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Değerli
meslektaşlarımız
hepinize
merhaba,
BLAST dergimiz
e-dergi ve aylık
bülten
olarak
yolumuza devam
edecek.
Böylelikle
size
her ay enteresan
ve
bilgilendirici
derlemeler
ve
makale
çevirileri
ile
ulaşabileceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde
üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında
cerrahi olgular da dahil olmak üzere ilginç
olgu sunumlarını da paylaşma şansına sahip
olacağız. Yine alanımızdaki ülkemiz kaynaklı
başarı öykülerini ve kabul görmüş önemli
makaleleri de duyurmaya çalışacağız.
Bu arada TSRM olarak tüm hızımızla
etkinliklerimize devam ediyoruz. Adana'da
ocak ayında ve Samsun'da da nisan ayı
başında bölge toplantılarımızı başarı ile
tamamladık. Sırada Erzincan'da mayıs ayı
başında planladığımız infertilite konusunda
halkı bilgilendirme
etkinliği ve bilimsel
toplantımız bulunmaktadır. Bu toplantılar bize
meslektaşlarımızla kaynaşma ve bölgelerden
bilimsel ve sosyal değerli geri bildirimler alma
vesilesi de oluyor. Ayrıca İzmir de yaz öncesi
27-28 mayıs tarihlerinde en geniş katılımlı
bölgesel toplantımızı yapacağız. Oldukça
iddialı bir programımız var ve katılım ücretsiz
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olacak.
İzmir'deki
bu
sempozyumda
infertilitenin tartışmalı konularını konunun
Türkiye'deki en yetkili uzmanları ile birlikte
interaktif olarak tartışacağız.
Webinarlarımız kelimenin tam anlamıyla
şölen şeklinde geçiyor. 200 kişiye yaklaşan
katılımlarla son derece güzel ve interaktif
webinarlar gerçekleştiriyoruz. İki haftada bir
yapılan webinarlarımız ilgi gördükçe devam
edecek. Ayrıca başarılı geçen TSRM 2016
kongresinin çok ilgi çeken panellerini internet
sitemizden tek tıklamayla ulaşılabilir hale
getirdik. İlgi çeken diğer sunumları da yakın
gelecekte web sitemizden izleyebileceksiniz.
Bütün bunların çok faydalı paylaşımlar
olacağını düşünüyoruz.
Bunların dışında önümüzdeki sayılarda
sektörümüzle ilgili iş ilanları ve uygun
pozisyonlar için de bölümler olması
planlanıyor. Yine endüstri köşesinde de yeni
piyasaya çıkacak ürünlerin tanıtımını da
gerçekleştireceğiz.
TSRM genel sekreteri Prof. Dr. Erbil Doğan’ın
editörlüğünde 20’ye yakın sayımızın artarak
ilgi görmesi dileğiyle.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık
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Sevgili TSRM
BLAST
okuyucuları
hepinize
merhaba,
Kısa bir moladan
sonra yeni
sayımızla
yeniden
karşınızdayız.
Bu ayın
BLAST'ında 2
adet derleme makalemiz bulunmakta.

Euploid Embriyo Transfer Stratejileri ile
ilgili makale özetleri de üyelerimizin
beğenisine sunuldu.
Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle hepinize iyi
günler dilerim.
Prof. Dr. Erbil Doğan
TSRM Genel Sekreteri

Birincisi Prof. Dr. Cem Atabekoğlu
tarafından hazırlanan Meme Kanserli
Olgularda Ovülasyon İndüksiyonunun
Nasıl Yapılacağı ile ilgili, diğeri ise Doç. Dr.
Mehtap Polat tarafından hazırlanan ART'de
Donma - Çözme Sikluslarında
Endmetriumun Nasıl Hazırlanması gerektiği
konusunda. Her iki konuda güncel konular ve
günlük klinik pratiğimizde sık karşılaştığımız
durumlar ile ilgili olduğundan ilginizi
çekeceğini umuyoruz.
Ayrıca KOK ve Kanser İlişkisi ve yine KOK ve
Kardiovasküler Hastalık Riskleri ile ilgili iki
önemli
makale
özetini
dikkatlerinize
sunuyoruz.
Bunların dışında Zor Embriyo Transferleri,
Azalmış Over Rezervinde Recombinant LH
ve Düşük Doz HCG Karşılaştırması, Taze mi
Donmuş Embriyo Transferi mi Yapılmalı,
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Meme kanserli hastalarda kontrollü overyan stimülasyon nasıl yapılmalı?
Prof. Dr. Cem Atabekoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.

Meme kanseri kadınlarda en
çok görülen kanser olup, sekiz
kadında bir gibi çok yüksek
oranda yaşam boyu izlenme
riskine sahiptir. Hastaların %7’
si 40 yaş altındadır ve durum
böyle olunca genç üreme çağı
kadınlarının
en
önemli
problemlerinden
biri
olmaktadır. Yirmi otuzdört yaş
aralığı genç kadınlarda
izlenen kanserlerin %13’ü
meme kanseridir. Bunları çoğu gebelik hikayesi
olmayan hastalardır. Gençlerde daha agresif olan bu
tümörler günümüzde gelişen tedavi yaklaşımları ile
daha iyi tedavi edilmektedir ve 5 yıllık yaşam şansları
%90 civarındadır (1). Bu hastalarda genellikle evre ileri
olduğundan cerrrahi sonrası kemoterapi uygulaması
gerekmektedir.
Kemoterapi bağımlı amenore 40 yaş altında %21-70
olarak bildirilmektedir (2). Ayrıca bu hastaların çoğu
gebelik için tam iyileşme gerçekleşene, nüks olasılığı
iyice azalana kadar beklemelidir. Bu da yaşın over
rezervi üzerine olumsuz etkisini eklemektedir. Gerek
üreme koruma tekniklerinin günümüzde çok gelişmesi,
gerekse de meme kanserli hastaların tedavi sonrası
gebe kalmalarının sağ kalım oranlarına olumsuz
etkisinin olmadığının meta-analiz sonuçları (3) ile
gösterilmesi, bu hastalarda umut ışığı olmuş sadece
sağ kalım değil hayat kaliteleri için önemli bir unsur
olan çocuk sahibi olabilme ve aile kurmalarına olanak
vermiştir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu
hastalara
üremenin
korunması
konusunda
yönlendirme yapılmadığında ilerisi için gebelik şansları
sadece %3’ler düzeyindeyken, iyi bir yönlendirme ve
fertilite koruyucu yaklaşımlarla bu oran %50’ler
düzeyine ulaşmaktadır (4). Bu oranlara ulaşılabilmesi
çok sayıda oosit ve embriyonun kısa sürede
kemoterapi başlamadan elde edilebilmesine bağlıdır.
Natürel sikluslarda böyle bir şans pek olası değildir. Bu
hastalarda en önemli handikap genç hastalarda
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estrojen reseptör pozitifliğinin fazla olması ve tümörün
gelişim ve ilerlemesinde estrojenin rolü olmasıdır.
Dolayısıyla ovaryan stimülasyon sırasında oluşacak,
fizyolojik olmayan, yüksek estrojen seviyelerinin
kemoterapi öncesi tam temizlenmemiş hastalığın
ilerlemesi ve yayılmasına yol açacağı korkusu vardır.
Her ne kadar ASRM 2016 kılavuzunda (5) fertilite
ilaçlarının meme kanserinde artışla ilişkili olmadığı
(grade B) ifade edilse de, bazı in-vitro deneysel ve
hayvan
çalışmaları
genetiği
değiştirilmiş
fare
modellerinde kronik yüksek gonadotropin düzeylerinin
p53 değişiminden bağımsız olarak sentrozom
amplifikasyonu ve anöploidiyi arttırarak meme kanseri
gelişimine yol açtığı gösterilmiştir (6,7). Bu ve benzeri
olası riskler nedeniyle tanı almış bu hastalarda daha
güvenli overyan stimülasyon protokolleri arayışı
olmuştur.
Bunlardan ilki kontrollü overyan stimülasyon sırasında
tamoksifen uygulamasıdır. Tamoksifen meme kanseri
tedavisinde estrojen pozitif tümörlerde uzun süredir
ilave tedavi olarak kullanılmakta ve nüks olasılığını
azalttığı bilinmektedir. Bu hastalarda izlenen yüksek
estrojen düzeylerine rağmen nüks ve ölüm oranları
azalmaktadır. Kontrollü overyan stimülasyonun
estrojeni arttırıcı olumsuz etkisinin tamoksifen ilavesi
ile memedeki anti-estrojen etkisinden faydalanılarak
azaltılması öngörülmektedir. Meirow ve arkadaşları
yaptıkları çalışmada ilave Tamoksifen verilen 43 hasta
ile Estrojen reseptörü negatif sadece klasik overyan
stimülasyon uygulanan 27 hastanın sonuçlarını
karşılaştırdıklarında, tamoksifen kullanan gurupta
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da serum estradiol
düzeyini yüksek (6924 vs 5093pmol/L) bulmuşlardır.
Ayrıca toplanan oosit (12,65 e karşın 10,22) ve
dondurulan embriyo sayıları (8,51 e karşın 6,41)
benzer bulunmuştur. Çalışmacılar hastalarda mortalite
ve geç uzak metastaz oranlarının (sırasıyla 3 ve 2)
tedavi almayanlara göre daha az olduğunu ve
tedavinin güvenle uygulanabileceğini ileri sürmüşlerdir
(1).
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Bu uygulamada uzun protokol agonist veya
antagonist protokollerde fark etmeksizin
gonadotropinler başladıktan bir kaç gün sonra
tamoksifen 20 mg/gün dozunda başlanmakta
HCG tetiklemesi sonrası kemoterapi başlanana
kadar kesilmeksizin verilmeye devam
edilmektedir.
Aromataz
inhibitörlerinin
kontrollü
overyan
sikluslarında kullanılması ile benzer gebelik
oranlarının daha düşük gonadotropin ihtiyacı ve
siklus sırasında daha düşük maksimum estrojen
seviyeleri ile elde edilebildiği gözlenmiştir. Bu
sonuçlardan
yola
çıkarak
yüksek
estrojen
düzeylerinin özellikle ER pozitif meme kanserli
hastalarda hastalığın ilerlemesi ve yayılmasına yol
açabileceği kuşkusu ile KOS sikluslarında estrojen
seviyesinin doğal sikluslara yakın tutulmasının
faydalı olacağı ve aromataz inhibitörlerinin
eklenmesinin bunu sağlayabileceği ileri sürülmüştür.
Pereira ve arkadaşları letrozol kullandıkları 220 siklus
ile elektif oosit dondurdukları 451 siklusu
karşılaştırdıkları çalışmalarında toplanan oosit (12,3
e karşın 10,9) ve MII oosit oranlarını benzer
bulmuşlardır. Letrazol kullanılan gurupta hCG günü
estradiol düzeyi 464,5 pg/ml bulunurken klasik
stimülasyon gurubunda 1696 pg/ml olarak
bulunmuştur(8). Ancak bazı çalışmalar toplanan
oosit ve matür oosit sayısının letrazol gurubunda
azalmış
olduğunu
bildirmektedir.
Letrozol
protokollerinde foliküler çap 17–18 mm iken
yapılan tetiklemenin daha fazla immatür oosit
ile sonuçlandığı ve lider folikül 19 mm'yi
geçmeden
ovülasyonun tetiklenmemesi
vurgulanmalıdır. Buna dikkat edilirse toplanan
matür
oosit
sayısının
azalmayacağı
ifade
edilmektedir.
Bu hastalarda önemli bir diğer noktada ovulasyon
tetiklemesinin nasıl yapılması gerektiğidir. Taze
sikluslarda agonit ile tetikleme yapıldığında hCG ile
tetiklemeye göre gebelik oranlarının azaldığı ancak
donmuş embryo transferlerinde oranların benzer
olduğu bilinmektedir. Meme kanserli hastalarda
fertilite korumak amacıyla yapılan KOS sikluslarında
taze transfer yapılmayacağından hCG’nin bu avantajı
göz ardı edilebilir. hCG endojen LH’a göre uzun yarı
ömrü nedeniyle daha uzun luteotrofik etki yapar
buda daha çok folikül gelişimine ve daha yüksek
estradiol seviyelerine yol açar. Ayrıca agonist ile
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tetiklemeye göre daha yüksek progesteron seviyeleri
oluşturur. Bazı meme kanserli hastalar PR pozitiftir ve
bu da hastalığın progresyonunda etkili olabilir! Bu
nedenlerden dolayı antagonist sikluslarında agonist
tetikleme ile ovülasyonun sağlanması daha mantıklı
gözükmektedir. Oktay ve arkadaşları meme kanserli
fertilite korunması için uygulanan stimülasyon
protokollerinde, agonist trigger uygulanan hastaları,
hCG ile tetikleme yapılan gurupla karşılaştırıldıklarında
toplanan oosit sayısını benzer bulurken, oosit
maturasyon
oranlarını
matür
oosit
sayısını,
fertilizasyon oranlarını, dondurulan embriyo saysını
agonist gurubunda daha iyi bulmuşlardır. Belki
hepsinden de önemlisi hCG gurubunda OHSS %14.4
izlenirken, agonist tetikleme gurubunda sadece %2.1
olarak izlenmiştir. Bu hastalarda kemoterapiye
başlama zamanı hayati öneme sahiptir. OHSS
nedeniyle bunun geciktirilmesi yaşamsal risklere
neden olabilir.
Sonuç olarak GnRH -agonist ile yapılan tetikleme
toplanan ve dondurulan oosit ve embriyo
sayılarına olumsuz etki göstermezken, işlem
sonrası daha düşük estrojen ve progesteron
seviyeleri sağlaması ve daha önemlisi OHSS riskini
azaltması nedeniyle tercih edilmesi uygun
gözükmektedir (9).
En önemli sorulardan biri meme kanserli hastalarda
bu yaklaşım ile fertilite korunduğunda bunun başarılı
olup olamadığıdır. Yine Kutluk Oktay ve arkadaşları
aromataz inhibitörleri ile birlikte yapılan KOS
protokolleri
ile
fertilite
koruyucu
yaklaşımda
bulundukları 131 hastanın 33 tanesinin tedavileri
sonrası gebelik için deneme yaptıklarını (40 siklus, 18
kendi uterusuna, 22 taşıyıcı anne) bunlardan 17
tanesinin (%51,5) gebe kaldığını ve bu oranın da
kanser dışı nedenli kriyoprezervasyon yapılan
gurubunkine benzer olduğunu bildirmiştir (10).
Yöntemin meme kanserli hastalarda uzun dönem
güvenli olup olmadığı sorusu da yine literatürde Oktay
ve arkadaşlarının çok yakın zamanda sunduğu 20022014 yılları arasında gerçekleştirilen prospektif klinik
çalışmaları ile açıklanmaktadır. Letrozol ve KOS ile
fertilite koruyucu yaklaşım uygulanan evre 3 ve daha
az olan 120 hastanın sonuçları, fertilite koruyucu
yaklaşım istemeyen 217 hasta ile karşılaştırılmış 5 yıllık
rekürrens oranlarının artmadığı sağ kalım oranlarını
azalmadığı gösterilmiştir (11).
Cerrahi ile KT başlangıcı arası klasik süre 6-8 haftadır.
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Erken evre meme kanserlerinde bazı çalışmalar 12
haftaya kadar beklemenin sağ kalım ve rekürrens
oranlarını arttırmadığını göstermiştir. Turan ve
arkadaşları oosit veya embriyo dondurulacak
hastalarda, 2 siklus ART'nin artarda yapılabileceğini
ve böylelikle daha fazla oosit ve embryo
dondurulabileceğini göstermişlerdir. Süre ile ilgili
önemli bir diğer konuda hastaların siklusun herhangi
bir zamanında gelmeleridir. Her hasta siklusun ilk
günlerinde gelememektedir. Böyle olunca da
kemoterapiyi geciktirmemek için zaman sorunu
yaşanmaktadır (12). Klasik bilgiye göre luteal fazda
başlayan tek gelişim kohortu olduğu bundan da
foliküler fazın baş veya ortalarında tek folikülün
dominant seçilmesi ile ovulasyona ulaşıldığı
düşünülürdü. İlk defa 1986 yılında Gougeon çoklu
dalga gelişiminden bahsetmiş ve sonrasında bu
hayvancılıkta, özellikle ineklerde üretimi arttırmak
için kullanılmıştır.
İneklerde 2 veya 3 foliküler gelişim dalgası
bulunmaktadır.
İnsanlarda
da
trans-vajinal
ultrasonografi ile yapılan çalışmalarda küçük antral
foliküllerin siklus içinde iki veya üç kere büyüme
gösterdikleri izlenmiştir (13). Kadınların %68’de iki,
%32 sinde üç gelişim dalgası izlenmiştir. Günümüzde
uygun gonadotopin desteği ile bu foliküller gelişim
uyarılabilmekte ve foliküler gelişim daha ileri
aşamalara
taşınıp
matür
oositler
elde
edilebilmektedir. Çakmak ve arkadaşları yakın
zamanlı çalışmalarında klasik protokole (erken
foliküler başlangıç) göre geç foliküler veya luteal
fazda ovaryan stimülasyona başlamanın toplanan
oositi matür oosit, gelişen ve dondurulan embriyo
sayılarını değiştirmediği, fertilizasyon oranlarının
benzer olduğunu bildirmişler ve fertilite korumak
amaçlı random start protokolün kanser hastalarında
güvenle uygulanabileceğini ifade etmişlerdir (14).
Siklusun değişik zamanlarında gelen hastalarda
değişik stimülasyon protokolleri uygulanabilir. Luteal
fazda gelen bir hastada 3 mg tek doz veya 0,25 mg
tekrarlayan dozlarda GnRH antagonisti yapılarak
luteal regresyon sağlanıp progesteron seviyesi
düşüşü ve takiben 2-4 gün içerisinde mentrüasyon
başlatılır. Böylelikle mentrüasyonun başlaması
erkene çekilip konvansiyonel ovaryen stimulasyon
protokolü gecikme süresi kısaltılarak başlatılmış olur.
Farklı
bir
yaklaşım
GnRH
antagonisti
ve
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gonadotropinin birlikte başlanmasıdır böylelikle daha
kısa sürede oosit eldesi sağlanır. Bu protokolde
ekzojen LH ın luteolizi engelleyici etkisi olabileceğinden
rekombinan FSH uygulaması önerilmektedir. Diğer bir
yaklaşım Sönmezer ve arkadaşlarının vaka serilerinde
olduğu
gibi
siklus
döneminden
bağımsız
menstruasyonu
beklemeden
gonadotropinlerin
başlanması ve lider folikül 13 mm geldiğinde prematür
luteinizasyonu engellemek için GnRH antagonisti
başlanmasıdır (15). Ovülasyona çok yakın hastalarda
hCG veya agonist tetikleme yapılıp ovülasyon sonrası
luteal faz overyan stimülasyon başlanması uygun
olabilir. Foliküler fazda lider folikülün arkasından
gelen folikül <12mm ise ve LH piki öncesi hala <12mm
ise gonadotropin başlanır ve LH piki ve takiben ikincil
folikülün 12mm olması ile beraber GnRH antagonisti
başlanır. Eğer LH piki gerçekleşmeden ikincil lider
folikül 12 mm geçmişse gonadotropinler GnRH
antagonistleri ile birlikte başlanmalıdır (14). Estrojen
reseptörü pozitif tümörlerde aromataz inhibitörleri
gonadotropinlerle birlikte verilirse doğal siklusa yakın
östrojen düzeyleri sağlanmış olur.
Letrazol kullanımının oosit toplanmasından sonra
menstrüasyon başlayana hatta kemoterapi
kullanımı başlayana kadar devam etmesi yüksek
östrojene sahip hastalarda önerilir. Tamoksifen
kullanımı ile daha önce değinildiği gibi östrojen
seviyelerinde azalma olmaksızın koruma sağlansa da
random start protokollerde deneyim
bulunmamaktadır.
Günümüzde hormon reseptörü pozitif hastalarda
estrojenin olumsuz etkilerini önlemek için özellikle
aromataz inhibitörlerinin kullanımı önerilse de bu
hastalarda estrojen seviyelerinde azalma izlenirken
progesteron seviyeleri
düşmemektedir(16). Oosit
retrieval sonrası GnRH antagonist uygulaması luteolitik
etki ile progesteron seviyelerinin düşürülmesinde etkili
olabilir. Bu uygulamaların etkinliği konusunda yeni
kontrollü çalışmalara gerek vardır.

