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Kriyoprezervasyon Tarihçe

 Biyolojik materyallerin sıvı nitrojenle dondurularak
saklanması üzerinde uzun yıllardır çalışmalar 
sürmektedir.  Bu tarihsel süreçte;

1776 – hayvan spermi yavaş dondurma

1938 - yavaş dondurma ile dondurulan hayvan spermlerinde
hareketlilik

1947 – tavşan oosit kriyoprezervasyonu

1977 – dondurulup çözülen fare oositleri ile canlı gebelik

1983 – dondurulmuş embriyolardan elde edilen ilk gebelik

1986 – olgun oosit kriyoprezervasyonu sonrası ilk gebelik

1999 – Matür/immatür oosit vitrifikasyonu sonrası ilk gebelik 



 Çoklu embriyo transferi ve buna bağlı çoğul 
gebelikler azalmıştır.

 Kriyoprezervasyon sayesinde tekrarlayan 
stimulasyon siklusları azalmıştır.

 Ovaryen hiperstimulasyon sendromu riski olan 
durumlarda embriyo transferi ertelenerek klinik 
yönetim imkanı doğmuştur.



 Suprafizyolojik düzeylerdeki hormon etkisi ile 
embriyo transferi için tatmin edici olmayan 
endometrium durumlarında ayrıca 
endometriumun hazırlanmasına imkan 
sunmuştur

 Embriyo veya oosit kriyoprezervasyonu ile 
gonadotoksik tedaviler veya başka nedenlerle 
infertilite riski olan kadınlarda geleceğe fertilite
yetisinin aktarılmasına olanak sağlamıştır



 Embriyo kriyoprezervasyonunda farklı ülkelerin 
kısıtlayıcı düzenlemeleri ve etik konular nedeniyle 
oosit kriyoprezervasyonunun klinik 
uygulamalardaki önemi ve yeri ağırlık kazanmıştır 
(Law 40/2004; Italy)

 1986’da Avusturalya’da Chen ve ark. tarafından 
oosit kriyoprezervasyonu ile ilk canlı doğum rapor 
edilmesini takip eden süreç yavaş işlemiştir



 Bu yavaş ilerlemede başlıca;

- Yüksek   ooplasma / hücre  yüzey 
alanı oranı nedeniyle kristal formasyonu  ve  hücre 
hasarı riski

- Kromozomal ayrılmada önemli 
fonksiyonu olan mikrotübül ve mikroflaman yapıların 
instabilitesi

- Zona pellucida sertleşmesi ve 
fertilizasyon güçlüğü gibi nedenler etken oluşmuştur.

(Paynter, 1999; Joly, 1992;Vincent,1990) 



 Fazla embriyoların kriyoprezervasyonunu engelleyen 
yasalar nedeniyle İtalya’da oosit kriyoprezervasyonu
alanında ilerlemeler hızlanmıştır

 Vitrifikasyonun tanımlanmasıyla yavaş dondurma 
yönteminin neden olduğu hücre hasarının azaldığı 
gösterilmiş, başarı oranlarında artış izlenmiştir

 Mikroenjeksiyon yönteminin kullanımıyla dondurma-
çözme işleminin neden olduğu zona sertleşmesine bağlı 
fertilizasyon güçlüğü aşılmış ve başarı oranlarında artış 
sağlanmıştır

(Smith, 2010; Porcu, 1997;Cao, 2009) 



 Tüm bu gelişmeler sonucunda Birleşik 
Krallık’ta 2000 yılında oosit dondurma işlemi 
uygulanmasına onay verilmiştir (HEFA; Wise
2000)

 2013 yılında ASRM (American Society for
Reproductive Medicine) oosit dondurma 
uygulamasını deneysel statüden çıkarıp rutin 
uygulanabilir işlemler arasına girmesini 
sağlamıştır

 Bu gelişmeler sonrası da oosit dondurma 
ART nin önemli bir parçası haline gelmiştir 





 Kriyoprezervasyonda oluşan kristal formasyonu ve buna 
bağlı hücre hasarı  kriyoprotektanların kullanılması ile 
önlenmeye çalışılmaktadır

 Hücre duvarı geçişine göre ;

