trofoblastik hücrelerdeki fonksiyon bozuklukları, kendisini en belirgin 

Ģekilde endometriuma tutunma fonksiyonlarını yerine getirememeleri neticesini 

embriyonun abortusu ile gösterir. Abortusların önemli bir bölümünde etyoloji 

genetik bozukluklara bağlanmaktadır. Çünkü bir hücrenin genetik yapısının normal 

çalıĢmaması en açık olarak, sadece bu genetik materyalinin aktarıldığı yavru 

hücrelerin fonksiyonlarının da bozuk olduğunun gösterilmesi ile ortaya konulabilir. 

Bunuda en iyi spermatozoaların ICSI ile oosit içerisine bırakılmasıyla gösterebiliriz, 

çünkü burada membran yapıları by-pass edildiği için, sadece genetik materyalin 

iĢlevleri sorumlu mekanizma olarak ortada kalmaktadır. Sperm morfoloji 

bozukluklarında membranı oluĢturan molekülleri kodlayan genetik komponente ait 

bozukluklar, bu genetik materyal oosit içine aktarıldıktan sonra geliĢen embriyonun 

immatüritesi ile sonuçlanabileceğinden, bir hücrenin sadece morfolojisinin 

değerlendirilmesi ile membran bağımlı fonksiyonları idare eden sitogenetik yapı 

hakkında da fikir edinilebileceği açık olarak görülebilir.  

Spermatogenez kompleks bir olay olup, genetik ya da diğer nedenlere bağlı olarak 

değiĢik seviyelerde meydana gelen bozulmalar teratozoospermiye sebep olabilir. 

Teratozoosperminin etyolojisi ve önemi hakkında daha önce yapılmıĢ olan 

çalıĢmalar tatmin edici sonuçlar vermemiĢlerdir. Eksperimental çalıĢmalarda, esas 

spermatogenik gen olarak Smy Y kromozomunun uzun kolunda lokalize edilmiĢ 

olup, bunun sperm baĢının morfolojisi ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Burgoyne 

1992). Aynı Ģekilde, DNA mismatch repair gene homologue PMS2 içinde mutasyon 

oluĢturulduğunda, bu erkeklerin infertil oldukları ve sadece bozuk morfolojide 

spermler ürettikleri ortaya konmuĢtur (Baker 1995). Bunlarda mayoz sırasında 

kromozom sinapslarında bozulma olduğu bulunmuĢtur. Bir membran yapısı olan 

akrozini incelemek içinse embriyonik stem hücrelerde akrozin lokusu Acr’de 

mutasyon yapılmıĢ ve bunların fertilizasyon potansiyellerinin düĢtüğü ortaya 

konmuĢtur (Adham 1997).  
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Spermatozoa özelleĢmiĢ bir hücredir. Hücre iskeletini oluĢturan proteinlerin (protein 

4.1, aktin, spektrin, vimentin) farklı hücre yüzey spesiyalizasyonları ile yakın 

iliĢkileri bulunmaktadır. Hücre iskeleti bu Ģekilde yüzey domainlerini idare edebilir 

ve dolayısıyla sperm fonksiyonlarını etkileyebilir (Virtanene 1984). Morfolojisi 

bozuk spermatozoalarda aktin ve tubulin dağılımının da bozulduğu dikkat çekmiĢtir 

(Baccetti 1988). Ayrıca, sperm baĢ morfoloji bozukluğu bulunan infertil erkeklerde 

protein 4.1′in subsellüler lokalizasyonu da değiĢmiĢ ve farklı izoformlarının geliĢtiği 

gösterilmiĢtir (Rousseaux-Prevost 1994). Bu proteinler sperm morfolojisi ile 

iliĢkilidirler. Protein 4.1 esasen mayoz iplikciklerinde ve sentrozomlar üzerinde 

bulunmaktadır, yani sentrozomlar vasıtasıyla hücre iskeletinin organizasyonunda ve 

hücre bölünmesinde önem kazanmaktadırlar (Krauss 1997). Ayrıca, aksonemde 

flagellaları kontrol eden genlerdeki mozaizmlerin de genetik etyolojili kuyruk 

anomalilerine yol açabileceği bildirilmiĢtir. Globozoospermi olgularında ise 

progenik orijinli ailevi geçiĢ olabileceği savunulmuĢtur (Florke-Gerloff 1984). BaĢ 

anomalili olgularda ayrıca anormal nukleolus proteinlerinin varlığı da ileri 

sürülmüĢtür (Chevaillier 1987).  

