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Değerli dostlar,
Blast’ın 2. sayısı ile karşınızdayız.
TSRM Yönetim Kurulu olarak birkaç başlıkta sizinle yaptıklarımızı paylaşmak istiyorum.
Kongre zamanı yaklaşıyor ve hazırlıklarımız hızla sürüyor. Bilimsel programın ana hatlarını
oluşturduk. Bu taslağı oluştururken sizden gelen konu önerilerini çok önemle değerlendirdik.
Günümüzde toplantıların tartışmalı oturumlarından hepimizin çok şey öğrendiğini bildiğimiz için,
tartışmalı oturumlara ve panellere ağırlık vereceğiz.
Kongre programımızın ana taslağını Blast içinde göreceksiniz. Konuşmaların dışında önceki
kongrelerimizden farklı olarak 6 pro-con oturumumuz ve 4 panelimiz olacak. Bunların dışında,
konularında bilimsel aktivite ve uygulamaları ile fikir önderi olan araştırmacıların sizlerle birebir
sorularınızı yönelteceğiniz –uzmanla buluşma– toplantılarını program içine yerleştirdik.
Bölgesel toplantılarımız devam ediyor. 16 Mart 2014 tarihinde Kayseri’de Ovulasyon İndüksiyon
toplantımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayı içinde İzmir’de Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği
ile ortaklaşa bir toplantımız olacak ve size çok yakında duyurusu yapılacak.
Derneğimizin “Üreme Sağlığı ve İnfertilite” alanında çalışan doktor, biyolog, embryolog, hemşire
ve psikologların Türkiye dışındaki merkezlerde mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim,
araştırma ve gözlem faaliyetlerini desteklemektir prensiplerinden hareketle hazırladığımız yeni
BURS YÖNETMELİĞİ yayınlanmış ve ilk bursiyerimize destek sağlanmıştır.
16.02.2014 tarihinde ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU adı altında ülkemizdeki tüm Üreme
Sağlığı ve İnfertilite ile ilgili dernek ve Sağlık Bakanlığı’nın değerli bürokratlarının katılımı ile
sektörel sorunların tartışıldığı toplantıyı gerçekleştirdik ve içeride özetini bulacağınız metni Sağlık
Bakanlığı’na sunduk. 16.03.2014 tarihinde uuygulamaya girecek olan yönetmelik 6 ay ertelendi ve
yeni yönetmelik çalışmalarına aktif katılım sağlandı.
21.03.2014 taarihli yönetim kurulumuzda 17 yeni üyemizin kabulünü gerçekleştirdik. Gelen her
yeni üye bizi daha çok büyütüyor, güçlü kılıyor.
Sizlerden ricam, her bir TSRM üyesinin bulunduğu bölgede fahri temsilci olması ve kongremizin
duyurusu ile katılımını genişletmek için çalışmanızdır, destekleriniz için şimdiden çok teşekkür
ederim.
Görüşmek dileklerimle,
Prof. Dr. Gürkan Uncu
Başkan
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Derlemeler

Prof. Dr. Cemal Posacı

OHSS’ DE GÜNCEL DURUM
Ovaryan
Hiperstimülasyon
Sendromu
(OHSS) ovülasyon indüksiyonu metodlarının
sık kullanımları ile infertilite pratiğinde giderek artan sıklıkla karşılaşılan iatrojenik bir
hastalıktır. OHSS overlerin kistik genişlemesi ve intravasküler sahadan üçüncü boşluğa
sıvı kayması ile karakterizedir. Sendrom tipik
olarak ekzojen gonadotropin kullanımıyla

ortaya çıksa da, nadir olarak klomifen sitrat kullanımıyla da görülmektedir. İnsidansı
yazarlara göre %3-23 arasında değişmekle
birlikte hayatı tehdit edecek düzeyde OHSS
nadir görülür. Genel olarak hafif formu %815; orta %1-7; şiddetli formu ise %1-1.8 arasındadır. IVF sikluslarında insidans %1-10
arasında değişmekte ve şiddetli formu %0.5-2

