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Blast
Değerli meslektaşlarım,
TSRM 2013-2015 Yönetim Kurulu olarak ilk
bültenimizi yayınlıyoruz. Hazırlık aşamasında
ilk sayı olmanın sıkıntılarını yaşadık ve eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Sonraki bültenlerin sizlerden gelen önerilerle şekilleneceğini
bilmenizi isterim. Bu sayıda derleme, komite raporları, rehber yazılar ve son iki ay içinde yayımlanan ve klinik için önemli olduğunu
düşündüğümüz literatürlerden seçtiklerimizin
özetleri var.
Bülteni hazırlarken destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
2014 yılının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileklerimle...
Prof. Dr. Gürkan Uncu
Yönetim Kurulu Başkanı
TSRM Olarak Amacımız
Meslekdaşlarımız arasında mesleki ilişkileri
kuvvetlendirmek
Hekimleri ve hastaları bilgilendirmek için seminer ve toplantılar düzenlemek
Ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek
Bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli
desteği ve araştırma ortamını sağlamak
Mesleki yayınlar yapmak ve kitaplar hazırlamak
Ülkemizde infertilite ve tüp bebek tedavilerinin
yaygınlaştırılmasını ve standardizasyonunu
sağlamak
Üreme endokrinoloji ve infertilite uzmanlık dalının oluşturulması için çalışmak
Tüp bebek merkezlerinin sektörel sorunlarını
belirlemek ve çözüm önerileri üretmek ve uygulamaya sokmak
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DERLEMELER
1965 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi
İngilizce Tıp Fakültesi’ni ikincilikle bitirdi. 1988 yılında Ankara Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi’nde başladığı
uzmanlık eğitimini 1992 yılında tamamladı. 1993 yılı içersinde İskenderun 200 Yataklı Deniz Hastanesi’ nde askerliğini
yaptı, 1993-1995 tarihleri arasında Dr Zekai Tarık Burak Kadın Hastanesi Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek
Bölümü’nde başasistan olarak çalıştı. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Hospital-Cornell Medical
Center ÜYTE Merkezi’nde Visiting Research Fellow olarak bulundu. 1996 yılında 1 yıl süreyle Sevgi Hastanesi İnfertilite
(ÜYTEM) ve Jinekoloji departmanında uzman doktor olarak görev yaptı. 1997 yılında Ankara City Hospital bünyesinde
kurulan tüp bebek merkezinin kurucusu olarak görev aldı ve daha sonra 1997-1999 tarihleri arasında bu merkezde mesul
müdür ve ÜYTEM sorumlusu olarak çalıştı.
İrenbe Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi
Doç. Dr. Ahmet Zeki IŞIK

KÖTÜ OVER YANITLI HASTALARDA
KOH PROTOKOLLERİ

Başarılı bir IVF/ICSI tedavisi titiz bir hasta seçimi ve yeterli oosit eldesine bağlıdır. Kötü over
yanıtlı hastalar IVF/ICSI sikluslarının yaklaşık
% 9-24’ünde karşımıza çıkmaktadır.
Tanım: Kötü yanıtın tanımı çeşitlilik göstermektedir. HCG uygulama günü 3-5’in altında
follikül sayısı, toplanan oosit sayısının 4-6’nın
altında olması, siklustaki en yüksek E2 düzeyinin 300-500 pg/ml altında olması, stimulasyonun 5. günün E2 düzeyinin 100 pg/ml’nin
altında olması gibi tanımlar yapılmış ve bu parametrelerin kombinasyonları çeşitli yazarlarca kullanılmıştır. ESHRE’ nin kötü over yanıtı
çalışmalarında üniformite sağlamak amacıyla
2011 yılında Bologna’da yaptığı konsensus
toplantısında 3 özellik ön plana çıkarılmış ve
bunlardan en az ikisinin varlığının kötü over
yanıtını (poor ovarian response-POR) tanımladığı neticesinde birleşilmiştir. Bunlar 1-İlerlemiş kadın yaşı veya POR için her hangi bir risk
faktörünün varlığı, 2-Daha önce yaşanmış bir
POR siklusunun varlığı, 3-Anormal over rezerv testi (ORT). Maksimum dozla yapılmış iki
ayrı denemede de POR varlığı ilerlemiş kadın
yaşı veya ORT olmadan da bir hastada kötü

over yanıtı için yeterli kabul edilmiştir.
Etyoloji: Azalmış over yanıtının etyolojisinde azalmış over rezervi, azalmış FSH reseptör
sayısı, folliküler sıvıda FSH reseptör bağlanma
inhibitörünün bulunması, FSH bağlanması
sonrası bozulmuş sinyal iletimi, FSH reseptör pleomorfizmi, granuloza hücrelerine karşı
otoantikorların gelişmesi, gonadotropinlerin
yayılımını sağlayan damar ağında yetersizlik,
düşük gonadotropin surge attenuating faktör
(GnSAF) biyoaktivitesi, Turner Sendromu ve
FMR1 gen mutasyonları, gibi bir çok faktör
gösterilmiştir. Zayıf yanıtla ilgili olabilecek klinik durumlar ise ileri yaş, geçirilmiş ovaryan
cerrahi, endometriomalar, obesite, geçirilmiş
pelvik enfeksiyonlar, kabakulak gibi viral enfeksiyonlar, fonksiyonel over kistleri ve kemoterapiye maruz kalma olarak sayılabilir.
Hastaların saptanması: Kötü over yanıtlı
hastaların stimulasyon siklusunun 6. gününde
E2 değerlerinin 75 pg/ml’ nin altında kalması
durumunda iptal kararını predikte ettirebildiği
ancak gebelik sonucunu etkilemediği bildirilmiştir. Hazırlık siklusunun 3. günü FSH değerinin 15 mIU/ml ve/veya E2 değerinin 75 pg/

ml’nin üzerinde olması, 3. gün inhibin seviyesinin düşüklüğü (< 45 pg/ml), anti Müllerian
hormon seviyesinin düşüklüğü (1.1 ng/ml den
küçük), hasta yaşının 40’ın üzerinde olması,
daha önceki IVF başarısızlık öyküsü, yüksek
dozda gonadotropin kullanımı (>44 ampul)
uzamış stimulasyon süresi antral follikül sayımının 6 dan az olması (toplam her iki over için)
kötü over yanıtlı hastaların özelliklerindendir.
Bu hastalarda IVF/ICSI başarı oranında
embriyo sayısı oldukça önemlidir. Yüksek gonadotropin dozları daha fazla follikül seçilmesini
sağlayabilmektedir ancak gebelik oranı üzerine
katkısı net ortaya konamamıştır . Azalmış over
rezervi ve buna paralel azalmış oosit kalitesi
çalışılması güç bir konudur ve 30’lu yaşların
sonu ve erken 40’lı yaşlarda artmış aneuploidi
oranı ve azalmış doğal fekundite kalan follikül
sayısı ve oosit kalitesi ile ilişkilidir. Kötü over
yanıtlı hastalarda 3 boyutlu power Doppler çalışmasıyla normal yanıt verenlere göre ovaryan
stromal kan akımının anlamlı olarak daha az
olduğu saptanmıştır (12). Kötü over yanıtlı hastalarda düşük gebelik oranları yanı sıra artmış
abortus oranı da bildirilmektedir.

KÖTÜ YANIT VEREN HASTALARIN YÖNETİMİNDE
KLİNİK UYGULAMALAR
Doğal siklus, IVF ilaç masrafından sakınmanın yanı sıra bazı serilerde kabullenilebilir gebelik şansı sunmaktadır. İn vitro maturasyonun ön çalışmalarında da siklus iptali yerine
kabullenilebilir gebelik ve implantasyon oranı
bildirilmiştir.
FSH dozu: Manzi ve ark. Günlük FSH dozunu 225 IU’den 375 IU’ye çıkardıklarında
daha fazla oosit elde etmekle birlikte gebelik
oranlarının artmadığını rapor etmişlerdir.
Land ve ark. 225 IU FSH dozuna yeterli yanıt alamadıkları hastaların dozunu 450 IU’ye
çıkartmışlar ve daha fazla follikül elde etmelerine karşın gebelik oranı oldukça düşük kalmıştır (siklus başına % 3,2).
GnRH agonistleri: GnRH agonistleri prematür luteinizasyonu önlemede etkili olmakla
birlikte gonadotropin ihtiyacını arttırması söz
konusudur. Buna karşın kısa ve flare protokolleri uzun protokole kaşı destekleyen çalışmalar azda olsa vardır. Agonist dozun iyice düşürülerek (40-80 µg) uygulandığı Mikrodoz flare
-up protokolünde azalmış siklus iptali, artan
gebelik oranları prematür LH artışı olmaksızın bildirilmektedir.
Kötü over yanıtlı hastalarda co-flare 450 siklusun retrospektif olarak değerlendirildiği
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çalışmada %24 siklus iptali, %20,4 siklus başına klinik gebelik oranı, %14 doğum oranı
bildirilmiştir. “Estradiol doubling”i gösteren
hastalarda daha az siklus iptal oranı saptanmıştır. Başlangıçtaki flare etki daha iyi bir stimulasyonun göstergesi gibi görünmekte fakat
gebelik sonuçlarına etkisi anlamlı bulunmamaktadır.
GnRH antagonistleri: Agonistlerin ovaryan yanıtı baskılayıcı etkilerine karşı antagonist rejimlerde bunun olmaması ve LH artışının yine de etkin biçimde engellenmesi söz
konusudur. Kırk sekiz kötü over yanıtlı hasta
üzerine yapılan bir çalışma mikrodoz flare ve
antagonist protokoller arasında eşit gebelik
oranları bildirilmiştir. Antagonist uygulanmasının leading follikül 16 mm’ye ulaştığında yapıldığı ve standart uzun protokolle karşılaştırılan çalışmada antagonist grupta siklus iptal
oranının daha az olduğu saptanmıştır.
Humaidan ve ark. ‘CRASH’ protokol adını
verdikleri bir protokolde siklusun 23. günü
luteoliz amaçlı 3mg cetrorelix uygulaması ardından yeni periodun 2. günü ovaryan
stimulasyona başlamış, bununla beraber
flexible GnRH antagonisti kullanmışlardır.
Bu kontrollü çalışmaya alınan 72 IVF-ICSI

siklusunda follikül sayıları, elde edilen oosit
sayıları, transfer edilen embriyo sayılarında
uzun protokolle karşılaştırıldığında anlamlı
farklılık saptamışlardır. Bu grupta implantasyon ve gebelik oranı %18,4 ve %38,5 olarak
bildirilmiştir.
Önceki IVF/ICSI sikluslarında uzun protokol kullanarak gebe kalamayan 53 hastanın
dahil edildiği bir araştırmada, yeni siklusta
antagonist protokol ile stimulasyon yapılmıştır. Ovulasyon induksiyonu karakteristiklerinin benzerlik gösterdiği iki grup arasında transfer edilen embriyo sayısı antagonist
grupta anlamlı şekilde yüksek, implantasyon
ve gebelik oranları istatistik anlam ifade etmemesine karşın antagonist grupta daha yüksek
olarak saptanmıştır. Devam eden gebelik oranı ise antagonist grupta anlamlı şekilde daha
yüksek olarak hesaplanmıştır.
Antagonist protokolde ovaryan yanıtın standart uzun protokolle karşılaştıran Marci ve ark.
antagonist grupta daha fazla follikül sayısı,
daha az iptal oranı bildirmişlerdir. Antagonist grupta embriyo başına gebelik oranı %17
iken, agonist grupta %7 olarak gerçekleşmiştir.