Kaynak ve tüm makaleyi indirmek için tıklayınız
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Dondurulmuş Embriyo Transfer Sikluslarında İdeal Endometrium Hazırlama
Yöntemi Hangisidir?
Hazırlayan Doç. Dr. Mehtap Polat
Anatolia Tüp Bebek Merkezi Ankara

Son yıllarda giderek artan
oranlarda
dondurulmuş
embriyo
transferi
(FER)
uygulamaları yapılmaktadır. Bu
artışın
nedenleri,
transfer
edilen
embriyo/embriyolar
dışında
kalan
kaliteli
embriyoların varlığı, giderek
daha yoğun olarak uygulanan
preimplantasyon
genetik
tarama (PGS) ve tanı (PGD) (1) uygulamaları, aşırı
uyarım sendromu gelişme riskinden (OHSS) (2)
kaçınma ya da ovarian stimülasyonun endometrium
üzerine zararlı etkisinden kaçınmak amacıyla (3) tüm
embriyoların dondurulmasının tercih edilmesi olarak
sayılabilir.
Avrupa Üreme Cemiyeti ESHRE tarafından yayınlanan
2012 yılına ait verilerde FER siklus oranları %34.5 olarak
rapor edilmiştir. Bu oran 2010 yılında raporlanmış olan
%28’e göre belirgin olarak artış göstermiştir. (4,5). Aynı
şekilde Avrupa verileri ile uyumlu olacak şekilde
Amerika verilerinde de FER siklus uygulamalarının yıllar
içerisinde arttığı ve son yayınlanan 2013 verilerinde
%24.5’e yükseldiği görülmektedir (6).
Dondurulmuş embriyo transferi uygulamalarının
giderek daha fazla uygulanır hale gelmesinde elbette
hem laboratuvar koşullarının gelişiminin hem de
vitrifikasyon tekniğinin önemi büyüktür. Embriyoların
donma çözme uygulamaları sonrasında sağ kalım
oranlarının ve implantasyon oranlarının artmış olması,
daha güvenle ve artan bir şekilde kullanımına olanak
tanımıştır.

Günümüzde
protokoller;

FER

siklusları

için

kullandığımız

-Doğal Siklus (DS):
Doğal siklus FER uygulamaları sadece düzenli adet
gören hastalarda
uygulanabilmektedir. Spontan
ovülasyonu takip etmek için seri endokrin ve
ultrasonografik monitorizasyon gereklidir. Endokrin
monitörizasyon LH yükselişini tespit etmek için
yapılmalıdır. LH yükselişi tespit edildikten 36-40 saat
sonra ovülasyonun olacağı öngörülür (7). Bu nedenle
hastanın siklus aralığına göre, 2 veya 3. gün yapılan ilk
değerlendirme ardından takip 10-12. günler aralığında
başlatılmalı ve ovülasyona yakın dönemde günlük
monitörizasyon yapılmalıdır. Luteal destek gerekliliği
tartışmalıdır (8). İlerleyen yaşlarda, follikülogenezde
oluşabilecek sapmalar, ovülasyonun saptanması ve
dolayısıyla
transfer
gününün
belirlenmesinde
sorunlara yol açabilir.

FER sikluslarının uygulanmasının artmasına karşın
halen günümüzde hangi hazırlık protokolünün daha iyi
olduğu tartışmalıdır. FER sikluslarında başarı için,
dondurmaya uygun kalitedeki embriyonun seçimi,
endometriyum ile embriyo arasında uyumun
sağlanması ve yeterli luteal desteğin yapılması
önemlidir.
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-Modifiye Doğal Siklus (mDS):
Doğal siklus FER uygulamalarına göre, mDS
uygulamaları,
az monitörizasyon gerekliliği
nedeniyle daha hasta dostudur. Siklusun 2-3. günü
değerlendirme sonrası yine takip 10-12. günler
aralığında başlatılır. Dominant follikül 16-20 mm
boyutuna gelene kadar günlük ya da gün aşırı
takiplere devam edilir. Ardından human chorionic
gonadotropin (hCG) ile ovulasyon tetiklenir. hCG’nin
uzun yarılanma ömrü ve luteotropik etkisi
nedeniyle luteal faz desteği yapılmayabilir (9-11).

Artifisyel
Siklus;
Supresyonsuz

Supresyonlu

ya

da

Artifisyel
sikluslar
tüm
hasta
gruplarında
uygulanabilir ve tedavide esneklik sağlarlar.
Özellikle supresyonlu olan sikluslar spontan
ovülasyonu önlemek açısından çok daha etkindir.
Supresyonsuz olan uygulamalar hasta dostudur
ancak yine de %1.9-7.4 oranında prematür
ovülasyona bağlı siklus iptali olabilir
(12,13).
Estrojen başlama zamanının geciktirilmesi (14) ya
da yetersiz dozda uygulanması (15) prematür
ovülasyon riskini arttırabilir. Artifisyel sikluslarda
mutlaka luteal destek yapılmalıdır.

Artifisyel sikluslarda, endometrial hazırlık şekilleri
açısından heterojenite bulunmaktadır. Literatüre
baktığımızda estrojen ile endometrial hazırlık amacıyla
farklı yollarla (oral ya da transdermal) ya da farklı
dozlarda (sabit yada artan dozlarla) estrojen kullanımı
olduğunu görmekteyiz. Çoğu çalışmada günlük 4-6 mg
dozlarda estrojen kullanıldığını görmekteyiz. Nondonör sikluslarda oral ya da transdermal estrojen
uygulanmasını karşılaştıran çalışma bulunmamaktadır.
Ancak donasyon sikluslarını içeren 8362 hasta sayılı
retrospektif bir çalışmada canlı doğum oranları
karşılaştırılmış ve oral (%32.4) ya da transdermal
(%33.9) estrojen kullanımı arasında bir fark
bulunmamıştır (16).