OHSS esas itibariyle zayıf, genç PCO olgularında, agonist kullanılan vakalarda sık
görülür. Önceki sikluslarda görülen OHSS
öyküsü önemli uyarıcı bir bulgudur. Antagonist kullanılan vakalarda ilaveten agonist
ile ovulasyon tetiklenmesi imkânı bulunması OHSS önlenmesinde önemli bir avantaj
teşkil eder. OHSS, HCG uygulama sonrası
erken (3-7 gün) ya da geç (12-17 gün) içinde
ortaya çıkabilir. Geç OHSS gebelik varlığın-

da ortaya çıkar ve esas ciddi problemler de
bu durumda oluşur. Etiopatogenez çok açık
değildir. Esas olay kapiller permeabilite artışı ve 3. boşluklarda sıvı birikimidir. Process
HCG dependentir ve VEGF önemli bir mediatördür. Artan kapiller permeabilite artışı
sonrasında renin-angiotensin sistemi aktive
olur, ancak aldosteron düzeyleri intravaskuler
kompartmanı normalize edemez ve kısır döngü giderek devam ederse renal ve karaciğer

OHSS’yi önlemek ve erken fark etmek hasta güvenliği için çok önemlidir. Burada ilk
basamak risk altındaki hastaları belirlemek
ve stimülasyon protokolünü ona göre uygulamaktır. Ultrasonografi ile birlikte serum
E2 ölçümünün kombinasyonu ile ovülasyon
monitotrizasyonu ‘altın standart’ tır. Bazı çalışmalarda tek başına ultrasonografinin kullanılmasının da etkili, ucuz ve daha az zaman
harcanan bir metod olduğu gösterilmiştir.
Ancak bu sıkı monitörizasyonla bile şiddetli
OHSS riski tam olarak elimine edilememektedir fakat bu hastalarda önceden müdahale
edilmesine olanak tanımaktadır.
1. Siklusu İptal Etmek: OHSSsiz klinik
nedeniyle günümüzde akılcı bir yaklaşım değildir.
2. Coasting Yaklaşımı: Gonadotropin
dozu kesilir, agonist ya da antagoniste bir
süre daha devam edilir. Buradaki en önemli
nokta coasting süresinin mümkün olduğunca
kısa tutulması ve coasting başlandığında follikül çapının belli bir düzeye (Yaklaşık 14-15
mm’ye) ulaşmış olmasıdır. Coasting süresi 3-4
günü geçmemelidir; bu durumda ani estradiol düşmesi gerçekleşir ve gebelik oranlarında
belirgin düşme meydana gelir. Agonist sikluslarda agonistin kesilip antagoniste dönülmesi
de bir diğer OHSS önleme yaklaşımıdır.
3. Intravenöz Human Albümin: OHSS’deki en çarpıcı patofizyolojik özellik int-

ravasküler alandan ekstravasküler alana sıvı
geçişidir. Bu teorik olarak sıvı geçişini plazma
onkotik basıncını artırarak engelleyecektir.
Albüminin kullanım süresi, zamanlaması ve
dozları ile ilgili tam bir fikir birliği yoktur.
Farklı çalışmalarda farklı doz rejimleri kullanılmıştır. Oosit elde edilmesinden 1 gün öncesi ile 5 gün sonrası arasında 10-125 gr arasında kullanımları mevcuttur. Dezavantajları
arasında viral enfeksiyon transmisyon riski,
bulantı, kusma, febril ve alerjik reaksiyonlar
sayılabilir.
4. Hidroksietil Starch: Plazma onkotik
basıncını artırmaya yönelik bir diğer yöntem
de hidroksietil starch solüsyonudur. Albümin
gibi oosit toplanması sırasında profilaktik olarak kullanılmasının OHSS riskini azalttığı
gösterilmiştir. Albümine göre avantajı enfeksiyon riskinin olmaması ve ucuz olmasıdır.
OPU sırasında 1000 cc infüzyon şeklinde verilir ve gerekirse ET sırasında tekrar edilebilir.
Yüksek dozlarda trombosit agregasyonunu
bozabilir ve özellikle OPU sonrası kanama
riskini arttırabilir.
5. Cabergolin: HCG günü günde 0.5 mg 8
gün süreyle verildiğinde erken OHSS’i önler,
ancak geç OHSS’yi önlemez. Bulantı yaptığı
için tok karnına alınmalıdır ve gebelik açısından güvenlidir.
6. HCG Dozunun Azaltılması: Ovulasyon tetiklemesinde kullanılan HCG dozu ge-

arasında görülmektedir. İnsidansdaki bu farklı rakamlar olasılıkla tanı kriterleri arasındaki
farklılıklardan, farklı ovülasyon indüksiyonu
protokollerinden ve riskli gruplarda siklus iptali için farklı kriterler kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

OHSS İçin Risk Faktörleri
fonksiyonları bozulur, ciddi hemokonsantrasyon sonrası tromboembolik fenomen ve sonunda ARDS tablosu ile hasta kaybedilebilir.
Etiopatogenez çok açık olmadığı için tedavi
suportif ve semptomatiktir. Geç OHSS bile
en geç 1 ay içinde düzelecektir. Önemli olan
bu sürede hastayı ayakta tutmaktır. İntravaskuler kompartmanı arttırmak temel tedavi
hedefidir.