1997 yılında Belçika da ESHRE bünyesinde Brussel Free Üniversitesi’nde yapılan ICSI ve Mikromanipulasyon Yöntemleri Kursu’na katıldı. 1999
yılı şubat-mayıs ayları arasında İstanbul Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin sorumlusu olarak görev yaptı. 1999 yılında ESHRE tarafından
düzenlenen (Brussel Free Üniversity) Preimplantasyon Genetik Tanı Kursu’na katıldı. 1 Haziran 1999-1 Ocak 2002 tarihleri arasında Bayındır Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi ve Kadın Hastalıkları departmanında çalıştı ve tüp bebek bölümünün sorumlusu olarak görev yaptı. 2001
yılında doçentlik unvanını aldı, 2003 -2009 yılları arası Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi’nin kurucusu ve bilimsel koordinatörü olarak görev yaptı.
Özel İrenbe Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi-Tüp Bebek Merkezi bünyesinde bulunan tüp bebek ünitesinde kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, yurt dışı dergilerde ve kongrelerde 80’den fazla, yurt içi çeşitli dergilerde, kongrelerde
100’den fazla olmak üzere yayını ve 6 kitap ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Yayınları yurtdışında 100’den fazla atıf almıştır,
evli ve iki kız babasıdır.
GnRH agonistleri ve antagonistlerinin karşılaştırıldığı yakın zamanlı bir metanalizde
antagonist protokollerin analoglara göre daha
iyi sonuçlar verdiği (daha düşük siklus iptal
oranı, daha fazla oosit ve metafaz II oosit,
daha yüksek klinik gebelik oranı) belirlenmiştir. Ancak antagonist protokoller flare-up
protokollerle karşılaştırıldığında bu farklılıklar
anlamlı olmadığı gibi antagonist protokollere
göre daha yüksek sayıda oosit elde edilmiştir.
Naturel siklus: Kötü over yanıtlı hastalarda azalmış rezerve bağlı olarak az sayıda folikül- oosit gelişimi izlenmektedir. Bu nedenle
hastanın kendi doğal siklusu içinde IVF-ICSI
uygulandığında yüksek LH surge ihtimali olsa
da makul klinik gebelik oranları bildirilmiştir.
Geç folliküler dönemde tek doz GnRH antagonisti ile normal yanıt veren hastalarda iyi
klinik sonuçlar bildirilmiştir. Geç folliküler
dönemde antagonist ilavesi yapılan benzeri
bir çalışmada bazal FSH düzeyi 20 mIu/ml
düzeyinin üzerindeki hastalarda ortalama 0,9
oosit elde edilmiş ve % 16 siklus iptali bildirilmiştir ancak bu çalışmada gebelik bildirilmemiştir.

Aromataz inhibitörleri: Estradiol sentezinin son basamağını inhibe ederler. On iki
kötü over yanıtlı hastanın dahil edildiği bir
çalışmada 2,5 mg 7 gün letrozole ile daha az
gonadotropin ihtiyacı saptanmıştır. Otuz sekiz
hastanın dahil edildiği bir başka kontrollü çalışmada geblik oranı eşit bulunurken letrozole
kullanan grupta gonadotropin ihtiyacı daha
düşük bulunmuştur.
Daha önceki siklusu iptal edilmiş olan 147
hastanın 71’i yüksek dozda FSH/hMG+antagonist ve ilave olarak 2,5 mg letrozole almış ve
bu grubun sonuçları aynı protokolü letrazole
ilavesi olmadan uygulayan kötü over yanıtlı
hastalarla karşılaştırıldığında; letrazole grubunda folliküler sıvı testosteron, androstenedion konsantrasyonları, elde edilen oosit sayıları ve implantasyon oranları anlamlı şekilde
yüksek olarak belirlenmiştir.
Bir başka çalışmada daha önceki siklusta mikrodoz flare up protokol ile kötü yanıt alınan
27 hastada GnRH antagonist protokole letrozole ilave edilmiş ve bu grup 258 hastalık
flare-up protokol alan kötü over yanıtı öyküsü
olmayan diğer bir grup ile karşılaştırılmıştır.

Kontrol grubunda daha fazla sayıda oosit
elde edilmesine karşın implantasyon ve devam eden gebelik oranları benzer olarak saptanmıştır.
LH ilavesi: FSH ve LH’nın follikül büyümesi ve ovulasyonda ortaklaşa rol oynadığı kabul
edilmektedir. Kötü ovaryan yanıtlı hastalarda siklusun 7. gününden sonra rFSH’a rLH
ilavesinin yapılıp yapılmamasının etkinliğini araştıran Barrenetxea ve ark. klinik gebelik,
implantasyon oranları, karakteristik siklus
özellikleri bakımından farklılık saptamamış
ve önceki çalışmaların aksine rLH ilavesinin
kötü yanıt veren hastalarda sonuçta anlamlı
fark yaratmadığını bildirmiştir.
Luteal Estradiol/Antagonist uygulaması:
Kötü ovaryan yanıtlı hastalarda luteal estradiol-patch ve 3 günlük antagonist uygulaması
çalışmacılar tarafından, standart antagonist
protokolden üstün bulunmuştu. Ardından
2009 ve 2011’de yapılan çalışmalarda mikrodoz flare ile yapılan karşılaştırmalarda anlamlı olmasa da artmış gebelik oranları bildirildi.

DÜŞÜK OVER REZERVLİ (DOR) HASTALARDA
EK TEDAVİLERDE SON DURUM
Yumurtalık rezervinin durumu tüp bebek tedavilerinde belirleyici rol oynamaktadır. Ergenlik çağındaki kadınlarda yaklaşık 400.000
(dört yüz bin) primordiyal germ hücre topluluğu olduğu düşünülmekte olup; yaklaşık 30
yıllık bir üreme döneminde bu sayı 1000’ ler
civarına düşerek menopoza girilmektedir. Yumurta hücrelerinin bu toplam havuzdan üreme hormonlarına hassas fonksiyonel havuza
(FOR) geçiş süreci ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. Modern tıp halen bu gelişim sürecinin -ki
toplamda bu 4 aya yakın bir süreçtir, son 1520 gününe müdahale edebilen ilaçlara ve bilgilere sahiptir. Ancak son yıllarda bu gelişim
sürecine daha öncesinden müdahale edebildiğine inanılan bazı hormonlar tespit edilmiştir.
Bunlardan bir tanesi DHEA (dehidroepiandrosteron) denilen %80 böbreküstü bezlerinden
(adrenal) üretilen %20 civarında da yumurtalıklardan üretilen ve yaşlandıkça bariz şekilde azalan bir hormondur. Bu hormon kadın
vücudunda hem östrojen hem de testosteron
hormonuna dönüşmektedir ve bu dönüşüm

tam simetrik olmayıp androjenler lehinedir.
Gerek vaka serileri gerekse laboratuar çalışmaları FOR azalmış hastalarda ve ileri yaş
(38 yaş ve üstü) kadınlarda DHEA’ nın gerek
tüp bebek uygulamalarında gerekse aşılama
uygulamalarında gebelik oranını artırdığını,
dahası düşüklerinde o yaş grubundaki hastalardan daha az olduğunu göstermiştir. Bunun
hem fonksiyonel rezerve geçiş yapan yumurta
sayısındaki artıştan hem de oosit sitoplazmasında oluşan optimum ortama bağlı olarak
anöploidideki azalmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle tüp bebek tedavisi
alan ve daha önceden az yanıt verdiği bilinen
veya hazırlık sürecinde yumurtalık rezervinin
düşük olduğu düşünülen hastalarda uygulama
öncesi 6-8 haftalık DHEA uygulaması (günde
3 kez 25 mg tok karınla) yavaş yavaş rutin uygulamaya girmektedir.
Diğer bir hormon ise “growth hormone”
dur. Büyüme hormonunun uzun zamandan
beri yumurtalık faaliyetlerine olumlu katkıları bilinmekteydi. Laboratuar çalışmalarında

yumurtaların olgunlaşmasını sağladığı gösterilmişti. 2005 yılında yapılan iyi organize
edilmiş bir çalışmada 40 yaş üzeri kadınlarda büyüme hormonunun standart tedaviye
eklenmesi gebelik ve canlı doğum oranlarını
anlamlı şekilde arttırmıştı (35). Daha sonra
2008 yılında yapılan yine iyi dizaynlı bir çalışma bunu doğruladı (36). Günümüzde büyüme
hormonu da aynı DHEA gibi daha önce iyi
yanıt alınamamış ve ileri yaşta olan hastalarda birçok merkez tarafından ek tedavi olarak
kullanılmaktadır.
Büyüme hormonu ile DHEA’nın beraberce
ek tedavi olarak verilmesi de gündemdedir
ve pilot çalışmalar sürmektedir. Bu ilaçlarda
ülkemizde sağlık bakanlığı ruhsatlı ve doktor
kontrolünde kullanılabilecek olanları vardır.

Sonuç: Kötü yanıt vermesi muhtemel bir hastanın belirlenmesi için en iyi test KOH’tur. Bu tip
hastalarda uygulanacak stimulasyon protokolü için henüz altın standart belirginleşmemiş
olsa da mikrodoz ﬂare ve aromataz inhibitörü ile desteklenmiş antagonist protokollerin
yüksek doz gonadotropinlerle birlikte kullanımı en popüler ve güncel çözümler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Prof. Dr. Gürkan Uncu

Bursa ART Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Değerli meslektaşlarım,
Eylül 2013’de ESHRE, endometriozisin tanı ve tedavi algoritmalarıyla ilgili bir rehber yayınladı. Bu rehber günümüzde endometriozis hastalığının tanısının gecikmeden konulması, hem ağrı hem de infertilite açılarından ciddi yol gösterici bir rehber gibi görünmektedir. Özetini sizinle
paylaşmak istedim. Tam metni ESHRE’nin WEB sayfasında bulabilirsiniz.

Önerilerin yanlarında göreceğiniz harfler aşağıda açıklanmıştır.

Metaanaliz, sistematik review veya çok sayıdaki randomize kontrollü çalışmaya dayanmaktadır (Kaliteli)

A

Metaanaliz, sistematik review veya çok sayıdaki randomize kontrollü çalışmaya dayanmaktadır (Orta derece) Tek Randomize kontrollü çalışma, çok sayıda randomize olmayan çalışmalar, vaka kontrollü veya
kohort çalışmalar (Kaliteli)

B

Tek Randomize kontrollü çalışma, çok sayıda randomize olmayan çalışmalar, vaka kontrollü veya kohort
çalışmalar (Orta derece)

C

Non analitik çalışmalar, vaka sunumları, olgu serileri (kaliteli veya orta derece)

D
GPP

Uzman Görüşü

TANI - MUAYENE
Klinisyenler, dismenore, non-siklik pelvik ağrı, derin disparonia ve infertilite varlığında mutlaka endometriozis düşünmelidirler. Jinekolojik olmayan (diskezi, dizüri, hematüri, rektal kanama, omuz ağrısı) gibi
semptomların varlığı mutlaka değerlendirilmelidir.

GPP

Endometriozis düşünülen tüm hastalara vajinal muayene yapılmalıdır. Vajinal muayene yapılamayanlarda rektal muayene yapımalıdır.

GPP

Muayenede rektovajinal nodül varlığı ve ağrılı muayene derin infiltrative endometriozis varlığını düşündürtmelidir (Bazot, et al., 2009).

C

Muayenede adneksial kitle saptanması endometriomayı akla getirmelidir. (Bazot, et al., 2009, Condous, et
al., 2007, Eskenazi, et al., 2001, Koninckx, et al., 1996, Ripps and Martin, 1992).

C

Klinik bulgular endometriozisi düşündürdüğü halde muayene normal olsa bile endometriozis akla gelmelidir. (Chapron, et al., 2002).

C

TANI – LAPAROSKOPİ – ULTRASONOGRAFİ – SERUM BELİRTEÇLERİ – MRI İNCELEME
Histolojik tanısı olmadığı halde görsel olarak konulan tanının endometriozisin varlığını gösterdiğine dair
kanıtların olmamasına ragmen, endometriozis tanısı için laparoskopi yapılması önerilmektedir.

GPP

Laparoskopide endometriozis saptanması histolojik olarak konfirme edilmelidir. Negatif histoloji endometriozis varlığını ekarte etmez.

GPP

Endometrioma ve/veya derin infiltrative endometriozis cerrahisinde malignansi patolojik olarak ekarte
edilmelidir.
Rektal endometriozis semptom ve bulgularının varlığında transvajinal ultrasonografi tanısının konulmasında ve ekartasyonunda önemlidir (Hudelist, et al., 2011).

A

Endometriomanın tanısında ve ekartasyonunda transvajinal ultrasonografi yapılması önerilmektedir (Moore, et al., 2002).

A

Premenapozal dönemde endometrioma tanısında ultrasonografide buzlu cam görüntüsündeki ekojenitenin varlığı, kan akımı ile birlikte olan papiller yapıların olmaması tanı için önemli kriterlerdir.

GPP

Rektovajinal endometriozisin tanısında 3D ultrasonografinin yeri henüz tam olarak belirlenmemiştir (Pascual, et al., 2010).

D

MRI incelemenin yüzeyel endometriozis tanısında yeri yoktur.