Mild Ovarian Stimülasyon
Eksojen gonadotropinler ya da letrozole/klomifen
sitrat gibi oral ajanlarla hafif ovarian stimülasyon
yapılabilir. Ovulatuar ya da anovulatuar her türlü
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hasta grubunda uygulanabilir. Hatta ovulatuar hasta
grubunda dahi hafif stimülasyonun gizli luteal faz
defektlerini
düzeltmede
etkili
olabileceği
düşünülmektedir.
Literatüre bu kapsamda detaylı baktığımızda , FER
sikluslarında en iyi protokolün hangisi olduğunu
belirlemeye yönelik olarak iyi tasarlanmış, randomize
kontrollü çalışmaların çok kısıtlı sayıda olduğunu
görmekteyiz. Yakın zamanda bu açıdan literatürdeki
çalışmaları inceleyerek yaptığımız metaanalizde, şu
an kullanımda olan protokollerden hiçbirinin
diğerlerine karşı üstünlüğünü saptayamadık (17).
Bu bulduğumuz sonuç, daha önce yayınlanan 2
metaanaliz ile de uyumlu idi (18,19). Ancak mDS
uygulamalarının en az DS ve artifisyel hazırlamalı
sikluslarla eşit oranda hatta bir miktar daha iyi
gebelik sonuçlarına sahip olduğunu görmekteyiz.

Geniş hasta sayısına sahip bir randomize kontrollü
çalışma olan Antarctica çalışmasında da mDS
uygulamaları ile supresyonsuz artifisyel siklusların
benzer canlı doğum oranlarına sahip olduklarını
görmekteyiz (20)

Aynı şekilde yakın zamanda yayınlanan bir diğer
randomize kontrollü çalışmada da mDS ile
supresyonlu
artifisyel
hazırlamalı
sikluslar
karşılaştırıldığında klinik gebelik, abortus ve canlı
doğum oranları benzer olarak raporlanmıştır (21).

Tüm bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, en iyi
protokolü bulmaya yönelik olarak
çalışmalar ve
araştırmalar halen devam etmektedir.

LUTEAL FAZ DESTEĞİ
Doğal siklus uygulamalarında luteal destek gerekliliği
tartışmalıdır. Bu konuda Bjuresten ve arkadaşlarının
yapmış oldukları bir randomize kontrollü çalışmada DS
uygulanan 435 kadın luetal destek (400 mg vaginal
mikronize progesteron 2x1) yapılıp yapılmamasına
göre randomize edilmiştir. Luteal destek yapılan
grupta canlı doğum oranları istatistiksel olarak anlamlı
olacak şekilde yüksek olarak bildirilmiştir. (%30’a
karşılık %20; p = 0.027) (8).
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Embriyo dondurulduktan sonra ne zaman
transfer? Hemen mi? Beklemeli miyiz?
Literatüre, tedavi sonrası dondurulmuş embriyo
varlığında transfer yapılma zamanlaması açısından
bakılacak olursa; Çeşitli nedenlerle taze transfer
yapılmaksızın tüm embriyoları dondurulan hastalarda
ya da taze transfer sonrasında gebelik elde
edilemeyen hastalarda hemen dondurulmuş embriyo
transferi yapılması ile birkaç ay ara verildikten sonra
yapılması karşılaştırıldığında gebelik oranlarının
benzer olduğu görülmektedir (27-29).

Uygulanan hCG’nin devam edici etkisi nedeniyle
mDS
uygulamalarında
luteal
destek
gerekmeyebilmektedir
(9).
Efthelkar
ve
arkadaşlarının yaptıkları randomize kontrollü
çalışmada mDS uygulaması yapılan 102 hasta luteal
destek yapılıp yapılmaması açısından (progesterone
50 mg 2x1 IM) değerlendirilmiş ve implantasyon,
klinik gebelik ve abortus oranları açısından bir
farklılık saptanmamıştır (11).

Sonuç olarak, mevcut yapılmış olan çalışmalara
dayanarak hiçbir hazırlık protokolünün diğeri üzerinde
belirgin bir üstünlüğü olmadığını söyleyebiliriz. Ancak
mDS uygulamalarının, az takip gerektirmesi, hasta
dostu olması, luteal destek gerektirmemesi ve en az
diğer protokoller kadar etkin olması gibi bazı
avantajları bulunmaktadır. Ancak, hangi protokolün en
iyi ve maliyet-etkinlik açısından da daha yetkin
olduğunu belirleyebilmek için
güçlü tasarımlı
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak ve tüm makaleyi indirmek için tıklayınız

Ancak artifisyel hazırlamalı sikluslarda, elbette
luteal faz desteği gerekliliği tartışılmazdır. Vajinal ya
da intramüsküler yolla progesterone kullanımının
canlı doğum üzerine etkisi açısından yapılmış olan
bazı çalışmalar intramüsküler kullanım ile
sonuçların daha iyi olduğunu rapor ederken (22,23)
daha fazla çalışmada sonuçların benzer olduğu
raporlanmıştır (24-26). Bu nedenle seçim yaparken
hastanın yönelimi, uygunluğu, potansiyel yan etkiler
ve fiyat göz önünde bulundurulmalıdır.
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Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: the Royal College of
General Practitioners’ Oral Contraception Study
American Journal of Obsteric and Gynecology Mart ,2017
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"The Royal College of General Practitioners" Oral Kontrasepsiyon Çalışması :
Kombine Oral Kontraseptifler ve Yaşam Boyu Kanser Riski
Yorumlayan: Dr. Samican Özmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960 yılında ortaya
çıktıkları
andan
itibaren
kombine
oral
kontraseptifler (KOK) yüz milyonlarca kadın
tarafından gebelikten korunma yöntemi olarak
kullanılmıştır. Bunun yanında, kadınlarda görülen
kanserler ve KOK kullanımının bu kadar popüler
olması, ilaçlar ve kanserler arasında ilişkinin
varlığını her zaman sorgulatmıştır. Bu çalışma,
İngiltere kökenli olup 1968-1969 yıllarından
başlayarak 44 yıl boyunca devam eden ve bir
korunma yöntemi olarak KOK kullanan kadınlarda
kanser riskinin araştırıldığı, A JOG’da 2017 yılında
yayımlanan ve oral kontraseptiflerle ilişkili bugüne
kadar yapılan en uzun soluklu çalışmadır.

Daha önceden oral kontraseptiflerle ilişkili yapılan
ve çoğunluğu olgu kontrol çalışması olan birçok
çalışmada, KOK kullanan kadınlarda serviks ve
meme kanseri riskinde artış gösterilmiştir. Aynı
zamanda KOK kullanımının karaciğer kanseri riskini
artırdığını gösteren çalışmalar da mevcuttur.
Bununla birlikte ilacı kullanan kadınlarda over ve
endometrium kanseri riskinde azalma izlendiği
bilinmekte, fakat bu koruyuculuğun kaç yıl boyunca
devam ettiği bilinmemektedir.

Bu çalışmada, Mayıs 1968 ve Temmuz 1969 yılları
arasında, Birleşik Krallık’ta seçilmiş 1400 pratisyen
hekim, toplamda 46.022 kadını takibe almışlardır.
Bu 46022 kadının yarısı korunma yöntemi olarak
KOK kullanmakta olan, yarısı ise hayatı boyunca hiç
KOK kullanmamış kadınlardan oluşmaktadır.
Çalışmaya dahil olan kadınların çoğunluğunu beyaz
ırktan, evli veya birlikte yaşadığı bir partneri olan ve
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ortalama yaşı 29 olan kadınlar oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılım aşamasında kadınların sigara
kullanımı,
pariteleri,
sosyal
sınıfları,
medikal
özgeçmişleri de göz önünde bulundurulmuştur.

1970'li yılların ortalarında, İngiltere ve İskoçya’da iki
merkezde, çalışmaya dahil olan kadınlar “işaretlenmiş”,
böylece ortaya çıkan kanser vakaları isimsiz olarak
kaydedilmişlerdir. Bu döneme kadar olan sürede
çalışmadan ayrılmış olan kadınlar, çalışmaya dahil
edilmemişlerdir. Kadınların takip periyodları birer aylık
süreler olup; bu sayede ilacı yeni kullanmaya başlayan
kadınlar ilaç kullanan gruba dahil edilebilmişlerdir. Her
kanser kategorisinden, bir kadında görülen ilk kanser
ele alınmıştır. Aynı kanser tipinin yeniden görüldüğü
hastalar işaretlenmemişlerdir. Fakat hastalar, farklı
kanser tipleri açısından takip edilmeye devam
edilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, 4661 KOK kullanan kadın
884895 kadın-yılı boyunca ve 2341 hiç KOK
kullanmamış kadın 388.505 kadın-yılı süresince en az
bir kere kansere yakalanmışlardır (Tablo 1 ve 2). İki
grupta da %10 oranında kadın birden fazla tipte
kansere yakalanmıştır.

KOK kullanmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, KOK
kullanan kadınlarda herhangi bir kansere yakalanma
riski, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte %4
daha fazla saptanmıştır. En sık görülen kanser olan
meme kanseri riski genel toplumdaki insidansa yakın
bulunmuştur.
KOK
kullanan
kadınlarda,
kullanmayanlara oranla kolorektal, endometrial,
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ovaryan, lenfatik ve hematopoetik kanserlere
yakalanma riski ise istatistiksel olarak anlamlı
biçimde daha düşük saptanmıştır.

Akciğer kanseri riski ile KOK kullanımı arasında
anlamlı bir ilişki saptanmamış olup, akciğer kanseri
riskindeki artış sigara kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

Halihazırda KOK kullanan, veya KOK kullanımını <5 yıl
önce bırakmış olan kadınlarda, meme ve serviks
kanseri riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış
saptanmış olup, ilacı bıraktıktan sonraki beş yıldan
daha sonraki dönemde bu risk artışının ortadan
kalktığı gösterilmiştir. Kolorektal kanserler, meme,
over, santral sinir sistemi ve hipofiz, lenfatik ve
hematopoetik kanserlere karşı koruyuculuk ise, ilacı
bıraktıktan sonraki 35 yıldan sonra bile istatistiksel
olarak anlamlı düzeydedir. Yaşamın daha erken
zamanlarında KOK kullanımının, ileriki dönemlerde
kanser riskini artırdığına dair herhangi bir veri
saptanmamıştır.

Çalışmaya, hormon replasman tedavisi (HRT) ile ilgili
istatistikler dahil edilmemiştir. Bununla birlikte HRT
kullanımının, artmış meme ve over kanseri ile ilişkili
olduğu bilinmektedir. Histerektomi olmayan ve
önceden KOK kullanım öyküsü olan kadınlarda, HRT
kullanım oranının daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Fakat KOK kullanım öyküsü olan kadınlarda HRT
kullanma oranı ne kadar yüksek olursa olsun, bu
çalışmada da gösterildiği üzere KOK kullanımını
bıraktıktan çok uzun yıllar sonra bile, hastalarda over
kanseri riskinde anlamlı oranda azalma saptanmış,
meme kanseri riskinde ise anlamlı bir artış
saptanmamıştır. Bu da, HRT’nin over üzerindeki
olumsuz etkilerine karşın KOK’ların koruyucu bir
etkisinin olduğu anlamını taşıyor olabilir.

kadınların alkol kullanım oranları, diyetleri, menarş ve
menopoz yaşları, vücut kitle indeksleri önceden
bilinmemektedir.
Sigara
kullanımı
ile
ilgili
güncellemeler de çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm
bu bilgiler, çalışmanın sonuçlarında sapmaya neden
olmuş olabilir.

Gözlem sırasında farklı türlerde görülen kanserler
çalışmaya dahil edilmişlerdir. Fakat bir kanser türünün
tedavisinde kullanılan ilacın farklı türden kansere
sebep olabileceği gerçeği göz ardı edilmiştir. Örneğin,
meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifen
endometrium kanserine sebep olabilmektedir. Fakat
meme kanserli bir hastada takip sırasında ortaya çıkan
endometrium kanseri, çalışmaya dahil edilen kanser
kategorisindedir.

Çalışmada
ilaçlar,
içeriklerine
göre
sınıflandırılmadıklarından hangi preparatın hangi
kanser riskini ne derece artırdığına yada azalttığına
dair bir istatistik çalışmada yer almamaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, dünyada kanser insidansının
yaygın olduğu bir bölgede bile KOK kullanımının
kanser riskini artırmadığını, aksine ilaç kullanımının
bırakılmasından uzun yıllar sonra bile bazı kanser
türlerine karşı koruyucu olduğunu göstermektedir.

Çalışmada çok fazla sayıda kadın uzun yıllar boyunca
takip edilmiştir. Fakat takip sırasında çok fazla sayıda
kadın takibi bırakmıştır. Çalışmaya dahil edilen
kadınların mortalite oranları, genel popülasyondan
düşük saptanmıştır. Bunun nedeni, çalışmaya dahil
edilme kriteri olarak kronik hastalığa sahip
olunmaması olabilir. Çalışma grubuna dahil edilen
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Beş Milyon Fransız Kadında Düşük Doz Östrojen İçeren Oral Kontraseptiflerin
Pulmoner Emboli, İnme ve Myokard İnfarktüsü Riski : Kohort Çalışması
Yorumlayan : Dr. Samican Özmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dünya çapında yüz milyonlarca kadın, korunma
yöntemi olarak oral kontraseptifleri kullanmaktadır.
Farklı ülkelerde farklı preparatlar kullanımda olmakla
birlikte, oral kontraseptiflerin kullanımı ve venöz
tromboemboli arasındaki ilişki, daha önceden yapılan
çalışmalarda da gösterilmiştir.

Yapılan bu çalışmada, Fransız Ulusal Sağlık Sistemi’ne
dahil sekiz farklı preparatı kullanan kadınlarda,
myokard infarktüsü (MI), tromboemboli ve inme riski
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda çalışmada, östrojen
dozları ve kullanılan progestagen tipleri arasında
hangilerinin pulmoner tromboemboli (PTE) açısından
en az riskli olduğu araştırılmıştır. Tablo 1’de, Fransa
Ulusal Sağlık Sistemi’ne kayıtlı sekiz preparat ve
içerikleri gösterilmektedir.