- Penetran

* Dimetil sülfoksid(DMSO)

* Gliserol

* 1.2 propanediol (PrOH)

- Non-penetran

* Sükroz, 

* Glukoz, 

* Fruktoz,

* Trihaloz

kriyoprotektanlar farklı kombinasyolarda kullanılarak       
hücre hasarı en aza indirilmeye çalışılmaktadır



 Önceki yıllarda yaygın olarak kullanılan  slow freezing
(yavaş dondurma) ve günümüzde yaygın olarak kullanılan 
vitrifikasyon olmak üzere iki farklı dondurma tekniği 
bulunmaktadır

 «Slow freezing» ile önceleri başarılı sonuçlar elde edilmiş 
olsa da klinik uygulama güçlüğü ve taze oosit ile yapılan 
karşılaştırmalarda başarı oranlarının düşük kalması 
nedeniyle kullanımı artık oldukça azalmıştır (Levi Setti, 
2006; Borini, 2010; Magli, 2010)

 Daha yüksek konsantrasyonlarda kriyoprotektanların
kullanıldığı, kristal formasyon riskinin azaldığı, çok hızlı 
ve pratik uygulanabilir vitrifikasyon yöntemi günümüzde  
yüksek başarı oranları ile klinik uygulamalarda yerini 
almıştır 



 Vitrifikasyon ile ilk canlı doğum 1999’ da Kuleshova ve 
ark. tarafından rapor edilmiş olup 2005 yılında Kagawa ve 
ark. tarafından yaygın kullanımı olan kriyotop
vitrifikasyon metodu geliştirilmiştir

 Açık ve kapalı vitrifikasyon sistemi olmak üzere iki farklı 
sistem bulunmaktadır. Açık sistemde oosit direkt sıvı 
nitrojen ile temas ederken kapalı sistemde temas 
olmamakta ve kontaminasyon riski azalmaktadır

 Yapılan çalışmalarda kapalı sistem  vitrifikasyon
tekniğinde kontaminasyon saptanmaması ve başarı 
oranlarının açık sistem ile aynı olması  sonucu  kapalı 
sistem uygulamadaki yerini almıştır (Smith, 2010; Stoop, 
2012; Papatheodorou, 2013)



 Başarı oranlarını vitrifikasyondan çok çözme 
işleminin belirlediği ve vitrifikasyon-çözme 
işleminin aynı merkezde ve aynı portokol ile 
yapıldığı durumlarda sonuçların daha başarılı 
olduğu bildirilmiştir (Brison, 2012)

 Vitrifikasyon ve slow freezing yönteminin 
karşılaştırıldığı çalışmalarda, fertilizasyon
oranları, klinik gebelik oranları ve canlı doğum 
oranları vitrifikasyon da daha başarılı bulunmuş 
ve günümüz pratiğinde klinik uygulamadaki 
yerini almıştır (Cao, 2009; Fadini, 2009; Smith, 2010)



• 2009-2014 yılları arası İtalyan verilerinin analizinde vitrifikasyon
yönteminde  slow freezing yöntemine göre implantasyon oranları 
[%8.6 vs.%11.1 (p<.05)] ve gebelik oranları [% 13.1 vs. %15.5 (p<.05)   
(Levi-Setti, 2016) Fark anlamlı



 Günümüzde neredeyse taze ivf siklus sonuçlarına 
yakın başarıyı yakalayan vitrifiye oosit 
sikluslarında oosit canlılık oranları vitrifikasyon-
çözme sonrası  % 84 oranlarını yakalamıştır 

 (Nagy et al. 2009; Almodin et.al. 2010; Ubaldi et.al 2010; 
Rienzi et.al 2012)

 Her ne kadar oosit dondurma yaşına göre oranlar 
değişse de; 1999 da 100 dondurulmuş oosit ile 1 
gebelik elde edilirken günümüzde 20 oosit ile 1 
gebelik elde edilme oranları yakalanmış ve taze 
oosit ile yakın sonuçlara ulaşılmıştır (Porcu, 1999; 
Donnez and Dolmans,2013; Cobo, 2015)