D

Endometriozis tanısında endometrial dokuda, menstrual kanda ve uterus içinden elde edilen sıvılarda
bakılan belirteçlerin yeri yoktur

A

Endometriozis tanısında CA 125 dahil olmak üzere plazmada, idrarda ve serumda bakılan hiç bir belirtecin yeri yoktur.

A

Derin endometriozis olasılığı olanlarda üreterler, mesane ve barsak değerlendirilmesi yapılmalıdır.
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GPP

GUIDELINE

TEDAVİ – AĞRININ MEDİKAL TEDAVİSİ
Endometriozis varlığını düşündüren semptomların varlığında ampirik olarak analjezik, oral kontraseptifler veya progesteronla ağrı tedavisi yapılması önerilmektedir.

GPP

Ağrı tedavisi olarak hormonal tedavi oral kontraseptiflerle (kanıt B) progesteronlarla (kanıt A), anti progestatiflerle (kanıt A) veya GnRh analoglarıyla (kanıt A) yapılması önerilir. (Vercellini, et al., 1993, Brown, et al.,
2012, Brown, et al., 2010).

A-B

Bu tedavilerin hangisinin seçileceği konusunda hastanın tercihi, yan etkiler, etkinlik ve maliyet göz önüne
alınmalıdır.

GPP

Dismenore, disparonia ve non-siklik ağrının azaltılması amacıyla kombine oral kontraseptif kullanımı iyi
bir tercihtir (Vercellini, et al., 1993).

B

Dismenore varlığında kombine oral kontraseptif kullanımı endometriozise bağlı dismenore tedavisinde
tercih edilmelidir (Vercellini, et al., 2003).

A

Endometriozise bağlı dismenore, disparonia ve kronik pelvik ağrı tedavisinde vajinal ring veya transdermal (estrojen/progesterone) patchler kullanılabilinir (Vercellini, et al., 2010).

C

Endometriozise bağlı ağrı tedavisinde progesteron kullanımı (oral veya depo medroksiprogesteron, dienogest, siproteron asetat veya danazol) veya anti progestagenler (gestrinone) kullanımı önerilir (Brown, et
al., 2012).

A

Progesteron ve özellikle anti progestatiflerin tromboz ve androjenik yan etkileri konusunda dikkatli olunmalıdır.

GPP

Endometriozis nedenli ağrının tedavisinde levonorgestrel-içeren Rahim içi araçlar kullanılabilinir (Ferreira, et al., 2010, Gomes, et al., 2007, Petta, et al., 2005).

B

Ağrı tedavisinde, doz ve kullanım süresi ile ilgili kanıtlar sınırlı olmakla birlikte GnRH agonistleri (nafarelin, leuprolide, buserelin, goserelin or triptorelin) bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilinir (Brown, et
al., 2010).

A

GnRh agonist tedavisinin başlaması ile birlikte, kemik kaybını ve hipoestrojenizm bulgularını önlemek
için add-back tedaviye başlanmalıdır (Bergqvist, et al., 1997, Makarainen, et al., 1996, Moghissi, et al., 1998,
Taskin, et al., 1997).

A

Henüz maksimum kemik yoğunluğuna ulaşmadıklarından genç kadın ve adölesanlarda GnRh agonist
kullanımına çok dikkat edilmelidir.

GPP

Medikal ve cerrahi tedaviye dirençli rektovajinal endometriozisli kadınlarda aromataz inhibitörleri kullanılabilinir ve bu ilaçlar oral kontraseptiflerle, progestagenlerle veya GnRh analoglarıyla kombine edilebilinir (Ferrero, et al., 2011, Nawathe, et al., 2008).

B

Endometriozisle ilişkili ağrı tedavisinde NSAİ ilaçlar ve diğer analjezikler kulanılabilinir.

GPP

ENDOMETRİOZİS - MENOPOZ
Endometriozis nedeniyle cerrahi menopoz olan hastalarda menopozal semptomların tedavisinde estrogen/progestagen veya tibolone tedavisi yapılabilir (Al Kadri, et al., 2009).

B

Endometriozis öyküsü olan ve histerektomi yapılmış hastalarda tek başına estrojen replasmanı yapılmamalıdır.

GPP

Endometriozis nedeniyle cerrahi menopoz yapılan hastalarda kombine hormone replasman tedavisi doğal menopoz yaşına kadar devam etmelidir.

GPP

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni 4

TEDAVİ – AĞRININ CERRAHİ TEDAVİSİ
Laparoskopi esnasında endometriozis saptanırsa, ağrıyı azalttığı için odaklar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Gör ve tedavi et (Jacobson, et A).

A

Hem ablasyon hem de eksizyon ağrı üzerine etkili tedavileridir (Healey, et al., 2010, Wright, et al., 2005).

C

Endometriozis nedenli ağrı tedavisinde yapılan konservatif cerrahiye ek olarak laparoskopik uterosakral
nerve ablation (LUNA) işlemi yapılmamalıdır (Proctor, et al., 2005).

A

Presakral neurektomy (PSN) konservatif cerrahiye ek olarak son derece etkili bir işlemdir fakat teknik
olarak kolay değildir, dikkatli olunmalıdır (Proctor, et al.).

A

Endometrioma cerrahisinde drenaj-koagülasyon yerine mutlaka kistektomi yapılmalıdır (Hart, et al., 2008).

A

Endometriozise bağlı ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı içi derin endometriozis tedavisinde cerrahi eksizyon yapılmalıdır (De Cicco, et al.)

B

Derin endometriozis tedavisi uzmanlaşmış merkezlerde yapılmalıdır ve hastalar bu merkezlere refere edilmelidir.

GPP

Medikal tedavilere yanıt vermeyen ve üreme sorunu olmayan hastalara histerektomi ve görülen lezyonların eksizyonu yapılmalıdır. Histerektominin sorunları ortadan tamamen kaldırmayabileceği bilgisi hastaya verilmelidir.

GPP

Laparoskopik endometriozis cerrahisinde adezyon önleyici bariyer olarak rejenerated sellüloz kullanılabilinir (Ahmad, et al., 2008).

B

Adezyon bariyeri olarak icodextrin, yeteri kadar verisi olmadığı için, kullanılmamalıdır (Brown, et al.,
2007, Trew, et al., 2011).

B

Politetrafloroetilen membranlar, hyaluronic asid gibi diğer adezyon bariyerleri pelvik cerrahide kullanılan
ve işe yarayan ama endometriozis verileri olmayan ajanlardır.

GPP

Ağrının ortadan kaldırılması için yapılacak cerrahi öncesinde medikal tedavinin yeri yoktur. (Furness, et
al., 2004).

A

Klinisyenlerin cerrahi sonrası 6 aylık kısa dönem hormonal tedavi ile 6 aydan daha fazla sürecek ve rekürrens engelleyici olan tedaviyi birbirinden iyi ayırması gerekir.

GPP

Cerrahi sonrası ağrı nedeniyle hormonal tedavi yapılmamalıdır (Furness, et al., 2004).
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A

Cerrahi yapılmış hastalarda rekürrensi önlemek için tedavi yapılabilir. Bu hastanın tercihi, maliyet ve
tedavinin yan etkilerine göre şekillenir.

GPP

≥ 3 cm ve üzerindeki endometriomalarda cerrahi kistektomi olmalıdır. Drenaj ve elektrokoagülasyon
yapılmamalıdır (Hart, et al., 2008).

A

Kistektomi sonrasında gebelik istemeyenler için hormonal kontrasepsiyon önerilmelidir (Vercellini, et al.,
2010).

A

Semptomatik ekstragenital endometriozis odakları ortadan kaldırmak için cerrahi yapılabilinir (Liang, et
al., 1996, Marinis, et al., 2006, Nezhat, et al., 2011, Nissotakis, et al., 2010, Song, et al., 2011).

A

Endometriozis nedeniyle opere edilen hastalarda cerrahi sonrası rekürrensin önlenmesi amacıyla 18-24
ay süreyle levonorgestrel içeren rahim içi araç veya kombine hormonal supresyon kullanılabilinir. Bu
tedavi non-siklik ağrı ve disparonia için geçerli değildir (Abou-Setta, et al., 2006, Seracchioli, et al., 2009).

D

Ekstragenital endometriozis odaklarının tedavisi çok zor ya da imkansız ise medikal tedavi yapılmalıdır
(Bergqvist, 1992, Joseph and Sahn, 1996, Jubanyik and Comite, 1997).

D

GUIDELINE
TEDAVİ - İNFERTİLİTE
Endometriozis ve infertilite varlığında hormonal supresyon tedavisi kullanılmamalıdır. (Hughes, et al.,
2007).

A

AFS/ASRM evre I/II endometriozis varlığında tanısal laparoskopi yapıldığında mutlaka eksizyon/ablasyon yapılmalıdır, bu şekilde spontan gebelik oranı artar (Jacobson, et al., 2010, Nowroozi, et al., 1987).

A

Evre I/II endometriozis varlığında , CO2 laser ile vaporizasyon, kümülatif gebelik oranları anlamında
elektrokoagülasyona üstündür (Chang, et al., 1997).

C

Endometrioma cerrahisinde eksiyon sonrası gebelik oranları, drenaj/koagülasyondan üstündür (Hart, et
al., 2008).

A

Endometriozis ve infertilite varlığında cerrahi sonrası hormonal supresyon yapılmamalıdır (Furness, et al.,
2004).

A

Endometrioma cerrahisi yapılacak hastalara, yapılacak cerrahinin over rezervi üzerindeki etkileri ve overini kaybetme olasılığının varlığı bile anlatılmalıdır. Öncesinde over cerrahisi öyküsü varsa bu karar daha
dikkatle alınmalıdır.

GPP

Endometriozis ve infertilite varlığında, yarar ve zararlar net olarak bilinmediğinden nutrisyonel takviyeler ve alternatif tıp desteği önerilmemektedir. Böyle olmakla birlikte bu tedaviden fayda görenlerde vardır.

GPP

AFS/ASRM evre I/II endometriosis hastalarında bekleme tedavisi yerine KOH IUI tedavisi, gebelik
oranlarını artırdığı için, önerilmektedir (Tummon, et al., 1997).

C

AFS/ASRM evre I/II endometriosis hastalarında , sadece IUI yerine KOH ve IUI yapılmalıdır (Nulsen,
et al., 1993).

C

AFS/ASRM evre I/II endometriosis hastalarında cerrahi sonrası KOH IUI tedavisi, nedeni açıklanamayan tedavilerdeki başarının aynı olması nedeniyle 6 ay yapılabilir (Werbrouck, et al., 2006).

C

Endometriozis ve infertilite birlikteliğinde özellikle tubal fonksiyon bozukluğu, erkek faktörü ve diğer
tedavilerde başarısızlık varsa, IVF yapılmalıdır.

GPP

Endometriozis ve infertilite varlığında yapılan IVF işlemleri kümülatif endometriozis rekürrens oranını
artırmaz (Benaglia, et al., 2011, Benaglia, et al., 2010, Coccia, et al., 2010, D’Hooghe, et al., 2006).

C

Endometrioma varlığında yapılan IVF işleminde abse oluşumunu önlemek için mutlaka profilaktik antibiyotik kullanılmalıdır (Benaglia, et al., 2008).

D

Endometriozis vakalarında IVF işlemi öncesi 3-6 aylık GnRH agonist tedavisi klinik gebelik oranlarını
artırır (Sallam, et al., 2006).

B

AFS/ASRM evre I/II endometriozis vakalarında IVF öncesi yapılan laparoskopik cerrahinin canlı doğum oranını artırdığını düşünülmekle birlikte faydası tam olarak gösterilmemiştir. (Opoien, et al., 2011).

C

3 cm den büyük endometrioma varlığında IVF öncesi yapılacak kistektominin gebelik oranlarını artırdığı
gösterilmemiştir. (Benschop, et al., 2010, Donnez, et al., 2001, Hart, et al., 2008).

A

3 cm den büyük endometriomalarda yapılacak IVF öncesi yapılacak kistektomi sadece ağrının azaltılmasına faydalıdır ve OPU’nun daha kolay yapılmasını sağlar.

GPP

IVF öncesi derin infiltrative endometriozis cerrahisinin IVF başarısı üzerine olan etkisi beligin değildir
(Bianchi, et al., 2009, Papaleo, et al., 2011).