Çalışmada, 2010 Eylül ve 2012 Ağustos yılları arasında,
15-49 yaş aralığında ve KOK kullanım öyküsü olan
Fransa Ulusal Sağlık Sistemine kayıtlı tüm kadınlar ele
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alınmıştır. 5.049.851 kadından; özgeçmişinde kanser,
PTE, inme ve MI olan kadınlar çalışmaya dahil
edilmemiştir. Kadınlar inme, MI veya PTE geçirene
kadar, ilaç kullanımını bırakana kadar, gebe kalana
kadar, kanser gelişene kadar, ölene kadar, 50 yaşına
ulaşana kadar, bacak ile ilgili ortopedik bir cerrahi veya
jinekolojik cerrahi geçirene kadar takip edilmişlerdir.
Gebe kadınlar ve abortla sonuçlanmış gebeliği olan
kadınlar, gebe olmanın veya postpartum dönemin tek
başına
getirdiği
emboli
riskinden
çalışmanın
etkilenmemesi
adına,
tahmini
gebe
kalma
tarihlerinden itibaren çalışmadan çıkarılmışlardır.
Doğum veya aborttan iki ay sonrasından itibaren
çalışmaya yeniden dahil olmuşlardır.

Takip periyodu bir ay olarak belirlenmiştir. Böylece
takip sırasında farklı bir preparata geçiş yapmış olan
kadınlar, yeni reçete edilen preparatın grubuna dahil
edilmişlerdir (östrojen dozu, progesteron içeriği veya
her ikisi değişmiş olabilir). Tedaviyi bırakma olarak
kabul edilen durum ise, son reçete edilen ilaçtan
sonraki üçüncü aydan itibaren olan süredir.

Hastalar ele alınırken, kardiyovasküler hastalık
açısından
predispozisyon
oluşturacak
yaş,
sosyoekonomik düzey, diyabet ve hipertansiyon
öyküsü göz önünde bulundurulabilmiş olup, sigara
kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir. Yalnızca tütün
kullanımına bağlı hastane başvurusu olan veya nikotin
replasman tedavisi reçete edilen kadınlar sigara
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kullanımı olan grup olarak kabul edilebilmişlerdir.
Çalışma boyunca toplamda 1.800 PTE, 1.046 inme ve
407 MI gözlenmiştir. >35 yaş KOK kullanımı olan
kadınlar çalışmanın %26,1'i olup, advers etkilerin
%56,7’si bu grupta gözlenmiştir.

Progesteron
preparatı
olarak
Levonorgestrel,
Desogestrel ve Gestodene ele alınmış olup, her üç
grubun da düşük doz östrojenli kombinasyonlarını
kullanan kadınlarda, yüksek doz östrojenli preparat
kullanan kadınlara göre PTE, inme, MI ve "composite
events" olarak adlandırılan grubun görülme riski
daha düşük saptanmıştır. Bu azalma, Levonorgestrel
ve Desogestrel kullanan kadınlarda istatistiksel
olarak anlamlı olmakla birlikte, Gestodene kullanan
kadınlarda anlamlı değildir.

Progesteron
preparatları
ele
alındığında;
levonorgestrel ile karşılaştırıldığında, desogestrel ve
gestodene kullanan kadınlarda PTE riski anlamlı
olarak artmış saptanmıştır. Bu durum, kullanılan
östrojen dozundan bağımsızdır.

Hasta izlem süresinin kısa olması, ilaca başlama
zamanının bilinmiyor olması (ilaç kullanım süresi ve
risk artışı arasında bir bağlantı kurulması açısından),
Fransız Ulusal Sağlık Sistemine dahil olmayan
preparatların çalışmaya dahil edilememiş olması,
sigara
kullanımının
bilinmemesi
çalışmanın
kısıtlamalarındandır.

Sonuç olarak; kullanılan progesterone tipinden
bağımsız olarak, düşük doz östrojen kullanımı PTE,
MI ve inme riskini anlamlı olarak azaltmaktadır.
Östrojen dozundan bağımsız olarak Gestodene ve
Desogestrel
kullanımında,
Levonorgestrel
kullanımına göre istatistiksel olarak anlamlı PTE, MI
ve inme riski artışı mevcuttur. Çalışmaya göre en az
yan etki oluşturan preparat, 20 mikrogram östrojen
ve
Levonorgestrel
içeren
preparat
olarak
saptanmıştır.
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Zor Transfer Nedir? 7,714 Embriyo Transferi Analizi: Embriyo Transferi Sırasında
Farklı Manevraların Gebelik Oranları Üzerine Etkisi ve Objektif Değerlendirme
İçin Öneri
Yorumlayan : Dr. Hüner Azimli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Amaç:
Embriyo
transferi'nin
(ET)
objektif
değerlendirilmesi için bir algoritma önermek amacıyla,
ET zorluk derecesi ile gebelik oranı arasındaki ilişki
kurmak.
Metod: Retrospektif, gözlemsel çalışma
Hastalar: Taze embriyo transferi veya dondurulmuşçözülmüş embriyo transferi (CT) yapılan IVF/
intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunu (ICSI) takiben
ET ile yardımcı üreme tekniği (YÜT) uygulanan kadınlar
Ana sonuç ölçümleri: Klinik gebelik oranı (CPR)
Sonuçlar: Toplam 7,714 ET analiz edildi. CPR, zor ET'ye
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kıyasla kolay ET'de (%38.2'ye karşı %27.1) anlamlı
derecede yüksekti. Embriyoları fundusa başarılı bir
şekilde
yerleştirmek
için
gerekli
olan
her
enstrümantasyon, CPR’de progresif azalma ile
sonuçlanmıştır: Dış kateter kılıfının kullanımı (odds
oranı [OR] 0.89; %95 güven aralığı [CI] 0.79-1.01),
Wallace stileti (OR 0.71;% 95 GA 0.62-0.81) ve
tenakulum (OR 0.54; %95 GA 0.36-0.79). Kötü
ultrasonografi görüntülemesi, CPR'yi önemli derecede
azaltır.
Sonuç: ET sırasında ek manevraların kullanılması ile
CPR giderek azalmaktadır. ET sırasında uygulanan
enstrümantasyonun
nesnel
bir
sınıflandırması
önerilmektedir.
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Zor Transfer Nedir? 7,714 Embriyo
Transferi
Analizi:
Zor Transfer
Nedir?
7,714 Embriyo Transferi Analizi: Embriyo Transferi Sırasında Farklı
Manevraların Gebelik Oranları Üzerine Etkisi ve Objektif Değerlendirme İçin Öneri

Giriş
Yardımlı üreme tekniklerindeki ilerlemelere rağmen,
tek embriyo transferi evrensel kullanımında
implantasyon oranları nispeten düşük kalmaktadır.
Başarılı bir implantasyon için, canlı bir embriyo, alıcı
bir endometrium ve optimal bir ET tekniği gerekir.
Tüm IVF başarısızlıklarının %30'undan kötü ET
tekniğinin sorumlu olabileceği tahmin edilmektedir.
ET'yi etkileyen bazı değişkenler ultrasonografi
kılavuzluğunun kullanımı, ET'nin zorluğu, kateter tipi,
embriyo yükleme tekniği, servikal mukus ve/veya kan
varlığı,
klinisyenin
tecrübesi, embriyo ve
embriyonun uterus boşluğuna doğru şekilde
yerleştirilmesi
gibi diğer değişkenlerdir. Bu
çalışmanın amacı, ET'nin objektif değerlendirmesi
için bir algoritma önermek amacıyla, ET'nin zorluk
derecesi ile gebelik oranları arasında ilişki kurmaktır.
İkincil bir hedef olarak ET ile ilgili diğer faktörlerin
gebelik oranları üzerindeki etkisi değerlendirmektir.
Materyal ve Metotlar
Ocak 2009'dan Mart 2015'e kadar Dexeus
Hastanesi'nin
Üreme
Sağlığı
Servisi'nde
gerçekleştirilen tüm ET'leri retrospektif olarak
değerlendirilmiştir.
Dahil etme ve dışlama kriterleri: Belirtilen
dönemde taze ET veya dondurulmuş-çözülmüş
embriyo transferi (CT) yapılan IVF/intrasitoplazmik
sperm enjeksiyonunu (ICSI) takiben ET ile ART
uygulanan tüm hastalar dahil edildi. Oosit donasyon
siklusları ve preimplantasyon genetik tanı işlemi
yapılan sikluslar dahil edilmemiştir. Ovülasyon
indüksiyon iptali, oosit toplanamaması, fertilizasyon
başarısızlığı veya transfer için mevcut embriyo
bulunmaması nedeniyle ET yapılmayan hastalar
analiz dışında tutulmuştur.
Endometrial hazırlık: Hastalar sadece 12-14 gün
süreyle 2 mg/8 saat estradiol valerat (Progynova,
Schering) ile tedavi edildikten sonra, 15. günden
sonra 200 mg/8 saat vajinal mikronize P tedavisi
uygulanmıştır. Over fonksiyonu olan hastalarda,
hipofiz GnRH agonisti (triptorelin 3.2 mg) ile
baskılanmıştır.
Embriyo transfer tekniği: Embriyo transferleri
gelişmenin 2, 3 veya 5. günlerinde (blastokist)
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gerçekleştirildi ve hasta yaşına, ET için mevcut olan
embriyo sayısına ve kalitesine, önceki IVF girişimi
sayısına ve bir önceki embriyo sayısına bağlı olarak 1-3
ET yapılmıştır. Bazı durumlarda, zorlu bir ET'den
şüphelenildiğinde, after-load ET tekniği uygulanmıştır.
Bu vakalarda, iç kateterin endometrial boşluğa girdiği
noktaya
ultrason
kılavuzluğunda
bir
kateter
yerleştirilmiş, ardından iç kateter yavaşça çıkarılarak
dış kateter internal osun biraz içerisinde bekletilmiştir.
İkinci bir iç katetere embriyolog tarafından embriyo/lar
yüklenmiş ve daha sonra bu kateter ile ET işlemine
daha önce anlatıldığı gibi devam edilmiştir. Direnç
görüldüğünde SureView dış kateteri, Wallace, Simcare,
Tenakulum, Histerometre gibi aletlerden herhangi biri
kullanılmıştır.
Sonuçlar
7,714 ET’nin tamamı analiz edilmiştir, %55.5’i taze
IVF/ICSI iken %44,5’i CT’dir.
Hasta yaşı ortalama
38.4±4.7’dir.
Transfer edilen embriyo sayıları her iki grupta benzer
olmasına rağmen, zor ET durumunda kolay ET’ne göre
daha az klinik gebelik elde edildiği tespit edilmiştir. ET
boyunca kullanılan ek yöntemlerin etkisi analiz
edildiğinde zor transferlerde tercih edilen herhangi bir
ek girişimin canlı doğum oranlarında progresif ve
istatiksel olarak anlamlı düşüşe neden olduğu
saptanmıştır. Ancak bu etkinin düşük yapma oranı ve
ektopik gebelik oranlarında görülmediği saptanmıştır.
Bunlara ek olarak, kötü ultrason görüntüsünün de
klinik gebelik oranı üzerinde olumsuz etkisi olduğu
tespit edilmiştir.
Tartışma
Bu çalışmada 7,714 siklusun %7.7’sinde zor ET olduğu
belirlenmiştir. Zor ET’nin CPR oranını %38,2’den
%27,1’e (P<.001); LBR’yi %28,0’dan %19’a (P<.001) kadar
düşürdüğü görülmüştür.
Direk ET referans olarak alınırsa, embriyoyu fundusa
başarılı bir şekilde yerleştirmek için kullanılan
enstrümanların CPR’nda belirgin düşüş yarattığı
görülmüştür: özellikle dış kateter kullanımı (OR 0.89;
%95 GA 0.79–1.01), Wallace stilesi’nin kullanımı (OR
0.71; %95 GA 0.62–0.81) ve tenakulum kullanımında
(OR 0.54; %95 GA 0.36–0.79) CPR’de sırasıyla %11, %29
ve %46 oranlarında düşüş olduğu saptanmış.
ET’nin

temel
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Zor Transfer Nedir? 7,714 Embriyo Transferi Analizi:

yerleştirmektir. Bu işlemin atravmatik ve doğru bir
şekilde yapılması işlemin başarılı olması için kritiktir.
Yaş tek başına ET için bir faktör olarak kabul
edilmese de çalışılan popülasyonda artan yaşın ETde
zorluklara yol açtığı görülmüştür. Her ne kadar yaş
faktörü istatiksel olarak önemli görünse de klinik
açıdan sonuçla bağlantılı bulunmamıştır. Çünkü
gruplar arasındaki yaş farkı 1 yıldan azdır.
Çalışmada kullanılan her bir yöntemin CPR’da
progresif bir düşüşe yol açtığı görülmüştür (OR 0.54;
%95 GA 0.36–0.79). Yapılan diğer çalışmalarda kötü
ultrason görüntülemesinin CPR’ı belirgin şekilde
düşürdüğü kaydedilmiştir. Embriyo atılma direnci,
fundusa dokunma ve kateterde mukus/kan
olmasının CPR üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı
görülmüştür. Her bir merkezin ET için prosedürü
anlatan, ilave önlemleri açıklayan, progresyonun ve
tekniğin sistematik ve obejktif dökümante edildiği bir
protokole ihtiyacı vardır. Eklenen her bir ilave tedbir
CPR oranının düşmesine neden olacaktır.
Çalışmanın gücü örnek hasta sayısının fazla
olmasından kaynaklanmaktadır. Tek merkezden ET
tekniği için aynı protokolü kullanan yayınlar içinde
bilinen en büyük çalışma olmuştur. Bu çalışmanın
kısıtlılıkları ise retrospektif olması ve taze ve donmuş
embriyoların transferinde farklı yardımcı üreme
yöntemlerinin
kombine
analizinin
kullanılmış
olmasıdır. Ayrıca ET’lerde kullanılan farklı hormonal
hazırlıkların prosedüre olan etkisi de dışlanmamıştır.
Sonuç olarak, embriyo transferi işleminde kullanılan
ek manevralarla klinik gebelik oranları progresif
olarak azalmaktadır. YÜT sikluslarında son basamak
olan ET’nin en uygun şekilde yapılması ile sonuçların
iyileştirilebileceği unutulmamalıdır.