Sonuç olarak, morfolojisi bozuk spermlerin ICSI ile membran yapıları by-pass 

edildiğinde normal fertilizasyon yapabilseler bile genetik aberasyonlara bağlı 

metabolik hata neticesi fonksiyonel normal bir embriyo oluĢturamıyacakları 

anlaĢılmaktadır. Zaten, sperm morfolojisinin kesin kriterler ile değerlendirilmesinin 

fertilizasyon Ģansını tahmin etmede son derece önemli olduğu ve fertilizasyon ile 

anlamlı bir pozitif korelasyon gösterdiği çok sayıda çalıĢmada vurgulanmıĢtır 

(Kruger 1986, Liu 1990). Sperm morfoloji bozukluğu ne derece Ģiddetli ise 

fertilizasyon oranları da o derece azalmaktadır. Amorf spermler kullanılarak yapılan 

mikromanipülasyon tekniklerini takiben abortus oranlarında artıĢ olması, anormal 

morfolojili erkek germ hücrelerinde genetik değiĢikliklerin de mevcut olabileceğini 

vurgulamaktadır.  

ÇeĢitli çalıĢmalarda inseminasyondan sonraki 25-27. saatte 2 hücreye bölünen 

embriyodan daha iyi kalitede ve yüksek implantasyon potansiyeline sahip embriyo 

elde edildiği görülmüĢ olup (133,134). Sakkas ve arkadaĢları 1998 yılında transfer 

edilecek embriyoları ICSI’den 27 saat sonra görülen erken bölünme parametresine 
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göre seçmiĢ ve 88 siklus üzerinde çalıĢılmıĢ ve erken bölünme gözlenen grupta 

klinik gebelik oranı (%25.9), erken bölünme gözlenmeyen gruptaki klinik gebelik 

oranından (%5.9) anlamlı Ģekilde yüksek görülmüĢtür. Ayrıca transfer edilen 

embriyo hücre sayısı ve kalite oranları erken bölünen embriyolarda daha yüksek 

bulunmuĢtur. 2001 yılında Petersen  ve arkadaĢları  ICSI’den 25-27 saat sonra erken 

bölünme varlığının incelenmesinin, implantasyon gücü daha fazla olan embriyoların 

seçiminde kullanılabileceğini göstermiĢtir. Ġki hücreye erken bölünmenin embriyo 

seçim kriterleri arasındaki önemini vurgulayan baĢka bir çalıĢmada Saluments ve 

arkadaĢları tarafından yapılmıĢ olup bu çalıĢmada transfer için tek embriyo 

seçiminde erken bölünme varlığı değerlendirmiĢtir. 178 hastaya tek embriyo 

transferi yapılmıĢtır. Bunlardan 72’sine erken bölünen embriyo transferi yapılırken 

106’sına erken bölünmeyen embriyo transferi yapılmıĢtır. Erken bölünen 

embriyoyla yapılan transferde %50 daha fazla gebelik elde edilmiĢ ve daha iyi 

embriyo geliĢim oranları saptanmıĢtır . Bu çalıĢmada tek embriyo transferi 

uygulandığı için sadece iyi kalitede embriyo transferi yapılmıĢtır. Yapılan bazı 

çalıĢmalarda transfer edilecek iyi kalite embriyo sayısı yeterli olmadığında kötü 