C

ÖNLEM VE KANSER İLİŞKİSİ
Asemptomatik endometriozis olguarında insidental olarak saptanan endometriozis, hastalığın doğal seyri
bilinmediği için, tedavi edilmemelidir.

B

Endometriozisin primer korunması için oral kontraseptif kullanımının yeri belli değildir (Vercellini, et al.,
2011).

GPP

Endometriozis hakkında hastalar bilgilendirilirken kanser gelişimi hakkında bilgi verilmelidir. 1.Endometriozisin kanser nedeni olduğuna dair veri yoktur 2. Endometriozis hastalarında kanser sıklığı toplumdan
daha fazla değildir. 3. Over kanseri ve non-Hodgkin lenfoma gibi bazı kanserler endometriozis oldularında hafif artış gösterirler.

GPP
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KOMİTE RAPORLARI

Yorumlayan
Prof. Dr. Sedat Kadanalı

International Committee for Monitoring
Assisted Reproductive Technology:
world report on assisted
reproductive technology, 2005
Zegers-Hochschild E.
Fertil and Steril 2013, article in press
Medikal Park Göztepe Hastanesi ve Bahçeşehir Üniversitesi

ICMART (The International Committee for Monitoring Assisted
Reproductive Technology) 1989 yılından beri her yıl yayınlamakta olduğu
dünyadaki ART’nin uygulamaları ile ilgili raporunun 11. sini yayınladı.

Bu raporda 2005 yılında uygulanan ART işlemleri ve bu işlemlerden doğan 2006 yılındaki
doğumlar incelenerek daha önceki yıllar ile karşılaştırılmıştır.
Her ne kadar verilerin nasıl toplandığı çok net
değilse de, makalede 5 ulusal kayıt verisinin
Avrupa ve Amerika’dan bölgesel kayıt sistemi
ile beraber bazı kliniklerin bireysel verilerinin
Avustralya, Yeni Zellanda’da ve Ortadoğu’danayrıca ICMART’a direkt veri gönderen İsrail
ve Asya’nın ulusal kayıtlarının araştırmaya dahil edildiği bildirilmektedir. Veri toplanması bu
raporun en önemli eksikliklerinden biri olarak
göze çarpmaktadır. Uniform bir raporlama ve
veri akışı olmadığını görmekteyiz. Her ne kadar
ICMART raporlamalarda uniform bir veri akışı
sağlamak için bir ART sözlüğü ve terminolojisi
geliştirmiş ve veri istediği kaynaklardan buna
uyulmasını istemişse de rapor verileri incelendiğinde bazı verilerin olmadığı, bazılarının da
yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Böylece sonuçların yorumlanması güçleşmektedir.
ICMART-2005 raporunun yazarları dünyanın
değişik ülkelerinden olmakla beraber son değerlendirme ve istatiksel analizin İsveç’te, Uppsala’
da yapılmış olmasının etkilerini rapor boyunca
görmekteyiz. Çoğu örnekte İsveç verileri rapor
boyunca gündeme getirilmektedir. Bu ‘‘Acaba

rapor İsveç’te yazılıp diğer yazarlara tasdik mi
ettirildi?’’ sorusunu akla getirmektedir. Rapora
53 ülkeden 2973 kliniğin veri göndermiş ve toplam 1.052.363 tedavi siklusu ve doğan 235. 000
doğumun değerlendirilmesi yapılmıştır.
ICMART-2005 raporunda ve önceki raporlarda takip edilen parametrelerin başında tüm
dünyada ART’ye ulaşabilme gelmektedir. Bu
oran yaşayan nüfusun her milyonu başına kaç
IVF uygulaması yapıldığı olarak verilmektedir.
Raporda IVF’e dünyada ulaşabilme veya yaptırabilme çok büyük değişimler göstermekte milyon başına bu oran Dominik Cumhuriyeti ve
Ekvator’da 15-19 iken bu sayı İsrail’de1 milyon
kişiye 3982 ile en yüksek düzeydedir. Ülkemiz
ise milyonda 622 ile orta sıralarda hatta Avrupa
ortalaması ile aynı oranda görülmektedir.
Dünyada 2005 yılında IVF’in siklus başına gebelik oranı %29.8, ICSI de %28.9 iken doğum
oranları IVF için %20.3, ICSI için %19,2 olarak görülmektedir. Donmuş embryo sikluslarında doğum oranı ise %17 olarak verilmektedir.
Rapordaki ülkemiz verisi ise gebelik ve doğum
oranı IVF için %44.2 ve %12.1, ICSI %36.2
ve %8.9 olarak verilmiştir. Bu oranlar rapordaki
en çarpıcı verilerdir. IVF gebelik oranı en yüksek ülke Türkiye, doğum oranı sondan 2. ülke
Türkiye, ICSI sonrası gebelik oranı en yüksek

2. ülke Taiwan’dan sonra Türkiye’dir, ancak
doğum oranı olarak sondan Dominik Cumhuriyeti’nin üzerinde Türkiye olarak görülmektedir.
Bu kadar yüksek düşük oranı (raporda yazmasa
da gebelikler kaybolduğuna göre düşük demek
lazım) başka bir ülkede görülmemektedir. Burada bir yanlışlık olduğu kesin, yanlışı kim yapmış veriyi gönderen Türkiye mi (ki kimin veriyi
gönderdiğini bilmiyoruz), yoksa bu çarpıcı oranı görüp sorgulamadan kabul eden ICMART
mı? Kendi ülkemizle ilgili bu uyumsuzluk gibi
raporda özellikle Asya, Orta Doğu ülkelerinde
benzer problemler görülmektedir. Aslında ICMART’ın raporu ikiye bölmesi gerekirdi, IVF
kayıt sisteminin iyi olduğu (online kayıt yapılan
Almanya gibi) ülkelerin verileri ve tahmini kayıt
verisi olan ülkelerin verileri şeklinde olabilirdi.
Premature doğum IVF ve ICSI’de %26.6 iken
donmuş embryo sikluslerinde bu oran %16.3 olması da ilginç bir bulgudur. Perinatal ölüm oranı da IVF-ICSI de binde 23 iken donmuş embryo sikluslarında binde 10 olarak rapor edilmiştir.
Donmuş sikluslara olan trendin gittikçe artacağı
düşünülebilir.
Bu raporun değerlendirilmesi sonucunda ulusal
derneğimiz TSRM’ye önemli görevler düşmektedir.

1. ICMART raporu ile Sağlık Bakanlığı’na gidip ART için ulusal kayıt sisteminin biran önce oluşturulması çalışmalarını başlatmalıyız.
2. ICMART’ın ART monitorizasyonu ile ilgili data toplanmasını ve terminolojiyi anlatan 2006 ve 2009
yayınlarını inceleyerek veri akışını sağlayanlarla tartışarak bundan sonra doğu veri girilmesini sağlamalıyız.
3. Fertility & Sterility Dergisi’ne ICMART-2005 raporu hakkında editorial bir yazının TSRM adına
kaleme alınarak gönderilmesi ve ülke verimizin düzeltilmesini sağlamalıyız.
4. Sağlık Bakanlığı ile ART kayıt verisinin uluslararası arenalarda (WHO, ICMART vb) paylaşılmadan
önce TSRM’den bilimsel görüş alınmasının sağlanması yönünde görüşme yapmalıyız.
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İNFO
YILIN İLK BÖLGESEL TOPLANTISI KAYSERİ’DE
2014 yılının ilk bölgesel toplantısını Mart ayında Kayseri’de gerçekleştireceğiz. “'İnfertiliteye minimalist yaklaşım ve ovulasyon indüksiyon
protokolleri” konulu toplantımızın amacı hep birlikte konu bilgilerini tazelemek, tartışmak ve değerlendirmeleri paylaşmak olacaktır. Bu toplantıya başta Kayseri olmak üzere, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Akasaray, Kahramanmaraş, Sivas ve Yozgat illerindeki üyelerimizden katılım
bekliyoruz. Toplantının kesin tarihi ve ayrıntılar için www.tsrm.org.tr adresimize tıklayınız.
2. WEBİNAR GELİYOR!
2. WEBİNAR 15 Ocak 2014 Çarşamba günü gerçekleşecek olup; konu başlığı “Tekrarlayan İmplantasyon başarısızlıklarında ne yapalım?”
olarak belirlenmiştir. Prof.Dr.Tayfun Bağış’ın konuşmacı olacağı 2. WEBİNAR için www.tsrm.org.tr adresimizden kayıt yaptırabilirsiniz.
BURSLAR
Yeni burs yönergemiz hazırlanmakta olup amacımız daha fazla burs vererek eğitimi desteklemektir. Lütfen www.tsrm.org.tr adresimizden
izleyiniz ve başvurunuz.
HUKUK DANIŞMANIMIZ VAR…
TSRM olarak 2014 yılında derneğe hizmet vermek üzere hukuk danışmanı olarak Avukat Metin Kayaçağlayan ile anlaştık. Danışmak istediğiniz hukuki konularda sizi bilgilendirecektir.
Kayaçağlayan Hukuk Bürosu
Uğur Mumcu Caddesi, No: 37/ 1, GOP, Cankaya/ Ankara
Tel: 03124363434 - 03124362800
Faks: 03124362801 (gsm): 0 532 517 00 66 e-mail: metin.kayacaglayan@gmail.com
ÜREME PLATFORMU 16 ŞUBAT 2014’DE İSTANBUL’DA
“ÜREME PLATFORMU: SEKTÖREL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ” isimli toplantı 16 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.
Toplantının amacı üreme ile ilgili dernekler, sertifikalı jinekologlar, ÜYTE merkezleri ve Sağlık Bakanlığı olarak bir arada olmak, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm üretmektir. Tüm ÜYTE merkez sorumluları ve sertifikalı jinekologlar davetlidir.

TSRM OLAĞAN KURULU
TSRM Olağan Kurulu 3 Kasım 2013 Pazar günü Ankara Sheroton Otel’de gerçekleşti.
440 katılımcı ile düzenlenen olağan kurul, divan başkanı ve başkan yardımcıları denetimde
son derece başarılı geçti.
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EMBRYOLOJİ

A time to look back:
analysis of morphokinetic characteristics of
human embryo development
Herrero J, Tejera A, Albert C, Vidal C,
de los Santos MJ, Meseguer M.
Fertil Steril 2013;100: 1602-9.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Mete Işıkoğlu

Antalya Gelecek ÜYTE Merkezi

GERİYE BAKMA ZAMANI: İNSAN EMBRYO GELİŞİMİNİN MORFOMETRİK
ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

IVI-Valencia’da (Üniversite bağlantılı özel bir
merkez) yapılmış olan bu çalışmada, time lapse ile tanımlanmış en büyük seride (1850 ICSI
siklusunda toplam 9530 embryo), embryonun
preimplantasyon dönemindeki morfolojik değişikliklerinin zamansal bağlantıları araştırılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, sadece her bir
morfolojik olayın normalde ne zaman gerçekleştiğini belirlemek olup, bu zamanlamaların
IVF başarı hızları ile ilgisi incelenmemiştir.
Time lapse, insan gözü ile algılanamayacak
kadar yavaş gelişen olayların gösterilmesi için
kullanılan bir fotoğrafik tekniktir. Son yıllarda
IVF’de, embryonun biyolojik yetkinliğini ve
potansiyelini daha kesin anlamak amacıyla
kullanılmış ve bu amaçla embryo yaşayabilir-

liğini ve seçimini sağlamak için çeşitli morfokinetik değişkenler tanımlanmıştır.
Time lapse ile embryo görüntüleri 68 ila 120130 st alınmıştır. Klivajdan 8 hücre aşamasına
(t2-t8), hatta morula (tM) ve blastosist oluşum
(tB) zamanları kaydedilmiştir. Ayrıca ikinci
ve üçüncü hücre sikluslarının süresi (cc) ve
senkroni (s) zamanı da tanımlanmıştır. Sonuçta dört embryo grubu belirtilmiş:
-“düzenli bölünenler” grubunda 1’den 3 hücreye, 2’den 5 hücreye doğrudan bölünenler
hariç tutulmuş;
-“yaşayan 8 hücreli”, 8 hücre aşamasına kadar yaşayan;
-“yaşayan blastosist”, blastosist aşamasına kadar yaşayan ve

-“implante olmuş embryo” da transfer edilip
implante olmuş embryoyu ifade etmiştir.
Ortalama zamanlar: t2=27.9 st, t3=38.2 st,
t4=40.7 st, t5=51.0 st, t6=54.1 st, t7=56.7 st,
t8=59.1 st, tM=86.6st, tB=104.1 st,cc2=10.3
st, cc3=12.8 st, s2=2.7 st ve s3=9.9 st.
Gruplar kıyaslandığında: “düzenli bölünenler”le “yaşayan 8 hücreliler” arasında t2, t3,
t5 ve cc2, cc3,s2 ve s3 zamanlarının farklı olduğu; “8 hücreliler” ile “yaşayan blastosist”
arasında t5, t8, tM cc3 ve s2 farklı olduğu
ve “yaşayan blastosist” ile “implante olmuş
embryo” grubu arasında t8, tM, tB ve s2 farklı
olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak klinikte embryo gelişiminin temeli tanımlanırken time lapse
monitorizasyon sisteminin kullanılmasının, kesinlik ve nesnellik sağladığı belirtilmiştir.