TSRM BLAST

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

0312 436 3434

http://www.tsrm.org.tr

IVF Yapılan Düşük Over Yanıtlı Olgularda Mid-Foliküler Faz Rekombinant LH ile
Üriner HCG Desteği Etkisinin Karşılaştırılması
Yorumlayan : Yrd. Doç. Dr. Vehbi Tokgöz
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

IVF tedavilerinde kontrollü ovaryan stimülasyon
sikluslarında düşük ovaryan yanıt %9-24 oranında
oluşmaktadır. Düşük ovaryan yanıtlı olguları tanımlamak
ve sonuçlarını karşılaştırmak oldukça zordur. 2011 yılında
ESHRE konsensusu (Bologna kriterleri) ile bu tanımlamayı
yapmak biraz daha kolaylaşmıştır.
Bu gruplarda ovaryan yanıtı arttırmak için çeşitli
protokoller önerilmektedir. Bununla birlikte bir çok
çalışmada LH desteğinin IVF sikluslarında gebelik
sonuçlarına olumlu katkıları olduğu gösterilmiştir ve bir
çok araştırmacı LH aktivitesi içeren rekombinant LH(rLH),
rekombinant human koryonik gonadotropin(rHCG), üriner
HCG(uHCG) ve üriner HCG içeren human koryonik
menopozal
gonadotropin(HMG)
gibi
preparatları
kullanmaktadır. Hangi preparatın daha etkin olduğu ile
ilgili net bulgular yoktur.
Bu çalışma çift-kör randomize kontrollü bir çalışma olarak
mid-foliküler fazda rLH ve uHCG desteğinin Bologna
kirterlerine göre düşük over yanıtlı olguların antagonist
down-regülasyon ile IVF uygulamalarında etkilerini
değerlendirmiştir.
Hastalara antagonist protokol uygulanarak rFSH 450 IU
doz ile stimulasyon başlanmıştır. Altıncı gün antagonist
başlanmıştır ve 6. günde hastalar randomize edilerek rLH
veya uHCG grubu olarak ayrılmıştır. Günlük olarak rLH ve
uHCG uygulanarak HCG(uHCG, Pregnyl, 5000 IU) ile
ovulasyon tetiklenmesine kadar devam etmiştir. Takiben
oosit toplanması işlemi uygulanmış, ICSI işlemleri yapılmış
ve embryolar takibe alınmıştır. Bütün embryolar klivaj
evresinde transfer edilmiştir. Luteal faz desteği olarak
vajinal progesteron uygulanmıştır. Kriyoprezervasyon
yapılan sikluslarda da 6 mg estradiol/gün olarak verilmiş
ve 8 mm ve daha fazla olduğunda vajinal progesteron
eklenerek
klivaj
evresindeki
embryo
transferi
planlanmıştır.
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Değerlendirilen
hastaların(n=49)
demografik
parametreleri arasında farklılık yoktu. İki grup arasında
ovaryan stimülasyon verileri açısından da farklılık
saptanmadı. Toplanan oosit sayısı, matür oosit sayısı,
fertilizasyon oranı, embryo sayı ve kaliteleri açısından da
iki grup arasında faklılık tespit edilemedi. İmplantasyon
oranları ve gebelik oranları karşılaştırıldığında da
istatistiksel anlamlı farklılık bulunamadı. Ancak, siklus
başına canlı doğum oranları uHCG grubunda %29.2, rLH
grubunda %8 olarak bulunmuştur. uHCG grubunda
yaklaşık 3.6 katlık bir fark olmasına rağmen istatistiki
anlamlılığa ulaşamamıştır.
Mevcut çalışma, midfoliküler faz rLH ile uHCG desteğinin
etkilerini düşük over yanıtlı IVF olgularında karşılaştıran ilk
prospektif çift-kör randomize çalışmadır. Çalışmada
gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanamamıştır.
Yapılan meta-analizlerde düşük over yanıtlı olgularda FSH
ile LH birlikte kullanımının sadece FSH kullanımına göre
anlamlı düzeyde fazla oosit toplanması ve klinik gebelik
oranları elde edildiği gösterilmiştir.
Bu çalışmamızda ilginç olarak her iki grupta da düşük
over yanıtında beklenen(3’ten az oosit) oosit sayılarından
daha yüksek oosit eldesi ve beklenenden daha yüksek E2
değerleri gözlenmiştir. Çalışmada kontrol grubunun
olmamasına rağmen bulgular LH desteğinin faydalı
etkileri ile uyumlu olarak gözükmektedir.
LH aktivitesi içeren farklı preparatların IVF sikluslarında
kullanımını karşılaştıran 2 prospektif randomize çalışma
vardır. Fakat bu iki çalışma da Bologna kriterlerinden
önce yapılmıştır. Mevcut çalışma ise Bologna kriterlerine
göre belirlenen düşük over yanıtlı olgularda yapılmıştır.
Çalışmanın güçlü yanlarından bir tanesi kümülatif gebelik
oranlarını değerlendirmiş olmasıdır. Diğer bir güçlü yanı
ise benzer çalışmalardan farklı olarak her iki grupta da
rFSH kullanılmasıdır.
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uHCG kullanımının karşılaştırılabilir etkileri olduğu bulunmuştur ayrıca uHCG, rLH’dan daha ucuz olması nedenli
avantajlı görünmektedir. HMG preparatlarındaki gibi uFSH ile kombine olmayan uHCG kullanımı doz ayarlaması
yapılması açısından da avantaj sağlamaktadır.
Çalışmanın muhtmel zayıf yanlarından biri küçük örneklem grubu olmasıdır. Bu durum canlı doğum oranlarının
uHCG grubunda 3.6 kat fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasının bir sebebi olabilir.
Sonuç olarak; iki grup arasında anlamlı farklılık olmamasına rağmen siklus başına kümülatif gebelik oranları uHCG
grubunda rLH grubuna göre 3.6 kat daha fazladır. İleride yapılacak uygun ve güçlü çalışmalar ile bu bulgular
doğrulanabilir.
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Yeni Nesil Sekanslama İle Preimplantasyon Genetik Tarama Sonrası Optimal
Öploid Embriyo Transfer Stratejisi, Taze vs. Donmuş: Randomize Kontrollü Çalışma
Yorumlayan: Dr. Hüner Azimli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Amaç: Preimplantasyon genetik tarama ile IVF sonrası
euploid blastokistlerin transferinde kullanılan iki
yaygın protokolu (taze vs. vitrifiye) karşılaştırmak.

kullanılarak IVF tedavisi gören toplam 179 hasta.

Dizayn: Randomize kontrollü çalışma.

Müdahale(ler): Hastalar, hCG uygulaması sırasında,
freeze-all sikusuna ya da taze 6. gün embriyo transferi
siklusuna randomize edilmiştir.