OHSS Önleme Stratejileri
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rekli olandan çok fazladır. Bu nedenle hafif
OHSS riski olan vakalarda 5000 ünitelik doz
fazlasıyla yeterlidir. Hatta 3000 ünitelik HCG
dozunda bile tatminkâr gebelik oranı bildirenler de vardır.
7.Dual Trigger: Antagonist sikluslarda
agonist trigger yanında 1500 ünite HCG verildiğinde tatminkâr gebelik oranları elde edilebilir. OHSS riski HCG verilmesi nedeniyle
burada söz konusudur.
8.Ovülasyon Tetiklemesinde Farklı
Ajanların Kullanılması: OHSS’yi tetikleyen ajan hCG olduğu için ovülasyonu indüklemek için hCG yerine agonist verilmesi
OHSS’yi önlemede yeni bir çığır açmıştır. Bu
şekilde OHSS’yi total elimine etme imkânı
doğmuştur. Tabii ki bu imkan sadece antagonist sikluslarda mümkün olmaktadır. Agonistle tetiklenen vakalarda implantasyon oranları
düşmektedir. Agressif luteal faz desteği ile bu
durum kısmen önlense bile OPU sırasında
1500 ünite HCG verildiğinde (luteal rescue)
başarılı gebelik oranı elde edilebilmektedir.
HCG verildiğinde OHSS riskinin olduğu
gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
9.Tüm Embriyoları Dondurmak: Bu
işlemin amacı geç başlayan OHSS’yi elimine
etmektir. Teorik ve pratikte erken başlayan
OHSS’yi azaltmaz. Alınan tüm önlemlere
rağmen ET riskli bulunuyorsa yapılabilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

OHSS’nin Yönetimi
OHSS’nin patogenezi tam olarak bilinmediği için tedavisi de genellikle semptomatikdir.
Hafif formları genellikle kendi kendini sınırlar. Genellikle başlangıç semptomlarından
itibaren 10-14 günde tam iyileşme görülür.
Daha önce belirtildiği gibi son hCG dozundan sonra serum hCG düzeylerinde azalmaya paralel olarak klinik tablo da düzelir. Ama
şu da unutulmamalıdır ki, intrauterin inseminasyon veya embriyo transferi sonrası oluşan
bir gebelik tabloyu hızla şiddetlendirebilir.
Hastalara tam kan sayımı KCFT üre kreatinin elektrolit yeterlidir. Lokosit düzeyi hemokonsantrasyon açısından son dere-

ce önemlidir. USG ile over çapları ve asit
miktarına bakılır. Oral alımı kötü olan, tense
asit, ciddi hemokonsantrasyon (Hct>48), renal ve kc fonksiyon bozukluğu belirgin olan
hastalar hastahaneye yatırılmalıdır. Hastahanede günlük 1000 cc hidroksietil starch
infuzyonu dramatik olarak hastayı düzeltir.
Daha ciddi vakalarda albümin infuzyonu
yapılmalıdır. Diuretikler prensip olarak kontrendikedir. Anurik vakalarda sıvı replasmanı
ve albümin infuzyonu sonrası intravaskuler
kompartman arttırıldıktan sonra eşzamanlı diüretik yapılabilir. Persisten oliguri, ciddi
hemokonsantrasyon, belirgin dispne ve tense