kalitede embriyo transferi yapılmıĢ olsa da gebelik ve embriyo geliĢim oranları 

açısından benzer sonuçlar bildirilmiĢtir . Bizim çalıĢmamızda bu sonuçları 

desteklemektedir. Çıray ve arkadaĢlarının 2005 ve 2006 yıllarında yaptıkları 

çalıĢmalarda  erken bölünme ve 2. gün mononukleasyonunu beraber değerlendirerek 

yüksek implantasyon potansiyeline ve gebelik oranına sahip embriyoları 

göstermiĢlerdir. Erken bölünen embriyolarda bölünmeyenlere göre daha yüksek 

oranda mononukleasyon gözlenmiĢtir. Erken bölünen ve mononukleasyon gözlenen 

embriyoların 3. gün kalitesi yüksek bulunmuĢ ve daha yüksek gebelik ve 

implantasyon oranı elde edilmiĢtir  

Sperm morfolojisinin, fertilizasyon kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğu uzun 

zamandır tartıĢılmaktadır. Literatürlere göre %4 normal morfolojinin eĢik değer 

olarak alındığı IVF sikluslarında fertilizasyon frekansının maksimum olduğu 

gösterilmiĢtir. Birçok çalıĢma morfolojinin fertilizasyonda sınırlı değeri olduğunu 

gösterse de, farklı sonuçların, farklı boyama teknikleri, sperm hazırlama protokolleri 

ve morfoloji klasifikasyon sistemlerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

(110,111,112,113). Ayrıca, morfolojik olarak normal spermlerin, fertilizasyon 
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oranları ve gebelik oranları ile belirgin olarak doğrudan iliĢkili olduğu görülmekte 

ve bu nedenle de morfolojik olarak normal sperm yüzdesinin fertilizasyon ve 

gebelik oranlarını etkilediği düĢünülmektedir.(110). 

Grow ve arkadaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmada, sperm morfolojisi kesin kriterlerine 

göre, normal sayısı <%4, %4-14, >%14 olan 3 grup hastada IVF sonuçlarına 

bakılmıĢ, >%14 olan grupta fertilizasyon oranları >%85 olarak saptanmıĢ, bu 

nedenle morfolojinin fertilizasyon kapasitesini belirleyen mükemmel bir göstergesi 

olduğu belirtilmĢtir (114). Donelly ve arkadaĢlarının yaptıkları baĢka bir çalıĢmada , 

%50’nin üzerinde fertilizasyonun olduğu hastalarda sperm morfolojisinin anlamlı 

olarak daha iyi olduğu görülmüĢtür  (p<0.05) (115). Bir baĢka çalıĢmada ise, 

morfolojinin fertilizasyon oranlarını etkilediği bildirilmiĢ ve hatta her bir morfolojik 

bozukluk için fertilizasyon oranlarına bakılmıĢtır(116).  Fertilizasyon oranları; 

elonge baĢta %63.4, sitoplazmada droplet varlığında da %63.3, amorf baĢta %59.6, 

kırık boyunda %34.1 olarak görülmüĢtür. Normal morfolojide ise fertilizasyon oranı 

%74.4’tür (116). Sperm morfolojisinin, bir erkeğin in vitro fertilizasyon 

potansiyelinin en iyi göstergesi olduğunu vurgulayan pek çok çalıĢma vardır. Ġlk 

çalıĢmalar WHO 1980 ve 1987 kılavuzu da dahil olmak üzere pek çok kriteri 

kullanmıĢtır. Son çalıĢmaların hemen hemen çoğu  ise Tygerberg kesin kriterlerini 

kullanmaktadır.   

Anormal sperm morfolojisi ile in vitro fertilizasyon potansiyelinin kötü olması 

arasındaki iliĢkiye ilk defa 1984 yılında Yovich ve Stanger incelemiĢtir(123). 

Anormal morfolojiye sahip olgularda normal fertilizasyon gerçekleĢmekle birlikte, 

pronüklear evreye ulaĢma zamanında belirgin gecikme olduğunu görmüĢlerdir. Yine 

de çalıĢma grupları 10 hastadan oluĢan ufak bir popülasyon olduğundan net bir 

Ģeyler söylemek imkânsızdır.   