• Randomize klinik çalışmalar transfer başına klinik 
gebelik oranlarını %35.5 ile %60.8 arasında vermekte

(Cobo et al. 2008, 2010; Rienzi et.al 2010, Parmegiani et.al. 2011)



• 5 randomize klinik çalışmadan oluşan meta-analiz sonuçlarına göre 
fertilizasyon oranları, embriyo kalitesi ve devam eden gebelik oranları 
arasında taze oosit ve vitrifiye oosit grupları arasında fark 
bulunmamıştır (Cobo ve Diaz, 2011)



• Cobo 2016  

• Oosit canlılık oranları <35 yaş % 94.6, >36 yaş %82.4

• Klinik gebelik/transfer<35 yaş % 61.5, >36 yaş %39.8 



 Embriyo kriyoprezervasyonu yıllardır klinik 
uygulamalara girmiş ve ivf sikluslarında fazla 
embriyolar saklanarak çoklu embriyo transferleri, 
tekrar stimulasyon gereklilikleri azalmış ve 
saklanan embriyoların kullanımıyla kümülatif  
gebelik oranlarında artış sağlanmıştır

 Buna rağmen embriyo kriyoprezervasyonu bazı 
çiftler için dini, sosyal endişeler veya ülkenin yasal 
düzenlemeleri nedeniyle bir seçenek 
olamamaktadır



 Ayrılan çiftlerin embriyoları üzerindeki hakları ve 
sınırlamalar nedeniyle embriyo kriyoprezervasyonu
bazı durumlarda uygun olmamaktadır

 Bu gibi durumlarda oosit kriyoprezervasyonu
uygun bir seçenek olabilmektedir (Pennings, 2000; 
Lee, 2006)



 Oosit vitrifikasyonu ile taze IVF veya spontan
gebelik sonucu doğan bebeklerde doğum ağırlığı 
ve konjenital anomali görülme sıklığı (%2.5) 
açısından fark saptanmamıştır (Chian, 2008; 
Noyes, 2009; Cobo, 2014)

 Uygulamanın artmasıyla yapılacak yeni çalışmalar 
uzun dönem sonuçlar açısından yol gösterici 
olacaktır



 GONADOTOKSİK TEDAVİLER ÖNCESİ FERTİLİTE 
PREZERVASYONU 

 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU

 OOSİT DONASYONU PROGRAMLARI



 GONADOTOKSİKTEDAVİLER ÖNCESİ FERTİLİTE 
PREZERVASYONU;

 Hastanın over rezervi, yaşı, uygulanacak tedaviye 
göre gonadotoksik tedaviler infertiliteye yol 
açabilmektedir

 Kadın kanserlerinin yaklaşık %10’u 45 yaş altında 
olmakta ve artan sağkalım oranları ile fertilite
prezervasyonu talebi de artmaktadır

 Embriyo kriyoprezervasyonu yaygın kullanımı ve 
yüksek başarı oranlarına rağmen eşlerin ayrılması, 
stabil partneri olmayan kadınlar veya genç hastalarda 
uygun seçenek olamamaktadır 



GONADOTOKSİK TEDAVİLER ÖNCESİ FERTİLİTE PREZERVASYONU;

 Meme kanseri gibi hormon duyarlı tümörlerde 
stimulasyon ile artan östrojen seviyeleri aromataz
inhibitörlerinin kullanımı ile belli sınırlarda 
tutulmakta ve hastalığın seyrini olumsuz 
etkilememektedir (Oktay, 2012) 

 Oosit kriyoprezervasyonunda stimulasyon için gerekli 
süre ve kemoterapi zamanlaması kısıtlayıcı etkenler 
olsa da yeni geliştirilen ‘’any time start’’ protokoller 
ve antagonist kullanımı hastalara bu imkanı mümkün 
kılmaktadır (Çakmak, 2013) ‘



 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU

 İleri yaşlarda azalan over rezervi ve buna bağlı 
infertilite artık  toplumda yaygın olarak bilinmektedir

 Eğitim ve kariyer hedefleri nedeniyle çocuk sahibi 
olma yaşı günümüzde 30’ lu yaşlara sarkmakta ve 
yaşa bağlı infertilite ile kadınlar yüzleşmektedirler