Şiddetli OHSS için hastaneye yatırılan hasta,
sıvı alımının yetersiz olması, kusma ve 3. boşlukta sıvı toplanmasına bağlı olarak hipovolemik olacaktır. Başlangıç olarak 1lt normal salin infüzyonu bir saat içinde verilmelidir. Eğer
bu bolus sıvı infüzyonuna hasta iyi bir idrar
çıkışı ile yanıt verirse (tercihen en az 50ml/
saat), IV idame tedavisine geçilir. Özellikle
normal salin içinde %5 dextrose 125-150ml/
saat hızında infüze edilir ve 4 saatte bir idrar çıkışı takip edilir. İV tedaviye başladıktan
4 saat sonra hemokonsantrasyonun düzelip
düzelmediğini görmek için hematokrit tayini
yapılır.
Eğer başlangıçta verilen 1lt. IV bolus tedavisine yeterli idrar çıkışı ile yanıt alınamazsa,
IV kristaloid tedavisi bırakılıp düşük hacimli, hiperosmolar IV tedaviye geçilir. 200 ml
%20’lik albumin solüsyonu 4 saat içinde IV
yoldan verilir: İnfüzyondan bir saat sonra
hematokrit tekrar kontrol edilir. Bu protokol
Hct %36-38 arasına gelinceye kadar devam
eder. Düşük hacimli ama hiperosmolar sıvı,

osmotik basıncı arttırarak 3. boşluğa kaçmış
sıvının tekrar intravasküler yatağa dönmesini
sağlar. Hematokrit %36-38 arasına gelince
renal yanıtı görmek için 20mg furosemide
IV yapılabilir. IV albumin tedavisini çok dikkatli ve yavaş vermek çok önemlidir. Çünkü
hemokonsantrasyon çok hızlı düzeltilirse hemodilüsyon gelişir ve renal filtrasyondan önce
sıvı tekrar 3. boşluğa kaçabilir ve sonuçta pulmoner ödem gelişir. Diüretiklere başlamadan
önce hemokonsantrasyonun düzeldiğinden
tam olarak emin olmak gerekir. İntravasküler
hacmi normalize etmeden diuretik kullanılırsa hemokonsantrasyon artacak ve buna bağlı
olarak trombotik olay riski ve hipotansif sekeller artacaktır.
İntravasküler onkotik basıncı artırarak 3.
boşluktaki sıvıyı geri çekmek amacıyla onkotik basıncı arttırmak için hidroksietilstarch
solüsyonunun da en az insan albumini kadar
etkili olduğunu bildiren çalışmalar vardır.
Klinik tablonun hafif olduğu vakalarda hidroksietilstarch solüsyonu ile başlanmalı (Gün-

asit varlığında parasentez endikasyonu vardır.
Parasentez sonrası kardiak output normalize
olur ve renal kan akımı artarak klinik tablo
dramatik olarak düzelir. Parasentez tercihen
vaginal yolla yapılmalıdır, günde hastanın durumuna göre 2500-3000 cc’ye dek sıvı boşaltılabilir. Kritik vakalarda batına kalıcı katater uygulaması son derece faydalıdır. Bu
şekilde katater 3 haftaya dek kalabilir. Ciddi
hemokonsantrasyon olan vakalarda hemen
antikoagulan profilaktik (2x5000 unite heparin) başlanmalıdır.

Sıvı Tedavisi
de 1000 cc), resistan ya da ileri vakalarda albümin tercih edilmelidir.
Hasta normovolemik olunca ve spontan idrar
çıkışı başlayınca, hastalığın doğal seyrindeki gibi 3. boşluktaki sıvı intravasküler alana
dönmeye başlar. Bu noktada sıvı kısıtlama
dönemine başlanmalıdır. IV kristaloid girişi
minimum dozda (50ml/saat) tutulmalı veya
tamamen kesilmelidir. Hastaya sıvı gıdalar
verilebilir ama günlük sıvı alımı 1lt ile sınırlanmalıdır. Hastalığın rezolüsyon fazında
yapılan bu sıvı kısıtlaması hemodilüsyonu ve
dolayısıyla sıvının tekrar 3. boşluğa geçmesini
engelleyebilir. Hasta bu aşamaya geldiğinde
oral alımı yeterli ise, idrar çıkışı normal ve
fizik muayenesi de düzelme gösteriyorsa hastaneden taburcu edilebilir. Daha sonra hasta
ayaktan takip protokolü ile belirtiler tamamen kaybolana kadar takip edilir. Eğer gebelik testi pozitif ise bir süre daha hastalığın
yeniden alevlenmemesi için takibi uygundur.