Obstetric and perinatal outcomes in singleton
pregnancies resulting from the transfer of blastocyststage versus cleavage-stage embryos generated through
in vitro fertilization treatment: a systematic review and
meta-analysis
Maheshwari A, Kalampokas T, Davidson J,
Bhattacharya S, Fertil Steril 2013;100:6.
Bursa ART Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Yorumlayan
Uzm. Dr. Nur Pınar Çimen

InVITRO FERTİLİZASYON TEDAVİSİ SONUCU BLASTOSİST VE KLİVAJ DÖNEM
EMBRYOLARIN TRANSFERİ İLE OLUŞMUŞ TEKİL GEBELİKLERİN OBSTETRİK VE
PERİNATAL SONUÇLARI:SİSTEMATİK DERLEME VE META ANALİZ
Embriyo kültürünün blastosist aşamasına kadar
uzatılmasının çok sayıda teorik avatajı vardır.
Özellikle tek ET yönelimi blastosist kültürünün popülaritesini artırmıştır. Bununla birlikte
uzamış kültür süresinin gebelik ve yenidoğan
üzerine etkisi bilinmemektedir. Bazı çalışmalar
blastosist transferi ile elde edilen gebeliklerde
pretem doğum sıklığının arttığını bildirmiştir.
Blastosist transferi (4-5-6.gün) ile klivaj dönemi (2-3.gün) embriyo transferi ile oluşmuş tekil
gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarını
karşılaştırmak için 8 adet retrospektif çalışma
değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmalara dahil edilen kadınların özellikleri incelendiğinde blastosist transferi yapılan grupların daha genç olduğu (5 çalışma),
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PCOS’lu kadınların blast transferi oranının
daha yüksek olduğu, azalmış over rezervi olan
grupta ise blast transferi oranının düşük olduğu gözlenmiştir. Primer infertil kadınların blast
transferi grubunda daha yüksek oranda olduğu
görülürken (3 çalışmada); kilo fazlalığı, sigara
içiciliği gibi parametreler sadece 1 çalışmada
dikkate alınmış ve yine blast transferi yapılan
grupta daha yüksek olarak değerlendirilmiştir.

(Çalışmaların kadınların yaşı, infertilite tipi-primer?, PCOS, kilo fazlalığı,
sigara kullanımı gibi kofaktörler açısından tekrar analiz edilmesi uygun
olacaktır).

Sonuç olarak blastosist transferi
ile elde edilmiş tekil gebeliklerde erken doğum riskinin artmış
olduğu (37 hafta altı-RR 1.27;
95% CI 1.22-1.31 ve 32 hafta altı
RR 1.22; 95% CI 1.10-1.35), buna
karşılık SGA görülme riskinin ise
blast transferi ile daha düşük olduğu (RR 0.82; 95% CI 0.77-0.88)
saptanmıştır.
Daha iyi prognozlu kadınlara uygulanan blast transferi ile daha
iyi obstetrik ve perinatal sonuçlar beklenirken ortaya çıkan bu
bulgular; endometriumun fazla
östrojene maruz kalması ile implantasyonun bozulması veya uzamış kültür süresinin embriyoyu
etkilemesi ile açıklanabilir.

KLİNİK ART

Yorumlayan

Progesterone elevation does not compromise pregnancy rates in
high responders: a pooled analysis of in vitro fertilization patients
treated with recombinant follicle-stimulating hormone/gonadotropin-releasing hormone antagonist in six trials. Griesinger G,
Mannaerts B, Andersen CY, Witjes H, Kolibianakis EM, Gordon
K.Fertil Steril. 2013 Dec;100(6):1622-1628.e3. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.08.045. Epub 2013 Sep 29.

Doç. Dr. Selman Laçin

Medicana International Beylikdüzü Hastanesi

AŞIRI OVER YANITI OLAN KADINLARDA PROGESTERON YÜKSELMESİ GEBELİK
ORANLARINI ETKİLEMEMEKTEDİR. ALTI KLİNİK ANTAGONİST IVF SİKLUSU
ÇALIŞMASININ TOPLU ANALİZİ
Klasik bilgi olarak, KOH siklusarındaki geç
folliküler fazda gerçekleşen Progesteron (P)
yükselmelerinin yüksek LH ve prematür lüteinizasyon sonucu olduğu düşünülmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda
preovülatuar folliküllerin sayısı ve yüksek E2
düzeyleriyle de ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Stimülasyonun tipinden ve KOH sürecinde
LH kullanılıp kullanılmadığından bağımsız
olarak gerçekleşen bu P yükselmelerinin siklus

prognuzu üzerine negatif etkisi olduğu değişik
çalışmalarda gösterilmiştir. Bu konuda bildirilen P sınır değerinin ise 1,5 ng/ml olabileceği ileri sürülüyordu. Fakat bu konuda halen
çelişkili çalışmalar yayınlanmaktadır. Örneğin agonist sikluslarda bunun geçerli olduğu,
antagonist sikluslarda ise geçerli olmadığı da
ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, daha önce
yapılan iyi tasarlanmış 6 klinik çalışmanın
dataları toplanarak retrospektif olarak de-

ğerlendirilmiştir ( Tablo 1). 39 yaşından genç
kadınlara uygulanan toplam 1866 antagonist
KOH siklusunda P değerinin 1,5 ng/ml sınır
alındığında gebelik oranlarının farklı gruplar
(düşük over yanıtlı, normal yanıtlı ve aşırı yanıtlı) için etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
Düşük over yanıtı için 5 ve daha az, normal
yanıt için 6-18, aşırı yanıt için de 18’den fazla
oosit toplanması kriter alınmıştır.

Sonuçta bu çalışmada; hCG günü bakılan P değerindeki yükselme tüm gruplar için ortalama %8,4 oranında gözlenmiştir. Bu yükselme düşük
yanıtlı kadınlarda %4,5 oranında, aşırı yanıtlı kadınlarda ise %16,0 oranında gözlenmekteydi. Progesteron yükselmesi genel anlamda siklusların sonucunu kötü etkilemektedir. Progesteron sınırı 1,5 ng/ml olarak kabul edildiğinde düşük ve normal over yanıtlı kadınlar için bu değerin
üzerinde olmasının devam eden gebelik oranlarını (OPR) azalttığı, ancak aşırı yanıtlı kadınlarda böyle bir negatif etkinin olmadığı gözlenmiştir.

Araştırmacılar yaptıkları yorumda geç folliküler fazda progesteron yükselmesinin oositler üzerine değil, endometrial reseptiviteyi azaltarak etkili olduğunun düşünüldüğünü belirtmişlerdir. KOH siklus seyrinde P düzeyi değerlendirilmesinin genel anlamda önemli
olduğunu ve bazı tüp bebek sikluslarının bu sebepten transfer iptaline gidilerek sonradan
dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapılmasının daha doğru olacağını belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmaya göre aşırı over yanıtı olan kadınlarda bunun geçerli olmadığını,
bu grup hastalarda fazla follikül sayısına bağlı olarak P değerlerinin doğal olarak yüksek
olabileceğini, transfer iptali için belki daha farklı ve daha yüksek bir sınır değeri de uygulanabileceğini ancak bu yeni değer için çalışmanın hasta sayısının yeterli olmadığını
ifade etmişlerdir. Bu konuda daha geniş vaka sayılı prospektif çalışmalara gerek olduğu
da bildirilmiştir.
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KLİNİK ART

Bed rest after embryo transfer negatively affects in vitro fertilization:
a randomized controlled clinical trial Gaikwad S,
FertilSteril 2013;100:729–35.
Using the ovarian sensitivity index to define poor, normal,
and high response after controlxsuggestions for a new principle to
solve an old problem Huber M.
Fertil Steril 2013;100:5
Yorumlayan
Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu
Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi

EMBRYO TRANSFERİ SONRASI YATAK İSTİRAHATİ TÜP BEBEK SONUÇLARINI KÖTÜ
ETKİLEMEKTEDİR; RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Mayıs 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında İspanya’da IVI kliniğinde prospektif randomize
çalışmada 240 oosit donasyonu uygulanmış
hastada yapılmış olan iki grup randomize
edilmiştir. Bu gruplardan birinci grupta embryo transferi sonrası hastalar hemen kaldırılıp
eve gönderilirken, ikinci grupta transfer son-

rası 10 dakika yatakta dinlenme sağlanmıştır.
Çalışmanın birincil sonlanımı canlı doğum
olarak belirlenmiştir. Yatak istirahati yapılmayan grupta canlı doğum %56.7 olurken, yatak
istirahati yapan grupta canlı doğum %41.6
bulunmuş ve bu fark istatistiksel anlama ulaşmıştır. Abortus oranları istatistiksel anlama

ulaşmasa da istirahat etmeyen grupta %18.3
bulunurken istirahat grubunda %27.5 bulunmuştur. Çalışmadaki tüm canlı doğan bebeklerin neonatal durumları, APGAR skorları
benzer bulunmuştur.

Oosit donasyon sikluslarında 10 dakikalık yatak istirahatinin beklenen pozitif etkisi
yerine negatif etkisinin çıkmış olması, hatta istirahat etmeyen grupta daha yüksek
sonuçların bulunması anatomik, fizyolojik ve psikolojik etkilerin ileriki çalışmalarla
tekrar değerlendirmesi gereksinimini ortaya koymaktadır.

UZUN AGONİST PROTOKOL UYGULANAN KOH SİKLUSLARINDA OVARYEN
DUYARLILIK İNDEKSİ KULLANARAK KÖTÜ, NORMAL VE YÜKSEK OVER YANITININ
TANIMLANMASI:YENİ BİR PRENSİPLE ESKİ PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ
1 Ocak 1999-18 Aralık 2006 tarihleri arasında İsveç’te Carl von Linne Kliniği’nde retrospektif değerlendirilen, en yüksek yaş sınırı 43
olan ve sadece uzun protokol uygulanan 4076
hastanın 7520 siklusunda çalışma yapılmıştır.
Protokolde hastalara standart olarak mid-luteal agonist başlanmış ve supresyon sağlandıktan sonra hastaların over rezervine, vücut kitle
indeksine, yaşına ve önceki siklustaki yanıtına
göre 75-450 IU arasında kişiselleştirilmiş go-

nadotropin uygulamasıyla KOH uygulanmıştır. Ovaryan Duyarlılık (Sensitivite) İndeksi
(OSI); oosit sayısının total gonadotropin dozuna bölünmesiyle elde edilen değerin 1000
ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Çalışmanın
esas sonuç değişkenleri; tedavi siklus başına, OPU ve ET başına gebelik, canlı doğum
olarak belirlenmiştir. Ayrıca embryo skorları,
OHSS insidansları ve çoğul gebeliklerde sonuçlarda değerlendirilmiştir. OSI değerlerine

göre kötü over yanıtında OSI ortalama 1.04
IU olup, normal yanıtta ortalama 5.10 yüksek yanıtta ortalama 14.09 hesaplanmıştır.
Cut-off değer için kötü over rezervinde OSI
1.67 IU olurken, yüksek yanıtta cut-off değer
10.07 IU hesaplanmıştır. OPU başına canlı
doğum; kötü over rezervinde 10.5, normal
yanıtta 26.9 ve yüksek yanıtlı hastalarda 36.0
hesaplanmıştır.
Bu yanıtlar tablolarda gösterilmiştir.

Stimulasyon göz önüne alındığında OSI kullanımı over cevabının tanımı daha anlamlı
hale gelmektedir.
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Comparison of early versus late initiation of GnRH antagonist
co-treatment for controlled ovarian stimulation in IVF:
a randomized controlled trial .
Hamdine O. The CETRO trial study group. Hum Reprod
2013;28,3227–3235.