Yer: Özel bir yardımlı üreme merkezi.
Hasta(lar):
Preimplantasyon
genetik

Ana
Sonuç
Ölçümleri:
İmplantasyon
oranları
(kese/transfer edilen embryo), devam eden gebelik
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oranları (PRs) (8 hafta üzeri) ve ilk ET’ni takiben siklus
başına canlı doğum oranı.
Sonuç(lar):
ET
başına
implantasyon
oranı,
dondurulmuş grupta taze grupla karşılaştırıldığında
düzelme göstermesine karşın anlamlı bulunmamıştır
(%75'e karşı %67). Dondurulmuş grupta devam eden
PR (%80'e karşı %61) ve canlı doğum oranları (%59'a
karşı %77) taze gruba göre anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur.
Yorum: Bu çalışmada araştırılan tedavi protokolleri
hastalar için makul bir seçenek olabilir. Tüm
embriyoların
dondurulması
transfer
için
kullanılabilen embriyo kohortuna tüm blastokistlerin
dahil edilmesini sağlar ve bu da ET'ye daha fazla
hastanın ulaşması ile sonuçlanır. Bu bulgular, bilinen
euploid embriyolar kullanıldığında tercih edilen bir
transfer stratejisi olarak dondurma seçeneğinin
lehine bir eğilim olduğunu göstermektedir.
Giriş
Embriyo anöploidisi, muhtemelen IVF sikluslarında
implantasyon başarısızlığının başlıca nedenidir. Anne
yaşının artışı ile embriyonik anöploid hızlarındaki
artış doğrudan ilişkilidir. IVF'deki son ilerlemeler ve
preimplantasyon genetik taramasında (PGS) yeni ileri
teknoloji kombinasyonu (Tüm kromozom kopya
sayısını belirlemek için bir dizi karşılaştırmalı
genomik hibridizasyon, kantitatif polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ve yeni nesil sıralama[NGS]) ile
birlikte, devam eden gebelik oranları euploid
blastokistlerin seçici transferi ile geliştirilmiştir.
Euploid embriyolar için halen klinik uygulamada
bulunan iki transfer stratejisi vardır: freeze-all veya
taze embriyo transfer stratejileri. Freeze-all stratejisi
biyopsiden sonra tüm embriyoların dondurulmasını
ve ardından tamamının (5. gün ve 6. gün
embriyoların) PGS sonuçlarına göre ET için
kullanılmasıdır. Taze embriyo stratejisi ise, 5. gün
blastokist
biyopsisini
ve
embriyoların
PGS
sonuçlarına göre 6. gün transferi ve kullanılmayan
embriyoların
daha
sonra
kullanmak
üzere
dondurulmasıdır.
Bu klinik araştırmanın asıl amacı, PGS sonrası hangi
ET stratejisinin implantasyon ve canlı doğum
oranlarını iyileştirileceğini veya stratejilerin eşit
derecede başarılı olup olmadığını belirlemektir.
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Materyal ve Metotlar
Katılımcılar Aralık 2013-Ağustos 2015 tarihleri arasında
Oregon Üreme Merkezi'nde çalışmaya alınmıştır. Kendi
yumurtaları kullanılarak IVF ve PGS uygulanan 18 ile 42
yaş arasındaki hastalar çalışmaya katılmıştır.
Dışlama kriterleri: Cerrahi olarak alınmış sperm
(mikro cerrahi epididimal sperm aspirasyonu [MESA]
veya testiküler sperm aspirasyonu [TESA]) gereksinimi,
Tek gen hastalığı veya kromozomal bir bozukluk için
preimplantasyon genetik tanı yapılan hastalar, oosit
donasyon siklusları, cinsiyet seçim siklusları, azalmış
over rezervi (Erken foliküler faz serum FSH seviyesi >10
IU/L veya serum AMH <1 ng/mL), randomizasyondan
önce meydana gelen ve hastanın ET'ye (örneğin, nakil
öncesi rahim ameliyatı ihtiyacı gibi) geçmesine izin
vermeyecek tıbbi nedenler. Kadınlar, 10 blok içinde 1:1
oranında randomize edilmiştir.
Stimulasyondan 2-3 hafta önce oral kontraseptif
verilmeye başlanmıştır. Tercihen GnRH antagonist
protokolü kullanılmıştır (Frozen grubununda 84/91 ve
taze embriyo grubunda 78/88). Hem FSH hem de hMG
preparatları ile ovaryen stimulasyon gerçekleştirildi.
Dominant follikül çapı 18 mm olduğunda, son oosit
maturasyonu için 10.000 IU hCG (Novarel) kullanıldı.
Oosit toplanması 36 saat sonra yapıldı.
Dondurulmuş ET Sikluslarında Uterin Hazırlık
Menstrüel siklusun 3. gününden itibaren 15-21 gün
boyunca 30 mg etinil estradiol/0.15 desogestrel içeren
kombine OKS verildi. Estradiol valerat (4 mg/gün;
Delestrojen), son OKS hapından 5-7 gün sonra
başlandı ve haftada iki kez 6 mg dozuna ulaşılana
kadar her enjeksiyonda 1 mg arttırıldı ve endometrium
USG’de 7.5 mm kalınlıkta trilaminar olana kadar verildi.
Daha sonra progesteron ilk iki gün 50 mg/gün
dozunda başlandı ve bundan sonra 100 mg/gün
dozuna yükseltildi. Dondurulmuş çözülmüş ET,
progesteron enjeksiyonlarının yedinci gününde yapıldı.
Gebelik testi pozitif olan hastalara günde üç kez
vaginal 100 mg progesteron verildi.
Taze ET Sikluslarında Uterin Hazırlık
Taze ET'ler, orijinal oosit toplama siklusunda
gerçekleştirildi. Günde iki kez 2 mg oral östrojen
takviyesi ile birlikte, ilave P günde bir kez vajinal yolla
uygulandı. Progesteron 3. günden sonra günde 2 kez
uygulandı. Transfer, 6. günün sabahı gerçekleşti. Bu
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ilaçlar gebelik testine kadar ve sonrasında da devam
etti.
Sonuçlar
Çalışmaya 183 hasta kabul edildi. hCG uygulaması
öncesinde zayıf cevap nedeniyle 4 hasta çıkarıldı.
hCG uygulanan toplam 179 hasta randomize edildi;
88 hasta taze transfer grubuna, 91'i dondurulmuş
transfer
grubuna
ayrıldı.
Hastalara,
öploid
embriyoların bulunup bulunmadığına ve hasta
talebine bağlı olarak bir ya da iki embriyo transfer
edildi.
Taze grupta değerlendirilen 14 hastada, 6. gün
transferi başarısız oldu. Bu 14 hastada, donmuş ET
siklusunda transfer yapılmasına rağmen, orijinal
randomizasyon dağılımına göre taze transfer
grubuna dahil edildi. Bir hasta randomizasyondan
sonra çalışmayı bıraktı. Dondurulmuş grubun 8
hastasında 5. günde biyopsi yapılabilen embriyo
bulunmamasına karşın 6. gün öploid embriyo
mevcuttu ve bunlar primer donmuş ET sikluslarında
transfer edildi. Freeze-all grubunda taze siklus ile
karşılaştırıldığında devam eden PR (%40.9 vs. %62.2,
P <.01) ve canlı doğum oranı (%39.8 vs. %61.5; <.01),
anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur.
Ek bir analizde 5. günde biyopsi yapılabilecek en az
bir blastokisti olan hastalar değerlendirilmiştir.
Dondurulmuş grup için devam eden PR'ler ve canlı
doğum oranları anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur. Devam eden gebelik oranları,
dondurulmuş sikluslarda %80 ve taze sikluslarda
%61
(P=0.03)
iken,
canlı
doğum
oranları
dondurulmuş sikluslarda %77 ve taze sikluslarda
%59 (P = 0.04) olarak bulunmuştur. Analiz, tek ET ve
çift ET alt gruplarında da tekrarlanmıştır. Her iki alt
grupta da implantasyon oranları ve canlı doğum
oranları dondurulmuş sikluslarda daha yüksek olma
eğiliminde gibi görünse de istatistiksel anlamlı fark
izlenmemiştir
Sadece 5. gün biyopsi yapılan öploid blastokistlerin
taze ve dondurulmuş ET siklusları karşılaştırıldığında
dondurulmuş transfer grubunda canlı doğum,
devam eden gebelik ve implantasyon oranları daha
yüksekti
ancak
istatistiksel
olarak
anlamlı
bulunmamıştır.
Bu çalışmadaki progesteron seviyeleri hCG
uygulamasında erken lüteninizasyonu yakalamak ve
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böylece stimüle siklusta yeni bir transferin iptali için
izlenmiştir. > 1.5 ng / ml olan progesteron seviyeleri
implantasyon üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğu
bildirilmiştir. Çalışmanın taze kolundaki üç hasta 1.7
ng/ml, 2.2 ng/ml ve 2.4 ng/ml sınırda yüksek P
değerlerine sahipti. Bunlar, iptal edilmedi ve 2.2 ng/ml
ve 2.4 ng/ml düzeyleri olan hastalar canlı doğumla
sonuçlandı.
Tartışma
Bu çalışma, devam eden gebelik oranlarının ve canlı
doğum oranlarının, taze ET'ye kıyasla, dondurulmuş ET
grubunda anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu
göstermiştir. Bununla birlikte, dondurulmuş ET
grubunda implantasyon oranı taze ET’ye kıyasla daha
yüksek olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı
değildi.
İki transfer stratejisi uygulamada çok farklıdır ve her
birinin göz önüne alınması gereken kendi zorlukları
vardır. Vitrifikasyonun son birkaç yıldır bir
kriyoprezervasyon yöntemi olarak benimsenmesiyle,
blastokist embriyolarının hayatta kalma oranı önemli
derecede
gelişmiştir,
dondurulmuş
çözülmüş
embriyoların transferi hem hastalar hem de
uygulayıcılar için pragmatik bir seçenek haline
gelmiştir.
Dondurma grubundaki implantasyon ve devam eden
PR'lerin iyileşmesinin sadece transfer stratejisi ile
ilişkili olduğunu göstermek için, taze ve dondurulmuş
gruplarda 5. günde biyopsi yapılan embriyoları
karşılaştırmışlardır. Çalışma analizinin bir parçası
olarak
6.
gün
blastokistlerin
implantasyon
potansiyelinin, 5. günde biyopsiye hazır embriyolardan
farklı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Her iki grupta
da hemen hemen aynı implantasyon oranları
bulunmuştur. Transfer için 6. gün embriyolarının
kullanılması;
taze transfer grubuna kıyasla,
dondurulmuş grupta daha fazla sayıda hastanın
hedeflenen transfer protokolüne ulaşılmasını sağlamış
olmaktadır.
6. günde taze embriyoların transferi, taze ET protokolü
için bir dezavantaj olarak görülebilir; çünkü klinik
pratikte embriyo büyümesinin 5. gününde blastokist
transfer edilmesi uygulaması vardır. Bununla birlikte,
test yapılan embriyoların 5. günde transferi, sonuçların
elde edilmesinden önce tahlilin (17 saat) çalışılması
için gerekli süre nedeniyle mevcut NGS teknolojisi ile
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mümkün değildir. 6. gün transferi, NGS kullanırken
öploid embriyoların taze transferi için standart
prosedürdür. Bu çalışma için ideal bir kıyaslama 6.
günde hem taze hem de dondurulmuş embriyoların
transferi olabilir, ancak bu çalışmanın amacı, günlük
uygulamada NGS teknolojisini kullanan mevcut iki
seçeneği karşılaştırmaktır.
Plasental yetmezlik, donmuş ET sikluslarına kıyasla
taze ET sikluslarından kaynaklanan düşük doğum
ağırlığı oranındaki artışla ilişkili olabilir. Bu çalışmada
maksimum E2 seviyeleri, freeze-all grubunda 1,098
pg/mL,
taze grupta 3,489 pg/mL'ye olarak
belirlenmiştir. Dondurulmuş ET grubunda E2
seviyeleri doğal sikluslarda olduğu kadar fizyolojik
değilse de, taze ET grubundan üç kat daha düşüktü
ve anormal plasentasyonda artış görülen seviyeleri
aşmadığı tespit edilmiştir.
Çalışmada
araştırılan
tedavi
protokollerinden
herhangi biri, kendi yumurtalarını kullanan hastalar
için mantıklı bir seçenek olabilir. Freeze-all
protokolünde non-stimule uterin ortam, obstetrik
komplikasyonların daha az olduğu gebeliklere sebep
olur. Sonuç olarak bulgular, bilinen öploid
embriyolar kullanıldığında tercih edilen bir transfer
stratejisi olarak freze-all seçeneğinin lehine bir eğilim
olduğunu göstermektedir.
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Donmuş mu Taze mi? İlk Transfer mi, Kümülatif Siklus Sonuçları mı? Sonuçları
Nasıl Yorumlamalı ve Çalışmaları Nasıl Tasarlamalıyız?
Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya
Liv Hospital Tüp Bebek Ünitesi
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı

Zaman içerisinde Yardımcı Ureme Tekniklerini
uygulama yöntemlerimiz değişime uğradı. Bu
değişimler birçok yönden olumlu olmuş, teknoloji
geliştikçe, in vitro kültür iyileşmiş, embriyo seçimi
giderek tek embriyo transferi ile daha yüksek gebelik
oranlarına ve giderek azalan çoğul gebelik oranlarına
olanak tanımıştır. Ancak, uzmanlık alanımızın en çok
eleştirildiği yön yeni teknolojilerin uygulamaya koyma
konusunda seçici olmadığımız doğrultusundadır.
İlgilenilen sonucun son derece net olmasına karşılık
(sağlıklı bebek doğum olasılığını artırmak), yaklaşım
karmaşık olabilir ve yumurta toplama ile embriyo
transferi arasındaki bağlantı azaldığı, süreçlerin ve
maliyetlerin arttığı günümüzde yeni teknolojiyi
kabullenme konusunda daha sorgulayıcı olmak
gerekiyor olabilirt. Bu, gelişmeyi engellemek değil,
tıbbın diğer alanlarından da beklendiği derecede,
yaygın kabul gören doğruları sorgulamayı titizlikle
tekrarlamak anlamındadır. Olgular arasında uygun
karşılaştırmaların yapılması ve hastalara en kapsamlı
şekilde bilgi ve tavsiye sağlanabilmesi amacıyla
standart klinik çalışma yöntemlerine dayalı bir
araştırma yaklaşımı sunulmuştur.

DONMUŞ MU TAZE Mİ : İLK TRANSFER Mİ,
KÜMÜLATİF SİKLUS SONUÇLARI MI: SONUÇLARI
NASIL YORUMLAMALI VE ÇALIŞMALARI NASIL
TASARLAMALIYIZ?
Üremeye yardımcı tekniklerde verilerin ve istatistiklerin
bildirilmesiyle ilgili pek çok yayın yapılmıştır. Yardımcı
Üreme Teknikleri Derneği (SART) yakın zamanda,
raporlama tekniklerinin hastalar için daha şeffaf ve
anlaşılabilir olabilmesi amacıyla hatırı sayılır çalışmalar
yapmıştır ancak YÜT uygulamaları değiştikçe ve “ bir
yumurta toplama-bir transfer” günleri gerilerde
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bırakıldıkça sorulması gereken soru bugün artık
“hastalara ne anlatmalıyız ve çalışmalardaki verileri nasıl
değerlendirmeliyiz?” şeklinde olmalıdır.
Bizim önerimz, tümünü dondurma (freeze all) ve taze
transfer ile ilgili tartuşmalara araştırmacı bakış açısıyla
yaklaşmaktır. Araştırma soruları genelde klinikte
karşılaştığımız sorunlardan, bulgularımızdan ve yapılan
diğer yayın ve araştırmalardan kaynaklanır. Ayrıca, iyi
araştırma soruları “sağduyunun gereği” diye düşünerek
yapageldiğimiz
uygulamaları
sorgularken
de
yakalanabilir.
Embriyo
kültür
ve
dondurma
yöntemlerindeki gelişmeler ve genetik testlerdeki
teknolojik ilerlemeler YÜT uygulamalarında dikkatle
araştırılması gereken pek çok yeni soru ortaya
çıkarmıştır. YÜT tekniklerinin başlıca amacı olabildiğince
yüksek gebelik oranı elde etmekten (ki hala hastaların
önemli bir bölümü ve bir çok merkez bu veri üzerinden
karşılaştırmalar yapmayı sürdürmektedir) tek sağlıklı bir
bebeğin doğumuna doğru kayma göstermiştir.
Sonuçlar artık daha net ve klinik olarak da daha anlamlı
bir şekilde ifade edilse de (hasta gebe kalmak değil çocuk
sahibi olmak istemektedir), sonuca nasıl ulaşıldığı ve
başarının
nasıl
tanımlanacağı
sorunsalı
gelişen
teknolojinin de etkisiyle giderek daha belirsiz hale
gelmiştir. Ayrıca, öploid embriyoların seçiminin gebelik
sonuçlarını iyileştireceği varsayımı sağduyumuza apaçık
doğru geldiği halde, kabul edip yaygın uygulamaya
geçirmeden önce detaylı olarak sorgulamamız gerekenler
tam da bu tip “apaçık doğru”lardır.