Sonuç olarak günümüzde agonist trigger ve total freeze ile OHSS’nin total eliminasyonu
mümkün olmaktadır. HCG günü estradiolun aşırı yükselmediği vakalarda dual trigger (Agonist+1500 HCG) ya da luteal rescue (OPU günü 1500 HCG) uygulamasını takiben 3. gün ya da
5. gün embriyo transferi alternatif yaklaşımları oluşturabilir.
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Prof. Dr. Bülent Berker

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE VE YÖNETİMİ
İnfertilite, reprodüktif çağda olan bir çiftin
herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edememesi olarak
tanımlanır. İnfertilite tüm dünyada sıkça
karşılaşılan klinik bir problem olup, yaklaşık
olarak çiftlerin %13-15’ini etkilemektedir.
Korunmasız geçen 12 aylık süre sonrasında
çiftlerin yaklaşık %84’ü, 2 yıl sonrasında ise
%92’si gebelik elde edebilmektedir.
Açıklanamayan infertilite terimi ise sperm
analizi, ovulasyon testleri, tubal patolojileri değerlendiren tetkiklerinde herhangi bir
anormallik saptanmayan olgularda tanımlanan (belki de tanımlanamayan) durumdur.
Açıklanamayan infertilite prevalansı %22- 28
arasında değişmektedir. Amerikan Üreme
Tıbbı Derneği (ASRM) tarafından belirlenmiş olan, temel infertilite değerlendirmesinde

yer alması gereken tetkikler; WHO kriterlerinde yer alan parametreleri içeren semen
analizi, ovulasyon varlığını tespit eden tetkikler, ovaryen rezervin değerlendirilmesi, uterus
ve fallop tüplerinin değerlendirmesi amacıyla
yapılan histerosalpingografidir. Laparoskopinin gerekliliği ile ilgili tartışmalar devam
etmekle beraber, ASRM’ye göre laparoskopi; adheziv tubal hastalıktan ve ciddi endometriozisten şüphelenilen hastalarda temel
değerlendirme içinde yer almalıdır. Standart
fertilite araştırmasında yer alan testler, reprodüktif sistemin değerlendirilmesinde kapsayıcı olmaktan uzaktır ve minimal anomalileri
değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Açıklanamayan infertilite nedeni; immünolojik,
endokrinolojik ve genetik faktörleri de içeren
geniş bir heterojeniteye sahiptir. Reprodüktif
yolaktaki birçok basamak hakkında hala ye-

terli bilgiye sahip olmamakla beraber, infertilite ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz
akrozom reaksiyonu, zona pellusida penetrasyonu, spermatozoanın fertilizasyon profili
ile ilgili testlerin bulunmaması da birçok infertilite nedeninin tanımlanamamasına sebep
olmaktadır. Servikal faktör ilişkili nedenler,
sperm ve ovum transportu ile ilgili problemler, luteal faz defektleri, hafif ovulatuar disfonksiyon, erken embryo implantasyonunda
endometrial reseptivite defekti, minimal ya
da orta derece endometriozis, luteinize rüptüre olmamış folikül sendromu, artmış peritoneal makrofaj aktivitesi, peritoneal sıvıdaki
antioksidan fonksiyon bozukluğu, sperm- oosit ya da zona pellusidaya karşı oluşan antikorlar gibi nedenlerin de açıklanamayan infertiliteye neden olabileceği belirtilmiştir.

Açıklanamayan İnfertilitede Yönetim
İnfertilite sebepleri üzerine araştırmalar sürerken, açıklanamayan infertilitenin tedavisindeki yaklaşımlar, genellikle nedeni çözmeye değil, fertilite ihtimalini arttıran ampirik
tedaviler üzerine yoğunlaşmıştır. Tedavi en az

risk taşıyan ve minimal invaziv yöntemlerle
başlayıp alınan yanıtın olumsuz olması durumunda basamak basamak daha kapsamlı yardımcı üreme teknolojilerine doğru ilerlemelidir. Genelde her basamakta hastanın yaşına

Açıklanamayan infertilite tanısı almış çiftlerin
yaklaşık % 1-3’ü her ay gebelik elde etmektedir. Hollanda’ da IVF tedavisi için bekleyen
çiftleri kapsayan çalışmanın sonuçlarında, 1
sene bekleyen çiftlerde gebe kalma oranı %13
olarak bulunmuştur. Ek olarak, efektif fertilite tedavi yönteminin de bu baseline fekundabilite oranınından daha yüksek bir gebelik
oranı oluşturması gerekmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, sigara kullanımının, anormal
vücut kitle indeksinin (VKİ) ve aşırı alkol ve
kafein tüketiminin kadınlarda fertiliteyi azalttığını göstermiştir. Çiftler, sigara kullanımı ile
infertilite arasındaki ilişki hakkında bilgilendirilmeli ve bu grup hastalarda sigara kulla-