Bazı çalıĢmalarda morfolojik olarak normal spermlerle yapılan ICSI sonucunda 

%5.1 oranında biokimyasal gebelik elde edildiğinin gösterilmesi, morfolojik olarak 

normal sperm hücresinde de embriyo geliĢimine ve gebeliğe etki eden saklı 

hasarların bulunabildiğine iĢaret etmektedir. Kötü sperm kalitesinin, sperm nükleer 

bütünlüğü ile ilgili olduğu kabul edilmiĢtir. Sperm anormalliklerinin olduğu 
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erkeklerde, spermde gevĢek kromatin paketi  ve endojen sarmal kırıkları  daha 

çoktur. Bu durum gebelik sonuçlarını etkilemektedir (117,118.119). Genetik olarak 

hasarlı sperm, ICSI sonrasında fertilizasyon sağlayabilse de, erkek pronükleusunun 

ilk klivaj bölünmesi ve sonrasındaki kaderi belirsizdir (120,121). Daha önceden 

tekrarlayan ICSI baĢarıĢızlığı olan hastalarda, morfolojisi ve motilitesi normal 

olarak seçilen spermlerle denenen ICSI sikluslarında gebelik baĢarısının belirgin 

olarak artması, ICSI sırasındaki sperm nukleusunun üstün morfolojik durumunun 

gebelik sağlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca embriyo 

kalitesinde, implantasyon ve gebelik oranlarında kesin bir artıĢın saptanması da 

bunu desteklemektedir (122). 

Bazı çalıĢmalarda ise sperm morfolojisinin IVF baĢarısının tahmininde önemsiz ya 

da az öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır (124, 125, 126, 127, 128). Oysa baĢka 

çalıĢmalarda ise morfolojinin IVF/ ICSI baĢarısı yönünde en iyi belirleyici etken 

olduğu düĢünülmektedir (129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137). Bu farklı 

sonuçların nedeni, kullanılan morfoloji kriterlerinin farklı olmasındandır  (WHO 

tarafından önerilen 1980 ve 1987 tarif kriterleri). Kruger ve Menkveld tarafından 

tarif edilen Tygerberg kesin (strict) kriterleri kullanılarak (129, 138) daha 

güvenilebilir bir morfoloji tariflemesi yapılabileceği bazı araĢtırıcılar tarafından 

benimsenmektedir (131, 132).  

Erkek infertilitesinin tedavisindeki ICSI ile, daha önceden baĢarısız olunmuĢ IVF 

denemeleri olan veya ciddi derecede bozuk sperm parametreleri bulunan infertil 

hastalarda fertilizasyon ve gebelik elde edebilme Ģansı doğmuĢtur (133). ICSI ile 

birkaç hareketli sperm varlığında bile fertilizasyon görülmektedir, çünkü anormal 

sperm varlığında, söz konusu olan doğal seleksiyon basamakları ekarte edilmektedir 

(134).  Teratosperminin IVF / ICSI de gebelik sonuçları üzerinde etkilerini gösteren 

çalıĢmalara oldukça sık rastlanmakla beraber normal morfolojinin %0 olan sperm 

parametrelerine yönelik çalıĢmalara literatürde çok az bir vakada rastlanılmaktadır.  
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5. BULGULAR  

ÇalıĢmamızın sonunda her iki grup arasında sırasıyla fertilizasyon, embiryo kalite 

değerlendirmesi, gebelik ve embriyo morfokinetiği açısından istatistiksel anlamlı 

sonuç çıkmamıĢtır.  