Yorumlayan

Bursa Soranus Tüp Bebek Merkezi
Uzm. Dr. Ayşe Seyhan Ata
IVF SİKLUSLARINDA KONTROLLÜ OVERYAN STİMULASYONA ERKEN VE GEÇ
GnRH ANTAGONİSİT EKLENMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Günümüzde GnRh antagonisit protokollerinden, overyan stimulasyonun 5.-6. günlerinde
başlanan fiks multidoz protokolu daha çok kabul görse de halen optimal protokol tanımlanamamıştır. GnRH antagonistinin erken başlanması prematür luteinizasyonu ve endojen
FSH’nın erken suprese olmasını, dolayısıyla
aşırı over cevabını önleyebilir. Aşırı over cevabının önlenmesi hem endometriumun yüksek E2’ye maruziyetini azaltarak reseptiviteyi
artırabilir hem de overyan hiperstimulasyon
sendrom (OHSS) riskini azaltabilir.
Bu bilgilere dayanarak prospektif olarak siklusun ikinci günü (SG2) erken ve siklusun
altıncı günü (SG6) geç GnRH antagonist

başlanan protokollerde taze siklus canlı doğum (CD), kumulatif canlı doğum (KCD) ve
OHSS oranları karşılaştırılmıştır.
Eylül 2009 ve Temmuz 2011 tarihleri arasında çok merkezli açık etiketli randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya
617 adet ovulatuar, <39 yaş, VKİ < 32 kg/
m2, <3 başarısız IVF denemesi olan hasta
dahil edilmiştir. Her iki guruba siklusun 2.
gününden itibaren 150-225 IU/gün recombinant FSH başlanmıştır. Toplanan oosit sayısı, fertilizasyon oranı, embryo sayısı, transfer
edilen embryo sayısı ve dondurulan embryo
sayısı arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da implan-

tasyon ve devam eden eden gebelik oranlarında SG6 grubuna doğru eğilim saptanmıştır.
(SG2 25.4+43.6 -SG628.1+43.5 ve SG2 %
26.7 -SG6 %30.9). SG2 grubunda CD oranı
%21.5 iken SG6 grubunda %24 olarak bulunmuştur (p =0.5). KCD oranı SG2’de %
26.7 ve SG6’da %29.9’dur (p=0.6). Biokimyasal gebelik ve düşük oranları arasında iki
grupta fark saptanmamıştır. Hafif-orta şiddette OHSS 10 hastada (SG2=3 ve SG6=7 P
= 0.3), ağır OHSS ise 2 hastada (SG2=1 ve
SG6=1) izlenmiştir.
Çalışma 617 hastanın katılımını takiben klinik
sonuçlarda istatistiksel fark izlenmemesi üzerine erken sonlandırılmıştır.

Siklusun 6. günü GnRH antagonistine başlanan protokol şu anda en iyi şeçenek
olarak gözükmektedir.

Ovarian reserve and subsequent assisted reproduction
outcomes after methotrexate therapy for ectopic
pregnancy or pregnancy of unknown location.
Hill MJ. Fertil Steril 2013; article in press

Yorumlayan
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METHOTREXATE TEDAVİSİNİN OVER REZERVİ VE YARDIMCI ÜREME TEDAVİ
SONUÇLARINA ETKİSİ

İrenbe Tüp Bebek Merkezi

Bu çalışmada Methotrexate’ın dihidrofolat redüktaz inhibitörü olması ve hızlı çoğalan hücrelere etki etmesi over folliküllerine de zararlı
bir etkisi olabileceği şüphesini doğurmuştur.
Bu nedenle bu çalışmada ektopik gebelik nedeniyle methotrexate tedavisi alan olgularda over
rezervini ve yardımcı üreme tedavi sonuçlarını
değerlendirmek amaçlanmıştır.
Retrospektif kohort çalışma. ART sonrası ektopik gebelik nedeniyle methotrexate (n:153) ya
da cerrahi (n:36) tedavi alan toplam 189 hasta dahil edilmiştir. Tedavi sonrası FSH, antral
folikül sayısı ve elde edilen oosit sayısı iki grup
arasında karşılaştırılmıştır. Her iki grupta da tedavi sonrasında elde edilen oosit sayısı ve over
rezervinde anlamlı deǧişiklik saptanmamıştır.
Ayrıca cerrahi grup ve methothrexate grubu
arasında over rezervi ve oosit sayısı açısından da
farklılık saptanmamıştır. Methotrexate dozunun
artttırılması ile de over rezervinde değişiklik izlenmemiştir. Methotrexate ya da cerrahi sonrası
geçen zaman ve tekrarlayan ART ile de ART
sonuçları arasında bir ilişki saptanmamıştır.
Her iki grupta da sonraki sikluslarda elde edilen
canlı doğum oranları benzer bulunmuştur.
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Ektopik gebelik olgularında methotrexate
veya cerrahi tedavinin over rezervine ve
sonraki ART sonuçlarına olumsuz bir etkisi
saptanmamıştır.
Methotrexate
(n=153)

Yaş
34.3±4.5
Parite
0.35±0.21
FSH(IU/L)
Tedavi öncesi
6.9(2.4-14.2)
Tedavi sonrası
7.2(2.3-16.3)
Ortalama değişim
+0.4
Antral follikül sayısı
Tedavi öncesi
12(1-53)
Tedavi sonrası
13(1-60)
Ortalama değişim
-0.5
Elde edilen oosit sayısı
Tedavi öncesi
14(2-36)
Tedavi sonrası
14(0-35)
Ortalama değişim
-0.3
Klinik gebelik (%)
68(%44)
Canlı doğum(%)
53(%35)

Cerrahi (n=36)

p

35.8±4.3
0.40±0.22

.06
.42

7.2(2.6-16)
7.9(5.1-10.4)
+0.3

.24
.65
.86

10(3-50)
10(4-45)
+0.4

.10
.29
.36

13(3-31)
12(3-31)
-0.7
14(%39)
13(%33)

.12
.07
.15
.58
.99

Tablo: Methotrexate ve cerrahi tedavi alan grupta tedavi öncesi
ve sonrasında over rezervi ve ART sonuçları

REPRODÜKTİF CERRAHİ

Yorumlayan
Prof. Dr. Ramazan Mercan

Carbon dioxide versus normal saline as distension medium for
diagnostic hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials
Craciunas L, Sajid MS, Howell R.
Fertil Steril 2013;100:1709–14.
Amerikan Hastanesi

TANISAL HİSTEROSKOPİDE KARBONDİOKSİT İLE SERUM FİZYOLOJİK SOLÜSYONUNUN
KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR
DERLEME VE META ANALİZİ
Son yıllarda histeroskopi uterin kavitenin incelemesi için standart olarak kullanılmasına
karşın; pelvik ağrı, endometrial kanama, bulantı-kusma ve omuz ağrısı gibi yan etkiler
konusunda bir çözüm henüz üretilememiştir.
Bu yan etkilerin büyük bölümü görüntüleme

için kullanılan mediumlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca kullanılan medium görüntüleme
kalitesi, işlemin süresi ve hasta memnuniyetini
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu konuda gold
standart denilebilecek bir medium olmamasına karşın, en çok kullanılanlar CO ve serum

fizyolojik (SF) solüsyonudur.
Bu çalışmada SF ile CO ’yi karşılaştıran randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi
yapılmış; toplam olarak 1622 çalışma incelenmesine karşın, 1839 hastayı içeren10 çalışma
uygun bulunarak meta-analiz yapılmıştır.

Ağrı: CO kullanılan hastalarda istatistiksel olarak daha fazla bulunmuş (p<.02)
Omuz ağrısı: CO grubunda daha fazla (RR: 6.25, p<.0001)
Yan Etkiler: CO grubunda daha fazla (RR:1.90, p<.0001)
Hasta memnuniyeti: SF grubunda daha yüksek (p<.002)
Görüntü kalitesi: SF grubunda anlamlı olarak daha iyi (p<.0001)
Operasyon süresi: CO grubunda daha uzun (p<.0009)
Bu çalışmanın sonuçları histeroskopide SF
kullanımının pelvik ağrı, omuz ağrısı, yan etkiler ve hasta memnuniyeti açısından CO ’ye
göre istatiksel olarak daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca işlem süresi SF grubunda
daha kısa ve görüntü kalitesi daha iyi olduğu
görülmektedir. Bu çalışmanın güçlü yanları
bu konuda yapılan çalışmaların geniş olarak

yapılması, taranan yayınların referanslarının
dahil taranması ve yayınlar taranırken basım
dili gibi sınırlamaların getirilmemesidir. İki
çalışmacı tarafından yapılan taramalar, üçüncü bir kişi tarafından tekrar kontrol edilmiştir.
Meta-analizin zayıf yönleri ise çalışmalardaki
hasta sayılarının az olması, çalışmalarda çalışmadışı bırakma kriterleri, kullanılan histeros-

koplar, ağrı tanımı ve ağrı ölçüm kriterlerinde,
yan etki tanımı ve memnuniyet tanımlarındaki
farklılıklardır. Ayrıca analize dahil edilen çalışmaların kalitesi randomizasyon teknikleri,
gizlilik, intention-to treat analizi ve güç analizi yönünden genel olarak çok iyi olmayıp, orta
veya kötü kalite olarak tanımlanabilir.

Bu çalışmanın sonuçları bu konuda daha önce yapılan ve randomize kontrollü çalışmaları
içeren bir derlemenin sonuçları ile uyumluluk göstermektedir.
15 Blast

REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ
Association study of anti-Mullerian hormone and anti-Mullerian
hormone type II receptor polymorphisms with idiopathic primary
ovarian insufficiency
S.H. Yoon, Y.M. Choi, M.A. Hong, J.J. Kim, G.H. Lee, K.R.
Hwang, and S.Y. Moon
Yorumlayan
Human Reproduction 2013;28:3301–3305
Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Figen Kır Şahin
İDİYOPATİK OVARYEN YETMEZLİK İLE ANTİMÜLLERİEN HORMON VE ANTİMÜLLERİEN HORMON
TİP 2 RESEPTÖR İLİŞKİSİ

Primer Overyen Yetmezlik (POY) 40 yaşından
önce overyen fonksiyon bozukluğu amenore
ve FSH düzeylerinin menapozal düzeylerde
seyretmesi ile seyreden bir hastalık olup; fertiliteyi ciddi şekilde etkilemesi ve hipoestrojenik
koşullar nedeniyle uzun süreli hormon replasman tedavisi gerektirmesi nedeniyle önemli
bir problem olarak karşımızda durmaktadır.
Etyolojisi tam olarak bilinmeyen bu hastalık
hakkında çok sayıda kromozomal ve genetik
çalışma bulunmaktadır. Transforming growth
faktör faktör ailesinin bir üyesi olan AMH
overde gelişen foliküllerin granülosa hücrelerinde üretilmektedir. Günümüzde overyan rezerv değerlendirmesi amacıyla kullanılan bir
marker olup serum düzeylerinin yaşla progresif olarak arttığı, primordial folikül havuzu-

nun büyüklüğü ve antral folikül sayısıyla sıkı
ilişkisinin bulunduğu bilinmektedir. Üzerinde
son zamanlarda çok sayıda çalışma yapılan bu
marker ile POY ilişkisinin değerlendirildiği:
Yoon ve arkadaşları tarafından 2013 Eylül ayında Human Reproductionda yayınlanan sizin
de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir vaka
kontrol çalışması hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu çalışma AMHR2-482A >G
polimorfiziminin erken menopozla ilişkili olduğunu ve GG genotipine sahip nullipar kadınların AA genotipine sahip olanlardan 2.6
yıl daha erken menopoza girdiğini gösteren
başka çalışmalardan yola çıkarak, AMH’nın
signal trasduksiyon yolundaki genetik varyantların kadınların overyan fonksiyonları üzerinde etkili olabileceğini göstermeyi

amaçlamıştır. Çalışmada 211 idiyopatik POY
ve kontrol grubu olarak seçilen 233 postmenapozal hastada AMHIIe49Ser ve AMHR2482A>G polimorfizm sıklığı analiz edilmiştir.
Aynı zamanda hastaların klinik parametreleri,
POY’ e girme zamanı LH, FSH ve estradiol
düzeyleri de spesifik genotipe göre değerlendirilmiştir. Her iki grupta AMHIIe49 Ser ve
AMHR2-482A >G için allel sıklıkları ve genotip dağılımları benzer bulunmuştur. POY
populasyonunda AMHIIe49Ser ve AMHR2482A>G polimorfizm düzeyinin POY’ e girme yaşı ve hormonal parametrelerle ilişkisiz
bulunmuştur. Grupların halotip analizleri
arasında da fark bulunmamıştır.