nımının bıraktırılması hedeflenmelidir. Kadın partnerin VKİ’ni 20-27 kg/m2 arasında
tutmaya çalışması, kafein tüketimini günde
250 mg ile sınırlandırması ve alkol alımının
haftada 4 alkollü içecek ile sınırlandırması önerilmelidir. Bu değişiklikler hem doğal
sağlık hem de üreme sağlığı açısından faydalı
olacaktır. Ekspektan tedavi yönteminde kadın
yaşı da gebelik oranını etkileyen en önemli
parametrelerden biridir. Açıklanamayan infertilite nedenli takip edilen ve 37 yaşın üstündeki kadın hastaların ancak %1’inden azı
siklus başına gebelik elde etmektedir. Randomize çalışmalarda, 6 ay süreli ekspektan
yaklaşımın, fertilite açısından iyi prognozlu

ve over rezervine göre tedavi 2- 4 siklus denendikten sonra, daha agresif basamağa geçilmelidir. Bir diğer akılda tutulması gereken
ve izlenecek tedavi yöntemi kararını etkilemesi gereken parametre ise ekonomik maliyettir.

Ekspektan Yönetim
(genç yaş, tubal hastalık olmayışı, semen analizi normal) ya da orta iyi prognozlu çiftlerde
(tedavisiz %30-40 gebelik elde etme ihtimali
mevcut olan çiftler), gonadotropin+IUI kullanımı ile karşılaştırılabilir derecede gebelik
oranları olduğu izlenmiştir. Bu yaklaşımla 32
yaş altında olan ve oosit rezervinde ani bir
azalma beklenmeyen hastalarda ekspektan
yaklaşım rahatlıkla ilk seçim olabilir. Ancak
37 yaş ile beraber oosit rezervinde ani ve belirgin azalma olduğu akılda tutulmalı ve bu
gibi hastalarda birincil problemin ovaryen
yaşlanma ve oosit rezervinin tükenmesi olacağı hatırlanarak ekspektan yaklaşım denenmemelidir.

İntrauterin İnseminasyon (IUI)
IUI’un amacı, yıkanmış spermlerin ovulasyon
zamanında uterin kavite içine yerleştirilmesidir. Ovaryen hiperstimülasyon kullanılmadan
IUI kullanımı ile ilgili az sayıda veri mevcuttur. Açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde
IUI’un etkinliğini gösteren geniş kapsamlı bir
Blast

çalışma Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü
tarafından yapılmıştır. 900 hastayı içeren bu
çalışmada çiftler, randomize edilerek 4 ayrı
gruba ayrılmıştır. Bunlar; intraservikal sperm
enjeksiyonu (ICI), IUI, FSH+ ICI ve FSH+
IUI gruplarıdır. Araştırmacılar ICI yapılan
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grupta siklus başına gebelik oranlarını %2
bulmuş ve bu sonuç yaklaşık olarak ekspektan
tedavi ile benzerdir. IUI yapılan grupta %5
izlenmiştir. FSH+IUI protokolü izlenen hastalarda ise yaklaşık siklus başına gebelik oranı
%9 bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klomifen Sitrat (CC) + İntrauterin İnseminasyon (IUI) Kullanımı
CC tek başına ovulatuar problemi olan infertil hastalarda tedavide etkinliği gösterilmiş
bir ajandır. Açıklanamayan infertilitede ise
IUI ile beraber kullanılmadığı takdirde aynı
etkinliği gösterememektedir. 2010’da yapılan
bir meta-analizde CC ile plasebo tedavileri,
açıklanamayan subfertil hastalarda karşılaştırılmış ve gebelik oranları arasında anlamlı fark izlenmemiştir. Bu verilerin ışığında,
ASRM, açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde CC’ın tek başına kullanımının öneril-

memesini ve bu konuda daha çok çalışmanın
gerekli olduğunu vurgulamıştır. CC kullanımının temel komplikasyonu artmış multiple
gestasyon riskidir. Açıklanamayan infertilite
olgularında, CC ve IUI’un beraber kullanımı, tek başlarına kullanımlarından daha yüksek gebelik oranları sağlamaktadır. Bu etkinliği orta derece ovulasyon anomalilerinde ve
oosit- sperm fonksiyonlarında iyileşme sağlayarak gerçekleştirmektedirler. Daha kapsamlı
randomize çalışmalara ihtiyaç olmasına rağ-