Sperm Morfoloji=n Embriyo sayısı  % Fertilizasyon  

n>4 n=4 98 0.53 

n<4 85 0.46 

Toplam embriyo sayısı  183 

Tablo 10 : Fertilizasyon oranları  

n=sperm morfolojisi p>0.01 

 

ICSI' de teratosperminin fertilizasyon, implantasyon ve klinik gebelik oranları 

üzerine etkisinin olmadığını savunan (138,139,140) ve teratozoospermi ile daha az 

ciddi erkek infertilitesi formları karĢılaĢtırıldığında, ICSI sonrasında fertilizasyon ve 

gebelik oranları açısından belirgin bir fark olmadığını belirten çalıĢmalarda 

mevcuttur (141,142). Bu çalıĢmalardan  Nagy ve Ark  (104) 966 vakalık serisinde 

spermin sadece morfoljik olarak değil, diğer parametrelerininde ICSI sonuçlarını 

etkilemediğini, oligoastenoteratozoosperminin  (OAT)  en ciddi formlarından elde 

edilen spermatozoalarla da,  daha hafif erkek infertilite formlarından elde edilen 

gebelik oranlarına ulaĢılabildiğini ve bu oranların normal sperme sahip ve 

konvansiyonel IVF programlarından elde edilen gebelik oranlarından farklı 

olmadığını göstermiĢlerdir (123). Motiliteye, morfolojiye veya sayıya ait en ciddi 

problemlerin bile ICSI sonrası gebelik oranlarını etkilemediği, ICSI’deki 

fertilizasyon baĢarısızlığının morfolojik defektten değil, kötü oosit kalitesi olduğunu 

savunan yayınlarda mevcuttur (124). Her ne kadar implantasyon ve gebelik oranları 

düĢük olsa da, morfolojisi tümden bozuk olan hastalardaki tek tedavi yöntemi olarak 

ICSI önem kazanmaktadır (125).  Bu düĢüncelere karĢıt olarak morfolojinin 

sonuçlarını negatif yönde etkilediğini savunan yayınlar her zaman mevcuttur (126, 
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127, 128). Bu çalıĢmalarda morfolojinin ICSI sonuçlarını kötü yönde etkilemesinin 

ortak sebebi olarak Ģekil bozukluğu olan spermin kromozomal sayı anomalisi yada 

dna zincir fragmantasyonuna sahip olmasıdır (129, 130, 131, 132). Literatüre 

bakıldığında özellikle baĢ anomalilerinin bu sonuçları doğurduğu görülmektedir 

(133, 134).  

ÇalıĢmamız sırasında sperm değerlendirmesinde baĢ defekti olmayıp boyun yada 

kuyruk defekti olan spermlerde dahil olmak üzere anormal olarak değerlendirildi. 

Boyun ve kuyruk anomalileri in vivo ortamda yada konvansiyonel IVF de gebelik 

oranlarını negatif yönde etkilerken ICSI sonuçlarını etkilemediğinden (127) ve ICSI 

iĢlemi esnasında embriyolog , sperm seçiminde normale en yakın baĢ yapısına sahip 

olan spermi seçtiği için baĢ deformitelerinin oluĢturacağı fark azaltılmıĢ olabilir 

(128). 

Hasta sayısı =60      n<4        n>4 n=4 

Grade 1 26/75=0,35 39/108=0.36 

Grade 2 29/75=0,37 38/108=0.36 

Grade 3 20/75=0.26 31/108=0.29 

Toplam emb say 75 108 

Tablo 11: Sperm morfolojisine bağlı olarak embriyo sınıflandırma yüzdesi 

 n=sperm morfolojisi  p>0.01 

 

Bizim çalıĢmamızda fertilizasyon oranları, sperm morfolojisine göre normal grupta 

yani   n > 4 ve n=4 iken %53.8 iken anormal olan grupta yani n<4 iken  %46 olarak 

bulundu (p>0.01) (Tablo 1). Bu 2 grup hasta embriyo kaliteleri açısından 

karĢılaĢtırıldığında, morfolojisi normal olan grupta yani n>4 iken grad I embriyo 

ortalaması yüzde 36 iken, grad II embriyo ortalaması yüzde 36 , grad III embriyo 

ortalaması  29 Ģeklinde kaydedildi. Anormal morfolojili grupta ise yani n<4 iken 

grad I embriyo oranı yüzde 35, grad II embriyo oranı yüzde 37 ve grad III oranı 
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yüzde  26 olup, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

(p>0.053) (Tablo 3). 