 Hayatın ileri yıllarında çocuk sahibi olmak isteyen 
kadınlar arasında artan medya desteği ile sosyal 
oosit kriyoprezervasyonu her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır



 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU

Habbema ve ark. tarafından yapılan bir çalışma ve tasarlanan 

bilgisayar simulasyon programı ile çiftlerin IVF ile 1 çocuk için 
35 yaş, 2 çocuk için 31 yaş, 3 çocuk için 28 yaşında planlama 
yapmaları gerektiği, doğal yollarla bunun sırasıyla 32, 27 ve 23 
yaş olduğu gösterilmiştir.(Habbema, 2015).  



 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU

 Genç yaşlarda dondurulan oositler ile aneuploidi
riski azalmakta ve başarı oranları artmaktadır.

 1468 elektif oosit donduran kadından 137’si 
kullanmak için dönmüş; elde edilen gebelik 
oranları yaşa bağlı değişmekle birlikte başarılı 
sonuçlar için en azından  8-10 MII oosit 
kriyoprezervasyonu optimal sayı olarak 
belirtilmiştir (Cobo, 2016)   



 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU

 Devine ve ark. tarafından yapılan çalışmada; 38 
yaş öncesi oosit kriyoprezervasyonunun, 40 yaş 
ve sonrasına göre IVF ile canlı doğum açısından 
maliyetinin daha düşük olduğu gösterilmiştir 
(Devine, 2015)



Cobo ve ark. 2016

 <35 yaş 5 oosit ile 8 oosit 
(CLBR; %15.4 vs % 40.8) 
açısından kümülatif canlı 
doğum oranlarında oosit başına 
% 8.4 lük  bir artış izlenmekte  
iken  

>36 yaşta bu oran oosit 
başına  %4.9 olmakta (5 oosit 
ile CLBR  %5.1; 8 oosit ile CLBR 
%19.9)

• 10 vitrifiye oosit ile elde edilen 
gebelik oranları <35 yaş %60.5 
iken; >36 y aş %29.7  
neredeyse yarı yarıya fark  
izlenmektedir



Cobo ve ark. 2016 

15 oosit ile kümülatif canlı 
doğum oranları <35 yaş grupta 
artmakta iken >36 yaş 
grubunda neredeyse plato 
çizmekte ve oosit sayısı artsa 
da başarı oranları sabit 
kalmaktadır

• Bu veriler ışığında başarılı 
sonuçlara ulaşmak için en 
azından 8-10 matür oosit 
kriyoprezervasyonu
önerilmekte ve >36 yaş 
grubunda bu sayılar kişiye  
göre belirlenmelidir



Stoop ve ark. tarafından 2014 yılında yaşa bağlı 

infertilite (AGE; anticipated gamete exhaustion) nedeniyle 
elektif oosit kriyoprezervasyonu amacıyla infertilite
kliniğine başvuran hastalar üzerinde yapılan anket 
çalışmasına göre hastaların başvurma nedenleri;



Oosit donduran grubun

%95.4’ü yine olsa yine yapardım 

%72.3’ü daha genç yaşta yapabilmek isterdim

%96.1’i başkalarına da tavsiye ederim demiş;



 ELEKTİF OOSİT KRİYOPREZERVASYONU
 Her ne kadar reprodüktif otonominin kazanılması 

anlamında çığır açan bir yöntem olarak gözükse 
de ileri yaş gebelikleri ve buna bağlı, preeklampsi
ve artan sezaryen oranları gibi maternal
komplikasyonların artışı beklenen olası olumsuz 
sonuçlardır.

 Bazı güçlü şirketlerin çalışanlarına oosit 
dondurma ücretlerini kariyerlerini kesintiye 
uğratmamaları için karşılayacağını açıklaması 
bunun ileride bir baskı nedeni olabileceğini 
tartışmaya açmıştır. 