men, eldeki veriler, açıklanamayan infertilite
tedavisinde CC/IUI’un ilk basamak tedavide kullanılabileceğini göstermektedir. IUI
uygulama zamanlaması üriner LH veya bir
diğer yöntem olan ultrasonografi ile foliküler
gelişim takibine gore planlanmalıdır. Ancak
kadın yaşının fertilite üzerindeki önemi hatırlanmalı ve multiple tedavi sikluslarının daha
yaşlı kadınlarda etkin ve akılcı olmayacağı
unutulmamalıdır.

Gonadotropin Kullanımı+İntrauterin İnseminasyon (IUI) Kullanımı
CC/IUI kullanımı ile gebe kaldığı izlenmiştir. FSH/IUI kullanımının atlanması ile gebe
kalma süresinde anlamlı kısalma izlenmiş,
böylece daha az tedavi siklusu kullanılmış ve
gebelik ve çift başına oluşan maliyette azalma
izlenmiştir. Kümülatif gebelik oranları hızlandırılmış grupta biraz daha yüksek olmakla
beraber, 11 ay sonunda geleneksel yöntem ile
de aynı oranlara ulaşılmıştır. Çoğul gebelik
oranları karşılaştırıldığında iki grup arasında
anlamlı fark izlenmemiştir.

Klomifenin tek başına ya da IUI ile kombine kullanımı sonrasında gebelik elde edilemeyen çiftlerde, gonadotropin kullanımının
etkili olabileceği gösterilmiştir. Randomize
çalışmalarda gonadotropin enjeksiyonlarının IUI ile birlikte kullanımın her iki modalitenin yanlız kullanımından daha efektif
olduğu gösterilmiştir. FSH kullanımının temel komplikasyonları multiple gestasyon ve
ovaryen hiperstimülasyon riskidir. Multiple
gestasyon oranları %14-39 arasında değişmektedir. Bir çok araştırmacı gonadotropin/
IUI kullanımının 3 siklus ile sınırlandırılması

gerektiğine inanmaktadır. Bunun nedeni elde
edilen gebeliklerin çoğu bu tedavi yöntemi ile
ilk 3 siklusta gerçekleşmesidir. Bu basamağın
direkt olarak atlanabileceğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. ASRM bu konu ile ilgili
olarak fikrini ‘çoğul gebelik riski nedeniyle;
CC/IUI’ dan direkt olarak IVF’a geçilebileceği akılda tutulmalıdır’ şeklinde belirtmiştir.
Bu fikri destekleyecek şekilde; 3 siklus CC/
IUI, takiben 3 siklus FSH/IUI, takiben 6
siklus IVF yapılan çiftler ile 3 siklus CC/IUI
takiben IVF’a geçilen hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada; çiftlerin yaklaşık %25’inin

IVF en kısa zamanda, siklus başına en çok
gebelik sağlayan modalitedir. Aynı zamanda
en maliyetli ve çoğul gebelik riskini en çok
arttıran tedavi seçeneğidir. 2012 de yapılan
Cochrane analizinde, açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde IVF diğer tedavi yöntemleri ile etkinlik açısından karşılaştırılmış, canlı
doğum oranları IVF de ekspektan yaklaşıma
göre belirgin yüksek bulunmuştur (%45.8 vs

%3.7) Ancak aktif tedavilerle olan karşılaştırmalar canlı doğum oranlarında çalışmaların
yeterli sayıda hasta içermemesi ve heterojen
oluşları nedeniyle belirgin farklılık gözlenmemiştir. Açıklanamayan infertilitede 2006
SART verilerinde, 126.726 tamamlanan siklusta 35 yaş altındaki kadınlarda canlı doğum
oranı %40.4, 35-37 yaş aralığında ise %38.9
olarak bulunmuştur. Tedavi protokolü belir-

lenmesinde faydalanılan bir diğer çalışmada
ise 3 siklus boyunca gonadotropin/IUI kullanımı ve gebelik elde edilmemesi durumunda
IVF planlanan hastalarda sonuçlar değerlendirilmiştir. Gebelik oranları FSH/IUI kullanılan grupta hasta başına 29.8 iken, IVF’e
giden hastalarda %36.7 olarak izlenmiştir.