Yazarlar çalışmanın sonucunda AMH ve AMHR2 gen polimofizminin idiyopatik POY’ e
sahip Koreli kadınlar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını; bu polimorfizmlerin
muhtemelen POY için duyarlılığa etkisinin olmadığını belirtmişler.

Differential expression of steroidogenic enzymes according
to endometriosis type
Colette C, Defrere S, Van Kerk O, Van Langendonckt A,
Dolmans M, Donnez J.
Fertil Steril 2013;100:6, No.6
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DEĞİŞİK ENDOMETRİOZİS KLİNİK FORMLARINDA, ÖSTROJEN METABOLİZMASINDAKİ ENZİMLERİN
EKSPRESYONLARI
Östrojen metabolizması tablodaki gibidir.
17-hidroksisteroid dehidrogenaz tip 1, östrondan östradiola dönüşümü sağlarken, tip
2 tam tersi dönüşümü sağlar. Sulfotransferaz
enzimi ise östradiole sulfat ekleyerek inaktif
hale getirirken, sulfataz tam tersi dönüşümü
sağlar. Endometriozis 3 farklı klinik formda
karşımıza çıkar; peritoneal, overyen ve rektovaginal. 33 endometriozis olgusunun (8 olgu
proliferatif fazda, 9 olgu proliferatif fazda, 16
olgu oral kontraseptif altında) ötopik ve ektopik (15 peritoneal, 15 overyen ve 15 rektova-

ginal) endometriumlarından biopsi alınmıştır.
15 sağlıklı olgudan da endometrial doku alınmıştır. Tüm dokularda 4 enzimin (17-hidroksisteroid dehidrogenaz tip 1 ve tip 2, sulfotransferaz, sulfataz) ekspresyonuna bakılmıştır.
Ortamda östrojen etkisini arttıran (proöstrojenik) enzimler 17HSD tip 1 ve sulfataz enzimleriyken, antiöstrojenik enzimler 17HSD
tip 2 ve sulfotransferazdır. Sekretuvar fazda
17HSD tip 2 ekspresyonunun (antiöstrojenik)
hastalıksız grupta fazla olduğu gözlenirken,
hastalıklı grubun ötopik endometriumunda

bu artış gözlenmemiştir. 17HSD
2 ekspresTrakya tip
Üniversitesi
yonunun, overyen ve rektovaginal endometriotik dokuda ötopik endometriuma göre azaldığı gözlenmiştir. Sulfataz ekspresyonunun ise
rektovaginal lezyonlarda, overdeki lezyonlara
göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Pro- ve
antiöstrojen oranları (Sulfataz/sulfotransferaz
ve 17HSDtip1/17HSDtip2) overyan ve rektovajinal endometriozisli olgularda daha çok
östrojen lehine bulunmuştur.

sulfotransferase
Androstenedione

aromatase

Estrone
sulfatase

17 hydroxystem dehydrogenase
Tip1

Tip1

Tip 2

Estrone Sulfate

Tip 2
sulfotransferase

Testosterone

aromatase

Estradiol

F.stradiol Sulfate
sulfatase
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Sonuç olarak, endometriozis
gelişiminde sulfataz ve
17HSDtip1 enzimleri önemli
rol oynamaktadır.
Bu enzimlerin inhibitörleri
de, aromataz inhibitörleri
gibi, tedavide faydalı
olabilir.

FERTİLİTE PREZERVASYONU
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KANSER HASTALARINDA SPERM SAKLANMASI KLİNİK YÖNERGELERİ
Erkek kanser hastalarında fertilitenin korunması, bu hastaların tedavilerinin yönetimi açısından önemli bir yere sahiptir. Erkek kanser
hastaların büyük bir çoğunluğu tanı konulduğunda çocuk sahibi olmayan genç hastalar olmalarına rağmen, bunların pek azında
tedaviler öncesinde sperm depolaması yapılmaktadır. Bu konudaki en büyük eksiklik erkek kanser hastalarını, fertilitenin korunması
konusunda, bilgilendirebilecek açıklayıcı ve
kapsamlı bir yönerge bulunmamasıdır. Burada özetlenmeye çalışılan yazı, fertilitenin korunması konusunda, erkek kanser hastalarının
tedavi öncesi, tedavi sırasında veya tedavi sonrasında, nasıl bilgilendirilmeleri gerektiğini
açıklayan yönergeleri göstermektedir.
Tedavi öncesi klinik yönerge
Tedavi öncesinde bir kanser hastasında ne kadar sperm dondurulacağına sperm parametrelerine, hastanın sağlık durumuna ve kanserin tipine göre karar verilmelidir. Aynı şekilde,
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androloji laboratuarının, sperm parametrelerine göre kişinin ileriki fertilite potansiyelini ve
seçilecek tedavi yöntemini belirlemede büyük
bir rolü bulunmaktadır. Sperm dondurma tekniği, daha sonra canlı sperm elde etme oranını etkilemektedir. Aynı zamanda kanserin tipi
de bu oranları etkilemektedir. Yeni çalışmalar,
vitrfikasyon yöntemi ile çözme sonrası canlılık
oranlarının, özellikle düşük sperm parametreleri olan olgularda, yavaş-dondurma tekniklerine göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Eğer bazal örnekte toplam ileri hareketli
sperm sayısı 10 milyo nun üzerinde ise örnekler
IUI da kullanılmak üzere hazırlanabilmektedir.
Aynı şekilde IVF planlaması yapılacaksa da
aynı parametreler geçerlidir. Ancak bundan
daha düşük sayılarda hasta ICSI konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu hastalarda sperm elde
etmenin en kolay ve etkili yolu masturbasyon
ile ejekülat spermi elde etmektir. Ancak bunun
mümkün olmadığı hastalarda, vibratör stimu-

lasyonu, elektro-ejekülasyon, gerekirse lokal
veya genel anestezi altında cerrahi sperm elde
etme yöntemleri kullanılabilmektedir. Ancak
bazı kanser olgularında koagülopati nedeniyle
oluşabilecek komplikasyonlar hakkında hastalar bilgilendirilmelidir. Spermi dondurulacak
kişiler en azından HIV, Hepatit B ve C, Gonore, Klamidya ve CMV açısından taranmalıdır.
Tedavi sırasında klinik yönerge kanser tedavileri sırasında veya hemen sonrasında, sperm
dondurulması işlemi, olası DNA hasarı, kromozom ve yapısal bozukluklar nedeni ile önerilmemektedir.
Tedavi sonrasında klinik yönerge
Dondurulan spermlerin, hasta normal fertilitesini kazanıncaya, çocuk sayısını tamamlayana veya çocuk sahibi olma planları olmayana
kadar saklanması önerilmektedir.

FERTİLİTE PREZERVASYONU

Fertility preservation in patients undergoing gonadotoxic therapy
orgonadectomy: a committee opinion
The Practice Committee of the American Society for Reproductive
Medicine American Society for Reproductive Medicine,
Birmingham, Alabama Fertil Steril 2013;100:1214–23.
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GONADOTOKSİK TEDAVİ ALAN ya da GONADEKTOMİ YAPILAN
HASTALARDA FERTİLİTENİN KORUNMASI: ASRM KOMİTE GÖRÜŞÜ

Bu bültende sunulan en önemli yenilik daha
önce deneysel olarak kabul edilen oosit dondurma yönteminin bu bültenle artık başarısı ispatlanmış fertilite koruma seçenekleri
arasında olduğunun bildirilmesidir. Fertilite
prezervasyon teknikleri hızla gelişmektedir.
Şu anda başarısı ispat edilmiş fertilite koru-

ma yöntemleri embriyo, oosit ve ejekulat ya
da testiküler sperm dondurmadır. Over, prepubertal testiküler doku dondurma ve GnRH
analog kullanımı ise deneysel yöntemler olarak kabul edilmektedir. Üreme fonksiyonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olan gonadotoksik tedavi ya da radyoterapi alan ya da

gonadektomi yapılacak hastaların hiç zaman
kaybetmeden fertilite prezervasyonu opsiyonları ile ilgili uygun şekilde bilgilendirilme ve
bu konuda donanımlı bir merkeze refere edilmeleri gerekmektedir.

İyi bir fertilite koruma programı hastalara oncolog, jinekolog, androlog, psikiatrist
ve genetikçiden oluşan multidisipliner bir ekiple yaklaşabilecek, fertilite koruma
seçeneklerinin hepsini sunabilecek ve bu hastaların karşılaştığı zorlukların üstesinden
gelebilecek kapasitede olmalıdır.
First reported clinical pregnancy following heterotopic grafting of
cryopreserved ovarian tissue in a woman after a bilateral oophorectomy
Stern CJ etc. Hum Reprod, 2013;28:2996–2999.

BİLATERAL OOFEREKTOMİ SONRASI DONDURULMUŞ OVER
DOKUSUNUN HETEROTOPİK TRANSPLANTASYONU SONRASINDA
RAPOR EDİLEN İLK KLİNİK GEBELİK

Over doku dondurulması ve transplantasyonu
kanser tedavisi sonrasında over fonksiyonlarını kaybetme riski olan genç kadınlara sunulan
fertilite koruma seçeneklerinden biridir. Her
ne kadar ortotopik over doku transplantı sonrası bugüne kadar 28 canlı doğum bildirilmiş
olsa da, bu makalede granuloza hücreli tümör

nedeniyle bilateral ooferektomi yapılmış bir
hastada heterotropik transplant sonrasında
devam eden ilk gebelik sunulmaktadır. Daha
önce heterotopik transplant ile iki biokimyasal gebelik bildirilmiştir. Bu olguda dondurulmuş çözülmüş over dokusu ön abdominal
duvara transplante edildikten sonra gelişen iki

oositten ICSI ile elde edilen iki embriyonun
transplantasyonu ile ikiz gebelik elde edilmiştir. Heterotopik over transplantı ile gebelik
elde edilmiş olması ile over fonksiyonlarının
over dışındaki bir bölgede tam olarak sürdürülebileceği ispatlanmıştır.

Bu da daha önce ooferektomi, pelvik cerrahi ya da radyoterapi yapılıp over doku
transplantasyonu için uygun ortotopik dokusu olmayan hastalar için
umut vadeden bir sonuçtur.
Effective method for emergency fertility preservation:
random-start controlled ovarian stimulation
Cakmak H.etc. Fertil Steril 2013;100

ACİL FERTİLİTE KORUNMASI İÇİN ETKİLİ BİR YÖNTEM:
RASTGELE BAŞLANGIÇLI KONTROLLÜ OVARYEN STİMÜLASYON

Bu çalışmanın amacı kanser hastalarında
menstruel siklusun hangi döneminde olduğuna bakılmaksızın başvurdukları anda kontrollü overyan stimülasyona (KOS) başlanmasının
yani rastgele kontrollü overyan stimülasyonun, konvensiyonel erken foliküler faz başlangıçlı KOS’la benzer sonuçları olup olmadığının araştırılmasıdır.
Henüz yeni kanser tanısı almış ve gonadotoksik tedaviye başlama aşamasında olan hastalara fertilite prezervasyonu amaçlı uygulanan

rastgele ve konvansiyonel başlangıçlı KOS
siklusları retrospektif olarak karşılaştırılmıştır.
Primer sonuç alınan matür oosit sayısı iken
ikincil sonuçlar ise folikül gelişim paterni, oosit verimi (alınan toplam oosit/antral folikül
sayısı (AFS)) ve fertilizasyon oranı olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak alınan toplam ve matür oosit
sayısı, oosit maturite oranı (MII oosit/toplam
oosit), matur oosit verimi (alınan toplam matür oosit/AFS) ve fertilizasyon oranları rastge-

le (n=35) ve konvansiyonel başlangıçlı (n=98)
KOS sikluslarında benzer bulunmuştur. Geç
foliküler (n=13) ya da luteal fazda (n=22)
başlatılan KOS sikluslarının birbirine üstlüğü saptanmamıştır. Estrojen reseptör sensitif
kanserlerde ek olarak letrozole kullanımının
rastgele ya da konvansiyonel başlangıçlı KOS
sonuçlarına ya da oosit matüritesine negatif
etkisi olmamıştır.