KRİYOPREZERVASYONUN GİDEREK ARTAN KULLANIMI
VE VERİ BİLDİRİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Günümüzde embriyo dondurulmasının kullanım alanı
genişleyerek, sadece ileriki fertiliteyi korumak için değil,
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bir an önce gebelik ve aile oluşturmak isteyen çiftler
için de kullanılan bir strateji olmuştur.
Elektif
embriyo dondurmanın ilk endikasyonu OHSS riskini
azaltmak olsa da, artık embriyo kriyoprezervasyonu
ve hatta oosit kriyoprezervasyonu düşük yanıtlı
hastalarda embriyo ve oositleri biriktirerek embriyo
transferindeki başarı şansını artırmak amacıyla
kullanılmaktadır. Ayrıca, daha sonra değinileceği
üzere, kriyoprezervasyon sayesinde embriyoların
seçimi için genetik testlerin yapılabilmesine de
yeterli süre kalmaktadır. Embriyo dondurma ve
yaşatma tekniklerindeki ilerlemeler, stimülasyon
siklusu sırasında fizyolojisi bozulmuş endometriuma
transfer yapmayıp, ertelemeyi olanaklı hale
getirerek, gebelik oranlarında iyileşmeye yol açabilir
ve ayrıca plasentasyonda ve fetal/neonatal
sonuçlarda da iyileşme sağlayabilir. Bu gelişmelerin
etkilerinin hesaplanabilmesi için
raporlama
yöntemlerini iyileştirmeye yönelik çaba sarfedilmesi
gereklidir.
Sonuçların bildirilmesinde akıldan
çıkmaması gereken en önemli nokta şeffaflık ve
halkın yayınlanan verileri anlayabilmesidir. Bunun
için, açıklanan veriler her basamakta açıkça anlaşılır
olmalı, “başarı oranları” ifadesinin anlamı çok kesin
tanımlanmalı, böylelikle tedavi olmaya karar veren
bir çiftin, bu bilgilerle kendi durumlarına uygun bir
karar verebilmesi sağlanmalıdır.
KLİVA J EVRESİ TRANSFERİ Mİ BLASTOKİST
TRANSFERİ Mİ?
Klivaj evresine göre blastokist transferinin daha
yüksek implantasyon oranları sağladığı önermesi
genel kabul görmekle beraber, bu farkın
endometriumla
senkronizasyonun
daha
iyi
olmasından mı (embriyonun uterusa “doğru”
zamanda gelmesi) yoksa uzamış kültür sırasında
meydana gelen “seçilim süreci” (kötü kaliteli
embriyoların gelişemeyip elenmesi) dolayısıyla mı
olduğu açık değildir. Blastokist evresine ulaşabilen
yani “en uygunun hayatta kalması” kavramı, bu
evreye kadar embryolarda yaşa göre % 50’ye kadar
çıkabilen, göreceli olarak yüksek kayıp oranı ile
beraberdir ve gebelik oranlarındaki artışın asıl
nedeninin bu durum olduğu düşünülmektedir.
Üçüncü gün ve 5. Gün transferlerini karşılaştıran bir
Cochrane derlemesinde taze transferin 5. Gün
transferi olmasının gebelik oranlarını artırdığı
gösterilmiştir ancak kümülatif gebelik şansı 3. Günde
daha fazladır. Bu durum, kültür sırasında daha az
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embriyonun kaybedilerek, donmuş transfer için
saklanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ne var ki,
bugüne kadar hiçbir çalışmada kümülatif doğum
oranlarının gebelik oranlarına üstünlüğü konusu
cevaplanmamıştır. Dolayısıyla, gebelik oranlarındaki
artışın, laboratuarda beşinci güne ilerleyemeyecek
olduğu halde transfer edilerek gebelik oluşturan klivaj
evresi embriyolarına bağlı olarak yükselen bir abortus
riskinin de habercisi olup olmadığı belirsizdir. Yine de,
tüm bu veriler 5. Gün transferinin her zaman 3. Gün
embriyo transferinden daha iyi olduğu şeklindeki
“sağduyunun gereği” kabulümüzü sorgulatmaktadır.
GELİŞMİŞ EMBRİYO SEÇİMİ
Bu noktada, embryo seçimine genetik testler de
eklenmiştir. Eğer implantasyon başarısızlıklarının çoğu
embriyoya ait nedenlerden (en sık anöploidiler)
kaynaklanıyorsa
anöplodisi
olan
embriyoların
ayıklanması hem gebelik hem de doğum oranlarını
artırmalıdır. Her ne kadar blastokist kültürü ve
preimplantasyon genetik tarama (PGS), tedavide iki
ayrı soruna / konuya hitap ediyor (daha iyi seçilim için
blasta kadar kültür ve embriyo / endometriyum
senkronizasyonu ve anöploidi saptama) gibi görünse
de birincisi olmadan ikinci yapılamaz. Ayrıca genetik
testin yapılması fazladan zaman gerektirir ve bu da
embriyo/endometriyum
senkronizasyonunun
kaybedilmesi demek olabilir, dolayısıyla embriyoların
dondurulması gündeme gelecektir. Sonuçta blasta
kadar kültür, genetik tarama ve embriyoların daha
sonra transfer edilmek üzere dondurulması olguları
kendi aralarında bu kadar ilişki içindeyse, infertil çiftler
için en etkin ve verimli yöntemi bulmak ve PGS’in
başarıya gerçek etkisini ölçmek için nasıl bir çalışma
tasarlanmalıdır?
ÇALIŞMA TASARIMI
Asıl sorumuzu nasıl oluştururuz? Çalışmanın amacı
nedir? Hastalar için amaç nedir? Araştırmacılar ve
klinisyenler olarak, çalışmanın yapılabilir olmasını ve
kabul edilebilir bir sürede bize bir cevap vermesini
isteriz. Rekabetçilik ve yaptığımız işin türü açısından
tedaviden bağımsız başka amaçlarımız da olabilir
ancak akıldan çıkarılmaması gereken şey şudur:
hastalar ne ister? Hastalar sağlıklı bir bebek ister.
Öyleyse, hem olabilecek en geniş hasta kitlesini
kapsayacak yanıtlara ulaşmayı hem de yapılabilirlik ve
genellenebilirlik arasındaki dengeyi gözardı etmemeyi
nasıl başarırız? Her örneklem grubunun içsel hataları
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vardır, ancak hata risklerini en aza indirip,
önümüzdeki anahtar soruya odaklanmak nasıl
yapılabilir?
Birincil sonucun, hastalarımızın en çok önem verdiği
konu olan, sağlıklı bir bebeğin doğumu olduğu
konusunda hepimiz hemfikiriz. O zaman, araştırma
sorusu nasıl tasarlanmalı ve hedef grup nasıl
belirlenmeli?
Çalışma
grubunu
seçmek
ve
değerlendirme ölçütüne karar vermek yaşamsal
önemdedir. Donmuş transfer ile taze transferi
karşılaştıran çalışmalar ve daha yakın zamanda
yapılan seçilmemiş bir embriyonun transferiyle PGS
yapılarak seçilmiş bir embriyonun gebelik oranları
arasındaki farkı karşılaştıran çalışmalar ET’yi
değerlendirme ölçütü – payda olarak seçmişlerdir.
Hasta perspektifinden bakınca, doğru payda bu
mudur? Bir hasta o grubun içinde olup
olamayacağını nasıl öngörebilir? Bir araştırma sorusu
tasarlarken ilk sorumuz “ bu çalışmanın ilgilendiği
populasyon nedir?” olacaktır. Doğum oranlarının
artırılmasıyla ilgili bir çalışma sadece iyi prognozlular
için mi geçerlidir? Aslında, girişim olmadan da
gebelik şansı yüksek olan olguların çalışmayla ilişkisi
en azdır. Şu andaki yöntemlerimizle en az fayda
sağlayabildiğimiz hastalarımız bu tür bir çalışmanın
sonucunda ortaya konulabileccek yeni ve daha etkili
stratejilere en çok ihtiyaç duyanlar olacaktır.
Bir testin pozitif öngörü değerinin, ilgilenilen
“hastalığın” o toplumdaki prevalansına bağlı olduğu
çok iyi bilinir ve prevalans düşükse -örneğin genç
kadınlarda FSH değerinin yüksek olması -pozitif
öngörü değeri düşer. Burada, genç kadınlarda bile
anöploidi sıklığının “düşük” olmadığı itirazı gelebilir,
ancak farklı hasta gruplarına yarar sağlayabilecek
teknolojilerin giderek daha fazla kullanıma girmesi
nedeniyle, bu faktörü de göz önünde bulunduramız
gerekir. Karşıt bir görüş olarak, düşük yanıtlı hasta
grubunun, toplanması beklenen oosit sayısının
düşük ve/veya beklenen anöploidi oranının yüksek
olması nedeniyle blastokist kültürü ve PGS için en
elverrişsiz grup olacağı öne sürülebilir. Transfer için
“en iyi” embriyoların belirlenebilmesinden en çok
fayda sağlayacak grup da bu grup değil midir? Bir
araştırma tasarımında bu durum hesaba nasıl
katılmalıdır? Bu çalışma türünde, girişimlerin
hastalara etkisini ve hangi hasta grubunda girişimin
uygulanmasının en olası olduğunu değerlendirmek
açısından, olgu seçim ölçütlerinin olabildiğince geniş
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tutulması gerektiğini düşünüyoruz.
Çalışma grubunun seçimine ek olarak, çalışma tasarımı
aynı zamanda tedaviye başlama (intention-to-treat
analysis) oranlarını da içermelidir. Yayınların çoğunda,
bu, protokolden çıkarılan ya da devam edemeyen
hastaları simgeler, ancak ya protokolün kendisi,
olgunun gerçekleştirmeyeceği bir gerekliliğe sahipse ?
Örneğin, PGS yapılabilmesi için, embriyoların
blastokist
evresine
ulaşması
gereklidir.
Randomizasyon eğer blastokist aşamasında yapılırsa,
iyi kalite blastokist gelişimi görülmeyen hastalar
kendiliğinden
çalışma
dışında
kalacaktır.
Genellemelerin bu hastaları kapsayacak şekilde
yapılması, hata olasılığını ciddi şekilde artıracaktır.
Çalışma olgularının istemli (ya da istemsiz) bir şekilde
çalışma protokolüne uymadığı ya da yan etkiler
dolayısıyla uyamadığı durumlarda tedaviye başlama
(intention-to-treat) önem kazanmaktadır. Ancak PGS
örneğinde, başarılı blastokist kültürü bu girişim için ön
şarttır ve blastokist aşamasına ulaşamamak,
embriyolar laboratuvarda olduğundan, hastanın
kontrolünde olan bir durum değildir. Bu yüzden,
hastalar ve klinik uygulamalarla ilişkili bir araştırma
sorusu istenmektedir. Tüm hastalar için sonraki
kararları yönlendirebilecek anlamlı bilgiye ihtiyaç
vardır. Bu yönden, siklus başlangıcı ya da en azından
ovum toplama, randomizasyon yapmak ve payda
oluşturmak açısından daha doğru bir basamak değil
midir? Hasta bir kliniğe geldiğinde bir tedavi siklusuna
başlayacağını bilmektedir. Doğaldır ki doğru soru, “bir
kliniğe gelip bir tedavi siklusuna başladığında sağlıklı
bir bebek annesi olma şansı nedir?” şeklinde olacaktır.
Bu uzun zamandır CDC ve SART’ın oturtmaya çalıştığı
raporlama türüdür. Eğer payda, sağlıklı bir blastokistin,
ya da daha doğrulukla, sağlıklı öploid bir blastokistin
gelişmesi olursa, hastaların bir bölümü bu istatistik
içinde anlamlı bir şekilde temsil edilecekleri evreye
hiçbir zaman ulaşamayabilir. Etkililiğin istatistik olarak
değerlendirilebilmesi için, tedaviye başlama analizi en
doğru
sonucu
verecektir.
Protokol
başına
değerlendirme, ilaç maruziyeti için en kapsamlı zarar
analizini verir ancak blastokist kültürü gerektiren PGS
için protokol başına analizde (blastokist kültürü,
embriyo biyopsisi ve PGS) hesaba katılmayacak olan
olguların da zarar görme riski bulunmaktadır.
Dolayısıyla başarı oranlarının bu biçimde ifade
edilmesi hasta açısından pek anlam taşımayacaktır.
Öyleyse, odaklanılan sonuç OPU (veya siklus
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başlangıcı) başına canlı doğum oranı mı olmalıdır? Bu
sonucu değerlendirelim: girişimlerin herhangi birinin
sonucu iyileştirme olasılığı var mıdır? Bunları ayrı ayrı
inceleyelim.
TAZE Mİ DONMUŞ ÇÖZÜLMÜŞ MÜ?
IVF tedavisi için yapılan over stimülasyonu sırasında
fizyolojik sınırların üzerine çıkmış E2 düzeyleri ile
gebelik oranlarında görülen düşüş ve sıklıkla
(özellikle GnRH agonist tetiği sonrası) korpus
luteumun yetersizliği (P ve E2 düşüklüğü) arasında
korelasyon var gibi görünmektedir. Halihazırda,
gebelik oranlarındaki düşüşün, bu E2 yükseliğinin
kendisine mi yoksa implantasyon döneminde bu
yüksekliğe bağlı ortaya çıkan fizyolojik olmayan
hormonal ortamdaki başka faktörlere mi bağlı
olduğu konusu net değildir. Dahası, literatüre göre,
süperovulasyon dönemindeki endometriyumda gen
ekspresyonları da değişmekte ve hem insanlarda
hem de deney hayvanlarında görülen plasentasyon
ve fetal gelişim bozukluklarını etkilemektedir. Ayrıca,
embriyoların, fizyolojik durumu daha normal bir
maternal ortama transfer edilmesinin, gebelik
oranlarında, dondurma ve çözme işlemlerine
dayanabilen
embriyoların
seçilmiş
olmasıyla
açıklanamayan bir iyileşmeye neden olduğu da ileri
sürülmüştür. Danimarka kökenli bir yayında bu
görüş daha ayrıntılı incelenmiştir ve donmuş
embriyo transferi sonrası doğan bebeklerin doğum
ağrılıklarının, sadece “taze” transfer sonrası doğan
bebeklerden daha iyi olmakla kalmayıp, doğal yolla
(yardımsız) konsepsiyon sonrası doğan bebeklerle
benzer olduğu sonucuna da varılmıştır. Buradan
hareketle, stimülasyon siklusundan etkilenmeyen,
daha doğal bir ortama transferin olumlu bir etkisinin
olması beklenir. Embriyonun dondurulması ve
çözülmesi nedeniyle var olan risk de olası olumsuz
etkinin kaynağıdır. Ancak, çoğu veriler yeni
vitrifikasyon stratejileri ile embriyoların yaşama
şansını arttığını desteklemektedir.