 

ÇalıĢmada sperm morfolojisinin anormalliklerine göre ayrım yapılmadığından, her 

bir morfolojik bozukluk için olan fertilizasyon oranları belirlenmemiĢtir. 

Bazı çalıĢmalarda morfolojik olarak normal spermlerle yapılan ICSI sonucunda 

%5.1 oranında biokimyasal gebelik elde edildiğinin gösterilmesi, morfolojik olarak 

normal sperm hücresinde de embriyo geliĢimine ve gebeliğe etki eden hasarların 

bulunabildiğine iĢaret etmektedir. Bizim çalıĢmamızda transferi yapılan Grade 1 

kalitesindeki 40 hastanın sperm morfolojisine göre klinik gebelik değerlendirme 

sonuçları tablo 12 de görüldüğü gibidir. 

Sperm morfolojisi N<4 N>4 N=4 Toplam 

Gebelik sayısı 9 11 20 

% Gebelik 9/20 

0.45 

11/20 

0.55 

 

Ort gebelik 
0.50 

Tablo 12:Sperm morfolojisi ile gebelik oranlarının karĢılaĢtırılması 

N=sperm morfolojisi p>0.01 

Ne varki, bu çalıĢmada implantasyon oranları ve gebelik oranları açısından tam 

teĢekküllü değerlendirme yapılmadığı için daha ileri bir yorum yapılması da doğru 

değildir. Embriyo kalitesinin, gebelik ve implantasyon baĢarısını etkileyen en 

önemli faktörlerden biri olduğu bilinse de, her graddaki embriyonun implantasyon 

ve gebelik sağlama potansiyeli bulunacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aynı zamanda bu çalıĢmada embriyoskop cihazı varlığında gözlemlenen 60 

hastadan alınan yumurtalarla elde edilen 183 embriyonun, 25.0 ile 27.5 saat leri 

arasında ve dıĢında kalan embriyoların erken yarıklanma yüzdelerinin sperm 
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morfolojisi ile bağlantısına bakılmıĢtır.183 embriyonun sperm morfolojisine bağlı 

olarak erken yarıklanma zamanları veri olarak girilmiĢ ve tablo 4 teki bulgular elde 

edilmiĢtir. 

Hasta sayısı 
 
 

n=60 Toplam 
embriyo 
sayısı 

n>4 , n=4 n<4  

        34         26         183 

Erken klivaj 
gösteren embriyo 
sayısı 
 

 
41 

 
35 

 
76 

Erken klivaj 
gösteren embriyo 
yüzdesi 
 

 
41/76 

 
%53 

 
35/76 

 
%47 

 

 

Erken klivaj 
göstermeyen 
embriyo sayısı 
 

 
60 

 

 
47 

 
107 

Erken klivaj 
göstermeyen 
embriyo yüzdesi 
 
 

 
60/107 

%56 

 
47/107 

%44 

 

Toplam embriyo 
sayısı 
 

 
101 

 
82 

 
183 

 Tablo 13: Embriyoların sperm morfolojisine bağlı olarak erken yarıklanma 

yüzdelerinin karĢılaĢtırılması   

n= Normal sperm morfolojisi p>0,01 

Erken yarıklanma yüzdesi incelenediğinde n>4 ve n=4 iken yüzde 53, n<4 iken 

yüzde 47 olarak bulunmuĢ olup erken yarıklanan 76 embriyo incelenmiĢtir. Erken 

yarıklanma göstermeyen 107 embriyadan ise n> 4 ve n=4 iken yüzde 56 , n<4 iken 

yüzde 44 olarak kaydedilmiĢtir. 