Fertilite prezervasyonunda rastgele başlangıçlı KOS konvansiyonel başlangıçlı KOS kadar
etkilidir. Bu protokol kanser hastalarının hem 2-3 hafta içinde kanser tedavilerine devam
etmesine olanak sağlayarak gecikmelerin önlenmesi hem de daha fazla kanser hastasının
fertilite prezervasyonundan yararlanmasına imkan tanıyacaktır.
TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni 20
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SAĞLIKLI ERKEK POPULASYONUNDA SEMEN
KALİTESİNİN ANTİOKSİDAN ALIMI İLE İLİŞKİSİ
Mevcut kanıtlar oksidatif stresin erkek faktör
infertilitesinin patofizyolojisindeki önemini
göstermektedir. Yakın zamanlı in vivo çalışmalar, insan seminal plazmasındaki düşük
sperm motilitesi ve konsantrasyonu ile yüksek
reaktif oksijen türevleri ve düşük antioksidan seviyeleri arasında korelasyon olduğunu
göstermiştir. Birçok randomize çalışma erkek
faktör infertilitesinin tedavisinde antioksidan
desteğinin etkisini araştırmış ve pek çoğu
özellikle sperm motilitesinde olmak üzere
sperm kalitesinde pozitif etkilerini göstermiştir. Fakat çalışmaların hemen hepsinde çoklu
antioksidan kombinasyonları kullanılmış, ve
çoğunda fertilite üzerinde olumsuz etkilerine
ait kanıtlar olmasına rağmen suprafizyolojik
dozlarda kombinasyonlar kullanılmıştır. Esasında farklı antioksidanlarla desteğin ve gıda
kaynaklarından karşılanan antioksidan alımının sperm üretim ve işlevi üzerindeki etkileri
hakkında bilinenler azdır. Daha önce yapılan
üç çalışma diyetle antioksidan alımı ile semen
kalitesini karşılaştırmıştır. Bunlardan ikisi sağlıklı erkekler üzerinde yapılırken, hiçbiri tek
başına gıda kaynaklarından alımı değerlendirmemiştir. Bu çalışmada yiyecek ve suplemanlardan karşılanan A, C, E, vitaminleri ve
karotenoidlerin sağlıklı erkeklerin semen kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamıştır.

1 Ocak 1988 sonrasında doğan ve 131 maddelik yemek sıklığı anketini dolduran 189
erkek analize dahil edildi. Her katılımcıdan
1 semen örneği alındı. Katılımcılara 48 saat
ejakülasyon abstinansı önerilmesine rağmen
abstinans süresi 8 saat ile 25 gün arasında değişmekteydi. Motilite Dünya Sağlık Örgütü
kriterlerine göre değerlendirildi. Analizde A,
C, E vitaminleri, alfa-karoten, beta-karoten,
beta-kriptoksantin, lutein ve licopen mikrobesinlerinin alımı değerlendirildi.
Ortalama yaşı 19.7 olan 189 erkek üzerinde
yapılan kesitsel çalışmanın analizinde fiziksel
olarak daha aktif olan erkeklerin A, C, E vitaminleri ve karotenoid alımlarının daha fazla
olduğu, sigara içiciliğinin en düşük çeyrekte
antioksidan alan erkekler arasında en sık görülen durum olduğu, alkol tüketiminin tüm
antioksidanların alımı ile, kafein tüketiminin
ise sadece C vitamini alımı ile negatif ilişkide
olduğu tespit edildi. Karotenoid alımı, en güçlü ilişki beta-karoten ve lutein ile olmak üzere,
sperm motilitesiyle pozitif korelasyon göstermekteydi. Licopen alımı ise sperm morfolojisiyle pozitif korelasyon göstermekteydi. Total
karotenoid ve beta-karoten alımı ile sperm
motilitesi arasındaki ilişki, analiz sadece gıda
kaynaklarından alımla sınırlandırıldığında
daha güçlüydü. Yağ ve protein alımı için düzeltme yapıldığında lutein ve sperm motilitesi

arasındaki ilişkinin zayıfladığı fakat total karotenoid ve beta-karoten alımı ile sperm motilitesi arasındaki ve licopen alımı ile sperm
morfolojisi arasındaki ilişkinin değişmediği
görüldü.
Beta-karoten alımı ile sperm konsantrasyonu,
total sayı ve total motil sayı arasında non-lineer bir ilişki tespit edildi. Sadece gıda kaynaklarından alınan C vitamininin daha düşük
sperm konsantrasyonu, sayısı ve motil sayı ile
ilişkili olduğu tespit edildi. Fakat C vitamini
alımı ile sperm konsantrasyonu arasındaki lineer ilişki, folik asit için yapılan ek düzeltme
sonrası kayboldu. Veri analizinde farklı değişkenler için yapılan düzeltmelere rağmen, C
vitamini ile sperm konsantrasyonu arasında
nonlineer bir ilişki tespit edildi. Diğer taraftan orta derecede beta-karoten ve C vitamini
alımının en yüksek sperm konsantrasyonu, sayısı ve motil sayı ile ilişkili olduğu tespit edildi.
C vitamini alımı ile semen hacmi ve sperm
morfolojisi arasında anlamlı ilişki bulunmadı.
Yine A ve E vitamini alımı ile semen kalitesi
parametreleri arasında ilişki tespit edilmedi.
Bahsedilen ilişkilerin hiçbiriyle sigara içiciliği
veya BMI arasında anlamlı ilişki görülmedi.

Özet olarak fiziksel olarak aktif üniversiteli erkeklerde karotenoidlerden beta-karoten ve
lutein alımı ile sperm motilitesi arasında ve licopen alımı ile sperm morfolojisi arasında
lineer doz-cevap ilişkisi tespit edildi. Bu sonuçların karotenoidlerin semen kalitesi üzerinde gerçek bir nedensel etkiye sahip olup olmadığı ve subfertil erkeklere uyarlanabilirliği
belirlenmiş olmayıp ileri çalışmalar gerektirmektedir.
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İNFERTİL ÇİFTLERİN ERKEK PARTNERLERİNİN SPERMATOZOALARINDA
ONKOJENİK HUMAN PAPİLLOMAVİRUS GENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Human papillomavirüsleri (HPVler), birçok
cinsel yolla bulaşan hastalığın sebebidir. Bu
ufak DNA virüsleri, epitel hücre proliferasyonunu indükler. Yüksek riskli HPV tipleri,
neredeyse servikal kanserlerin tüm tiplerine,
servikal olmayan bazı kanserlere ise (örnek:
vulvar, vajinal, anal, orafaringel ve penis) değişik oranlarda sebebiyet verir.
Bu virüslerin erkek semeninde görülmesi sebebiyle, son dönemde, HPV enfeksiyonunun
erkek fertilitesi ve üreme fonksiyonu üzerine
etkileri konusunda araştırmalar artmıştır. Bazı
araştırmacılar, HPV enfeksiyonu ve azalan
sperm motilitesi arasında ilişki bulmuşlardır. Buna bağlı olarak, HPV enfeksiyonunun
idiyopatik astenozoospermia ve beraberinde
erkek infertilitesinde rolü olabileceği düşünülmektedir. Ek olarak, çok yakın tarihli bir çalışmada, Garolla ve arkadaşları, HPV’nin daha
fazla antipserm antikorunun (ASA) üretimini
tetikleyerek sperm motilitesini olumsuz etkilediğini ortaya koymuşlardır.

Yapılan bu çalışmada, semende HPV tarayarak, fertilite kliniğine gelen hastaların, sperm
parametrelerindeki korelasyonu araştırmak
amaçlanmıştır.
IVF veya ICSI tedavisi gören 308 çiftin erkek partnerini kapsayan bu kohort çalışmada,
hasta grubunun yaş aralığı 28-57’dir. Toplanan spermlerde standart sperm analizi yapılmıştır. HPV DNA’sı saptanan örneklerde,
korelasyon In Situ Hibridizasyon (ISH) yöntemiyle taranmıştır.
308 örnekten 24’ünde (%7,8) HPV DNA pozitif bulunmuştur. Ancak, HPV enfeksiyonu
semen kalitesini etkilemediği görülmüştür.
Ek olarak, ISH analizi sonucunda HPV’nin
sperm başında lokalize olduğu saptanmıştır.
Yapılan karşılaştırma sonucu, sperm parametreleri (volüm, pH, sayı, motilite, yerinde
haraket/ileriye hareket ve normal morfoloji)
açısından HPV enfeksiyonu içeren veya içermeyen spermler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Elde edilen bu

sonuçlar, HPV enfeksiyonun sperm parametrelerini olumsuz etkilemediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, yakın zamanda Danimarka’da
yapılan bir çalışmada, 188 erkek hastanın
%16’sının sperm analizinde HPV’ye rastlamış
(2) ve enfeksiyon taşımayan kadınlarda erken
plasental HPV enfeksiyonu oluşumu bildirilmiştir. Bu durum, sperm kalitesinin etkilenmesinden daha çok sperimin HPV’yi taşıyıcı
bir role sahip olduğunu gösterebilir.
Bu bulgular insan sperminde HPV sebepli enfeksiyon mekanizması olduğunu doğrulurken,
HPV kapsülü ve sperm başında bulunan spesifik bir reseptör arasında ilişki olduğunu da
göstermektedir. HPV, spermi enfekte edebildiğinden, rutin uygulamada ICSI esnasında
HPV enfeksiyonu taşıyan sperm rastgele seçilebilir. Bu sebeple infertilite tedavileri öncesi
HPV taraması yapılması önerilebilir.

Sonuç olarak, asemptomatik hastaların spermatozasında onkojenik HPV genotipleri
bulunurken, erkek infertilitesinde bu enfeksiyonun rolü gösterilememiştir.
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SEMPTOMATİK ENDOMETRİOSİS CERRAHİSİ SONRASI DEVAMLI ya da
ARALIKLI ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI:
PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA

Endometriosis reprodüktif çağdaki kadınların yaklaşık %10’ nunu etkileyen infertilite
ve pelvik ağrı (dismenore, disparoni, kronik
non- menstruel pelvik ağrı) gibi semptomlarla ciddi finansal sonuçları olan bir hastalıktır.
Operasyon geçiren hastalarda OCS kullanımının semptomların ve hastalığın rekürrensi
üzerine etkileri genel kabul görürken OCS
kullanımının aralıksız kullanımı ile yedi gün
ara verip kullanma arasında fark olup olmadığı hakkında görüş birliği yoktur. Bu çalışmada
2004-2009 yılları arasında aynı teknik ile iki
cerrah tarafından laparoskopik olarak opere

edilen 356 endometriosis hastası ile yapılan
prospektif kohort çalışmada operasyon sonrası fertilite isteği olmayan 252 hastaya düşük
doz monofazik OCS (3 mg drospirenon+0.03
mg ethynlestradiol) devamlı (85 hasta) ya da
aralıklı (167 hasta) olarak verilerek endometriosis rekürrensi ve ağrı üzerine etkileri incelenmiştir. Preoperatif ağrı skorları ile karşılaştırıldığında hem aralıklı hem de devamlı
OCS kullanımı ağrı skorlarında anlamlı düzelme sağlamıştır. Dismenore (%9.4 vs %20.9)
ve non-menstruel ağrı (%9.4 vs %23.9) rekürrensi devamlı OKS kullanan grupta anlamlı

olarak daha az izlenirken disparoni rekürrensi (%10.5 vs %17.3) açısından iki tip ilaç
kullanımı arasında fark bulunamamıştır. Endometrioma rekürrens oranları devamlı ilaç
grubunda aralıklı kullanan gruba göre daha
az izlenmiştir (%9.2 vs %16.6). İlaç kullanımı sırasında anormal uterin kanama devamlı
kullanım grubunda (%23.5), aralıklı kullanım
grubuna (% 8.3) göre daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Tedavi başlangıcından itibaren
12 ay içinde ilacı bırakma oranı devamlı kullanım grubunda daha yüksek oranda olmuştur (% 12.9 vs %8.3).

Endometriosis hastalarında post op devamlı OKS kullanımı asıl şikâyeti dismenore ya da kronik
non-menstruel ağrı olan ve endometrioması olan hastalarda aralıklı kullanıma göre daha faydalı olabilir.
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