 OOSİT DONASYONU PROGRAMLARI

 Oosit donasyonu ilk başlarda prematür ovaryen
yetmezlikte kullanılmış ve günümüzde yardımcı 
üreme tekniklerinin önemli bir parçası haline 
gelmiştir

 Oosit kriyoprezervasyonundaki artan başarı 
oranları kriyobanklar için önemli avantajlara 
dönüşmüştür

 Özellikle alıcı ve donör sikluslarının
senkronizasyonu gibi zorluklar ortadan kalkmış 
ve zaman kısıtlamaları tarih olmuştur 



 OOSİT DONASYONU PROGRAMLARI
 Cobo ve ark. tarafında 3610 oosit çözülmesi ile yapılan 

çalışmada sağkalım oranları %90, siklus başına klinik 
gebelik oranları %48, oocyte-to-baby oranı %6.5 olarak 
gösterilmiştir (Cobo, 2015)



 Fertilite prezervasyonu, oosit donasyonu veya elektif
oosit kriyoprezervasyonu dışında endikasyonlarla da 
oosit kriyoprezervasyonu uygulanabilmektedir

 Bunlar;
- Endometriozis cerrahisi sonrası rezerv kaybı riski 

nedeniyle cerrahi öncesi kriyoprezervasyon

- Gonadotoksik tedavi alacak otoimmun hastalıklar

- Subfertilite veya erken menapoza neden olan genetik 
hastalıklar

- Cinsiyet değiştirme operasyonları öncesi oosit 
kriyoprezervasyonu

- OPU günü sperm elde edilememesi



 Geniş endikasyon yelpazesiyle günlük 
pratiğimizin bir parçası haline gelen oosit 
kriyoprezervasyonu sikluslarının artması ve 
buralardan elde edilecek verilerle başarı 
oranlarının dökümante edilmesi gelecekte 
araştırmalara ve  uygulamalara yön verecektir. 

 Özellikle hastaların fertilite farkındalığı ve 
karşılaşacakları riskler hakkında bilgilendirmeler 
doğru çerçevede yapılmalı ve en uygun yöntem 
hasta ile kapsamlı tartışılmalıdır 



 Ülkemizde de Eylül 2014 itibari ile düşük over
rezervi olan ve  partneri olmayan hastaların oosit 
dondurma işlemini yapabilmeleri için yasal 
düzenlemeler yürürlüktedir

 Bizim de kliniğimizde 2015 yılından 2017 yılına 
kadar 33 hastada çeşitli endikasyonlarla oosit 
kriyoprezervasyonu uygulanmış olup bunlardan 
14 hastaya çözme siklusu uygulanmıştır



Oosit dondurma siklusu hastaların endikasyon dağılımı 
(2015- 2016)

 4 gonadotoksik kemoterapi öncesi (3 ca, 1 otoimmun)

 9 DOR (bekar)

 6 işlem günü sperm veremeyen ya da beklenenden çok 
kötü sperm analizi olan 

 14 eşleri DOR olup ayrıca ŞOAT olan veya mTESE
yapılacak olan  

 Toplam 33 



MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ TÜP BEBEK MERKEZİ

Oosit  dondurma siklus sayısı (n) 48

Oosit çözme siklus sayısı (n) 14

Oosit sağkalım oranı (%) %71.7 (66/92)

Siklus başına  implantasyon oranları(%) %27.2 (6/22)

Siklus başına klinik gebelik oranları (%) %42.8 (6/14)

Siklus başına devam eden gebelik oranları (%) %28.5 (4/14)

Siklus başına canlı doğum oranları (%) %21.4 (3/14)



 Bu dönemde kliniğimizde oosit vitrifikasyonunu
takiben çözme siklusu ICSI ve embryo
revitrifikasyonu sonucu yapılan ikinci çözme ile 
embriyo transferi sonucu gebelik elde edilmiş olup 
canlı doğumla sonuçlanmıştır. Ayrıca yine hem DOR 
hem de çok kısıtlı TESE dokusu olan çiftte. Oosit 
biriktirmeyi takiben thaw TESE ile mikroenjeksiyonda 
devam eden gebelik elde edilmiştir.

 Bilgilerimize göre ardışık oosit ve embriyo 
vitrifikasyonunun uygulanması ile elde edilen 
ülkemizdeki ilk canlı doğum olma özelliğini 
taşımaktadır ve vitrifikasyon tekniğine güveni 
arttırmaktadır.  