PGS OLMALI MI OLMAMALI MI?
Tedavi sonuçlarını daha iyi hale getirme ve transfer
edilen embryo sayısını azaltmaya yönelik isteğimiz,
embryo
seçim
tekniklerinin
de
gelişmesini
sağlamıştır. Ne yazık ki non-invaziv teknoloji (- omics/
time lapse ) halen daha aktif araştırmalar
sürdürülüyor olsa da çok yaygın kabul görme
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noktasında değildir. PGS ise önce yükselip daha sonra
gözden düşmüş ve şimdilerde trofektoderm biyopsisi
ve embryonun öploid olup olmadığını değerlendiren
kapsamlı genetik analizi mümkün kılan gelişmiş
moleküler teknolojiler sayesinde yeniden yükselişe
geçmiştir. Pre-implantasyon taramanın ( PGS)
başlangıç stratejisi, klivaj evresindeki embryodan bir
veya iki blastomere biyopsi yapılarak öploid
embryoları belirlemek idi. Ancak başlangıçta hızlıca
kabul gören bu yöntemin, pek çok randomize
çalışmalar ile aslında faydalı olmaktansa potansiyel
olarak zaralı dahi olabildiği ortaya koyuldu: Embryo
polarizasyonuna bağlı olarak tüm blastomerlerin
birbiriyle eşit ve denk olmadığı ispatlandı ve en
önemlisi kromozomal mozaisizm
sonuçların
doğruluğunu ve geçerliliğini etkiliyordu. Ek olarak
kromozomal yapıyı değerlendiren FISH tekniği tüm
kromozomaların değerlendirilmesi için yetersizdi.
Embryoların
blastokist
evresine
kadar
kültür
edilmesinde
ve
dondurularak
saklanmasındaki
gelişmeler ve mikro-array teknolojisnin gelişmesi ,
embryo seçimi için yeni bir fırsat sağladı: embryo
biyopsisinin beşinci gün yapılarak doğru tanıya olanak
verecek daha çok hücrenin sağlanması, hem de
biyopsinin trofektodermden yapılması sayesinde
embryoya zarar verme riskinin azaltılması. Daha çok
hücre biyopsisi , hem tanının kesinliğini hem de tüm
kromozomal
içeriğin
(
24
kromozom)
değerlendirilebilmesini sağladı. Eskiden yapıldığı şekli
ile 3. Gün biyopsisi implantasyon oranlarında
azalmaya yol açabiliyorken, 5. Gün biyopsisi ve 6. Gün
embryo transferi ile embryonun ne gelişimi ne de
implantasyonu olumsuz etkilenmiyordu. Ayrıca 5. Gün
evresindeki embryoda kromozomal mozaisizm de
daha azalmış olup yanlış tanı olasılığı azalmakta idi.
Birçok randomize çalışmalar ile bu yöntemin tedavi
sonuçlarını iyileştirip başarıyı artırdığı - özellikle canlı
doğum oranlarını- gösterildi. Tüm bu cesaret verici
sonuçlara ragmen bu teknolojinin sorunu blastokist
evresine kadar uzamış kültür ve trofektoderm
biyopsisi sonrası dondurma gerektirmesi idi. Dahası,
bugüne kadar çalışmalarda sadece ET yapılan iyi yanıtlı
hastalar yer almıştı. Yine de bu teknoloji, kullanımının
gittikçe yaygınlaşması sonucu, siklus başına başarı
oranları saptanmamış olsa da, hastalar için hızla
standart tedavi yöntemi haline gelmeye başladı.
Daha önce değinildiği gibi, implantasyon için asıl
belirleyici basamak, transfer için en "normal"
embriyonun seçilmesidir. Embriyonun ploidi durumu
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muhtemelen halihazırda mevcut olan en iyi seçme
aracıdır. Ayrıca, PGS için ertelenmiş ET’nin avantajı,
sadece daha normal, fizyolojik bir endometriyumdan
yararlanılması değil, gebelik kaybı oranını azaltarak,
özellikle başarısız bir gebelik nedeniyle uğranılan
zaman kaybı ve duygusal yükün nihai gebelik
sonuçlarını
daha
olumsuz
etkilemesini
engellemektir. Özellikle ileri yaş grubu kadınlar için
bu önemli bir fayda sağlayabilir. Mevcut çalışmalar,
iyi
prognozlu
hastalardaki
sonuçları
değerlendirmiştir; ancak yukarıda belirtildiği üzere,
bu teknolojilerin en faydalı olabileceği hasta grubu
kötü prognoza sahip hastalardır (İleri yaş,
tekrarlayan kayıplar ve tekrarlayan başarısız
sikluslar).
Bu
teknolojilerin
uygulanmasının
sonuçlarını değerlendirmek için, hedef popülasyonu
daha iyi temsil eden bir hasta grubu üzerinde,
tedaviye yönelik analizi içeren, iyi tasarlanmış
randomize
kontrollü
çalışmaların
yapılması
gereklidir.
Diğer taraftan, PGS en sağlam embriyonun
seçilmesine izin veriyorsa, sağlam embriyo
bulunmayan bir kohortun şansını arttırmaz (ya da
artırması beklenmez). Öyleyse, payda OPU ya da
tedavi siklusu olur ise; PGS, kümülatif doğum oranı
dikkate alındığında sonuçları nasıl iyileştirebilir ?
Aslında iyileştiremez.
Uterus reseptivitesinin değişmesi nedeniyle bütün
bir kohort için fayda hesabının değiştiği bir “freeze
all” yaklaşımının aksine, bir seçim yöntemi olarak
PGS bütün kohortun şansını artıramaz. Hatta,
stimule edilen kohort başına kümülatif doğum
oranları ele alındığında, yalnızca negatif bir etkisi
olabileceği de söylenebilir.
Öyleyse PGS seçimi ne sunmaktadır?
Transfer başına gebelik oranını artıran, başarısızlığı
azaltan, başarısız tedavi sikluslarını ve anöploid bir
embriyonun düşmesinden kaynaklanan zaman
kaybını önleyen asıl faktör, transfer edilmemesi
gereken embriyoların belirlendiği seçim aşamasıdır.
Bu durumda, optimal çalışma tasarımında paydanın
siklus olması kabul görürse, belki doğru sonuç (pay)
sağlıklı doğum değildir. Çalışma, birincil sonuç olarak
gebeliğe kadar geçen zamana ve düşük oranındaki
azalmaya odaklanmalıdır çünkü siklus başına
kümülatif
başarıya
bakıldığında
sadece
bu
parametreler değişebilir.
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ÇALIŞMA DİZAYNININ SEÇİMİ
İdeal bir araştırma sorusu, gerçekleştirilebilir bir
çalışma planına dönüşebilendir. Bu durumda
çalışmanın amacı ne olmalıdır? Çalışma dizaynında ilk
önemli karar girişimin ne olacağıdır. Sadece bir girişim
mi olmalı, yoksa birden fazla girişimin yer alacağı bir
kombinasyon üzerinde mi durulmalıdır? Önümüzde
duran soruya bakılırsa, birincil girişim PGS
uygulanmasıdır. Ancak, bir çok olguda ikinci bir girişim
yani
tüm embriyolara dondurma yapılması
gerekmektedir. Ek olarak, “freeze all” stratejisinin taze
transfere göre canlı doğum oranını artırıp artırmadığı
da ikincil bir sonuçtur çünkü teknoloji, öploidinin
belirlenmesi için biyopsinin ve zaman alıcı genetik
tekniklerin yerine daha hızlı –omiks teknolojilerinin
kullanılacağı bir yere doğru ilerleyebilir. O zaman
birincil amaç şöyle olabilir: blastokist evresinde
dondurulmuş embriyoların PGS yapılarak daha sonra
transfer edilmesi ile hem PGS yapılmadan
embriyoların
dondurularak
ertelenmiş
transfer
edilmesi (“freeze all”) hem de IVF siklusu sırasında elde
edilen embriyoların siklus devamında “taze” transfer
edilmesi arasında canlı doğum oranları açısından fark
olup olmadığının saptanması. İkincil amaç taze
embriyo transferi ile PGS’siz donmuş embriyo
transferini karşılaştırmak. Ancak, yukarıda belirtildiği
gibi, doğru payda nedir? Transfer başına olursa, bu
yeni teknolojilere belki de en çok ihtiyaç duyacak hasta
grubuyla ilgili değerli bilgiler elde edilemeyecek ve bu
hastaları doğru yönlendirmede önemli eksiklikler
ortaya çıkacaktır. PGS yapılması, embriyoların
blastokist
evresine
kadar
geliştirilmesini
gerektirdiğinden, birincil girişimin gerçekleşmesi için
doğal olarak ikincil bir girişimin (dondurmaya ek
olarak) blastokist kültürünün de yapılması zorunludur.
Böylece, (düşük embriyo sayısı ve/veya kalitesi
varlığına rağmen) 3. Gün transfer edilenler ile PGS için
randomize edilip 5. Gün transferi yapılanların
karşılaştırılması gerekir. Bu veriler göz önüne alınarak,
yaş ve folikül sayısı gibi önemli prediktörlerin gruplar
arasında eşit dağılımının sağlanması açısından sadece
randomizasyona bağlı tesadüfe güvenilmeyip tabakalı
blok randomizasyonu kullanmak daha doğrudur. Son
olarak, çalışma tasarımı ve kontrolü yönünden, bir
eşdeğerlik ya da non-inferiorite çalışmasında, PGS gibi
yeni bir teknolojinin çalışmaya katılması anlamlı
olabilir.
Ancak, eklenen mali yük ve olası riskler, embriyoların
kültürde,
dondurma
sırasında
ve
çözdürme
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aşamasında kaybedilmesi olasılığı düşünüldüğünde,
böyle bir çalışmanın istatistik yaklaşım ve örneklem
belirleme açısından, bir üstünlük çalışması olması
gereklidir. Birincil sonuç konusuna dönersek, canlı
doğum ve çalışmadaki değerlendirme ölçütünde de
böyle olmalıdır. Transfer başına ölçüm uygun
olmazsa (embriyo sayısı ve kalitesi düşük olan
önemli bir grubu dışarıda bırakmak gerekecektir),
belki değerlendirme siklus başına yapılmalıdır.
Burada
da,
uzamış
kültür,
dondurma
ve
çözdürmedeki kayıplar nedeniyle, PGS ancak siklus
başına başarıyı düşürecek etki yapabilir. Bu nedenle,
en uygun sonuç canlı doğum kadar geçen süre
olacaktır. Bu yaklaşım, PGS’nin ET sayısındaki ve
başarısız bir gebelik (düşük) nedeniyle kaybedilen
zamandaki azalma gibi olumlu etkilerini hesaba
katacaktır. Burada Kaplan-Meier Cox oransal hasar
veya diğer sağkalım analizi yaklaşımları kullanılabilir.
İdeal bir tasarımda, siklus tekrarları belirli bir
zamana kadar (ör., 1 yıl) veya belirli bir sayıya kadar
(ör., 3 stimulasyon siklusu) yapılabilecektir. Bu
strateji sonuçlara ulaşılabilmesini ve yarar-maliyet
analizlerinin yapılabilmesini sağlayacaktır.

ÖZET
Her ne kadar yürürlükteki, “ blastokist kültürü ve PGS
gebelik sonuçlarını olumlu etkilemektedir” görüşü
giderek kabul görse de bu sonucun titizlikle dizayn
edilmiş
çalışmalarca
sınanması
gerekli
gibi
görünmektedir. Ölçme birimi, yani paydanın embryo
transferi olduğu ve iyi prognozlu hastaların dahil
olduğu çalışma sonuçları limitli ve genellemekten
uzak olur.

yapılmadan taze transfer ile karşılaştırılması. Birincil
amaç, blastokist evresinde dondurulmuş embriyoların
PGS yapılarak daha sonra transfer edilmesi ile hem
PGS
yapılmadan
embriyoların
dondurularak
ertelenmiş transfer edilmesi (“freeze all”) hem de IVF
siklusu sırasında elde edilen embriyoların siklus
devamında “taze” transfer edilmesi arasında canlı
doğum oranları açısından fark olup olmadığının
saptanmasıdır. Dahası, “freeze all” yönteminin taze
transfere göre canlı doğum oranlarını nasıl etkilediği
de belirlenebilecektir. Birincil sonuç canlı doğumdur –
ancak bunun, canlı doğuma kadar geçen zaman olarak
modifiye edilerek, PGS sayesinde sağlanan başarısız
transfer ve gebelik kaybı azalmasının hesaba katılması
ve değerlendirme ölçütüyle teknoloji uygulaması
arasında mesafe olmasının sağlanması gerekir. İdeal
örnekleme çerçevesi 3 siklus olmalı ve çalışmaya
katılma ölçütleri geniş tutulmalıdır. Bu sayede yeni
yöntemlere en çok ihtiyaç duyan düşük yanıtlı grup
hakkında da sonuçlar elde edilebilir. Tabakalı blok
randomizasyon
kullanılmasıyla
hasta
yaşı
ve
folikül/oosit sayılarının dengeli dağılması sağlanabilir.
Örneklem büyüklüğü, PGS ile freeze all yaklaşımının
üstünlük analizi yapılacak şekilde belirlenmelidir.
Analizler tedaviye yönelik analiz ve sağkalım analizi
metodolijisi ile yapılmalıdır.
Bu şekilde bir çalışma yapılana kadar, PGS yönteminin
geniş hasta gruplarında rutin uygulanmasınin
faydasını kabul etme açısından daha sorgulayıcı
olmamızda yarar vardır.

Bu durumda, embriyo transferi için geliştirilen yeni
stratejilerin (taze mi donmuş mu? PGS yapılsın mı
yapılmasın
mı?)
gebelik
başarısını
artırıp
artırmadığına dair sorulara yanıt bulabilmek için
optimal çalışmalar nasıl tasarlanmalıdır? Böyle bir
çalışma randomize, kontrollü olmalıdır. Birincil
girişim PGS olmalıdır, ancak bu embriyoların
dondurulması anlamına geldiğinden, embriyo
dondurmanın kendisi de bir girişim olarak
incelenmelidir. Böylece, birbirini tamamlayan iki
girişim karşımıza çıkar: tüm embriyoların PGS
olmaksızın dondurulması ve tüm embriyoların
dondurularak PGS yapılması – bunlarn da PGS
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