 

Son olarak transferi yapılmıĢ olan 40 hasta üzerinden erken yarıklanan embriyoların 

sperm morfolojisine bağlı olarak gebelik oranına bakılmıĢ ve gebe kalan 20 hastanın 
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sperm morfolojisine göre dağılımları veri olarak girilerek erken yarıklanan 

embriyoların gebelik oranları aralarında anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir. (P<0.01) 

(tablo 14) 

 

 N>4 ve N=4 N<4 

Ec emb sayısı=32 

 

18 14 

Nec emb sayısı 

 

5 3 

Ec gösteren emb gebelik 

sayısı=13 

 

8 5 

Ec gösteren emb gebelik 

yüzdesi 

 

8/13 

61.5 

5/13 

38.4 

Nec gösteren emb gebelik 

sayısı 

 

5 2 

Nec gösteren emb gebelik 

yüzdesi 

 

5/7 

71.4 

2/7 

28.5 

Toplam transfer sayısı 

 

40  

Yüzde gebelik 11/20=0.55 9/20=0.45 

Tablo 14: Erken yarıklanmanın sperm morfolojisi ile karĢılaĢtırılması 

N=Sperm morfolojisi 

Mikroenjeksiyondan 16-20 saat sonra fertilize olan oosit, 25-27.5. saatte 2 hücreye 

bölünmüĢse erken bölünen embriyo olarak değerlendirildi. 2 hücreye bölünmeyenler 

erken bölünmemiĢ embriyo olarak kabul edildi. 
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6. SONUÇLAR      

Sperm morfolojisi baĢka çalıĢmalarda da gösterildiği gibi sperm nükleer bütünlüğü 

ile iliĢkilidir. Kötü morfoloji, DNA hasarının ve dolayısıyla da ICSI’daki düĢük 

fertilizasyon oranlarının öncüsü olabilir. Sperm morfolojisi ile Embriyo kalitesi 

arasındaki iliĢki, bizim çalıĢmamızda saptanmamıĢ olmakla beraber literatürde bu 

iliĢkiyi destekleyen ve önemli bulan araĢtırmalara ait sonuçlar vardır. Daha geniĢ 

hasta serilerini içeren yeni, detaylı çalıĢmalar daha doğru sonuçlar için Ģarttır. 

Görüldüğü gibi sperm morfolojisi ile erken yarıklanma ve fertilizasyon yüzdesi 

arasında anlamlı bir sonuç bulunmamaktadır. Gebelik oranı ise 40 hasta üzerinden 

değerlendirilmiĢ olup anlamlı olarak katkı sağlamadığı görülmüĢtür. 

Erken yarıklanan embriyolarla yapılan transfer sonucunda sperm morfolojisi ile 

karĢılaĢtırıldığında gebelik oralarında her iki grup arasında anlamlılık görülmüĢ 

olması erken yarıklanmadan mı yoksa sperm morfolojisinden mi kaynaklandığı 

sorusunu aklmıza getirmektedir. 20 hasta sayısı ile böylesine bir karar vermek doğru 

olmayacaktır ve ileri çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi morfolojinin ICSI sonuçları üzerindeki etkisinin en 

büyük sebebi olarak spermin kromozomal yapı anomalileridir ;ancak direkt gözlem 

ile bu ayrım nereye kadar yapılabilir? Kanımızca böylesine kompleks bir hücrenin 

değerlendirilmesinde sperm kromatin değerlendirmesi gibi daha kompleks 

yöntemlerin kullanılması subjektif sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır . 

Sonuç olarak denebilir ki, globozoospermi ve immotil silia sendromu haricinde, 

sperme ait baĢka hiçbir bozukluk tam zamanlı (embriyoskop eĢliğinde) izlendiğinde 

ICSI sonuçlarına önemli bir Ģekilde etki etmemektedir. Ancak tek embriyo 

tarnsferinde en iyi kalitede embriyonun seçilmesi ve impantasyon oranlarının 

artması için önemli bir cihazdır. Time lapse görüntüleme ıĢığı embriyoyu periyodik 

olarak ıĢığa maruz kalmayı gerektirir ve bu nedenle güvenilirlik açısından soru 

iĢaretlerinide beraberinde getirir. IĢığa yoğun maruziyetin embriyolarda zarara 

neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle sonuçlarımızın değerlendirilme 

aĢamasında bu kriter de göz önünde bulundurulmalıdır ve bu konudaki  gelecek 

çalıĢmalar takip edilmelidir. 
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