Özetle, tek başına klomifen tedavisi, açıklanamayan infertilitede etkin değildir. Benzer
şekilde, spermiogramı normal olan çiftlerde
tek başına IUI’ da etkisizdir. Klomifen ve
IUI kombinasyonu ile siklus başına klinik
gebelik oranı %9,5’e çıkabilmektedir. Ekspektan tedavi sonuç vermediğinde, CC/IUI
düşük maliyetli ve düşük komplikasyon riski
nedeniyle ilk alternatiftir. Klomifenin IUI ile
kombine kullanımının 3-4 siklus denenmesinin, kümülatif klinik gebelik oranına etkisi
açıklanamayan infertilitede yaklaşık %25’dir.

Klomifen-IUI başarısız olduğunda, gonadotropin-IUI tedavisine geçilebileceği gibi direkt
IVF’e yönelmenin daha ekonomik ve etkin
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Gonadotropin/IUI ile karşılaştırıldığında IVF tedavisinde gebeliğe ulaşma süresi daha kısadır.
Çoğul gebelik riski IVF’de, gonadotropinlere
IUI eklenmesine göre daha iyi kontrol edilebilmektedir. Fertil çiftlere göre, aylık doğurganlık oranları daha az olan açıklanamayan
infertilite tanılı her 4 çiftten 3’ü, CC/IUI
tedavisi sonrası 4 siklus IVF tedavisi ile gebe

kalabilmektedir.
Açıklanamayan infertilitede uygulanan tedavi yöntemleri fekundite oranını artırmak
amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla 3 siklus CC/IUI tedavisi sonrası gonadotropin/
IUI yapılmadan direkt olarak IVF tedavisine
geçilmesi hem maliyet, hem de gebe kalma
süresini azalttığı için iyi bir alternatif olarak
görülse de bununla ilgili daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

In Vitro Fertilizasyonu (IVF)
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AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE

Yaş< 2 yıl

Yaş 35-39

Yaş> 40

Süre< 2 yıl

Süre> 2 yıl

Süre> 1 yıl

Süreden bağımsız

2 Yıla kadar
Ekspektan

Stimule IUI
x6 siklus

Stimule IUI
x3-4 siklus

Stimule IUI
x2 siklus

IVF

IVF

IVF

IVF
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YÜKSELMİŞ NK HÜCRE SEVİYELERİ OLAN KADINLARDA
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULANIRKEN ÜREME
SONUÇLARINI GELİŞTİRİCİ MÜDAHALELER:
LİTERATÜRÜN SİSTEMATİK İNCELEMESİ
Yardımcı üreme teknikleri (ARTs) doğal yollarla çocuk sahibi olması mümkün olmayan
birçok çift için umut veren müdahalelerin
önemli bir grubu haline gelmiştir. Giderek
başarılı olsa da, çiftlerin önemli bir bölümü
iyi kalite embriyo transferine rağmen, birçok
IVF döngüsü sonrasında gebelik oluşturmada başarısızdır. Giderek artan kanıtlar, implantasyon başarısızlığını immünolojik bir bileşene doğru işaret etmektedir. Natural killer
(NK) hücreleri, doğuştan kazanılan bağışıklık
sisteminin bir bileşeni olarak, anjiyojenez,
spiral-arteryel yeniden modelleme ve trofoblastik invazyonu teşvik ederek yarı allojenik
fetal greft plasenta gelişimi ve maternal toleransında önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. NK hücrelerinin sayı veya aktivitesindeki
değişiklikler bu nedenle üreme yetmezliği ve
gebelik komplikasyonlarının çeşitli tezahürlerine yol açabilir. Uterin NK (uNK) hücreleri
bütün immün hücrelerin %70 miktarında,
mid-luteal siklusta implantasyon penceresi
sırasında endometriumda en baskın lökosit popülasyonlarından biridir. Bu hücreler
esas olarak gebelik oluştuktan sonra spiral

arterler çevresinde, endometrial glandların
yakınında ve ekstravillöz trofoblastlarda bulunurlar. Periferik kan NK (pNK) hücreleri
virus ile enfekte olmuş ve neoplastik hücrelerde doğrudan belirgin etki gösterirler. Virus
ile enfekte olmuş ve neoplastik hücreler üzerinde önemli sitotoksik etkiler gösteren pNK
hücreleri CD56dim ve CD16+’dır. Bunun
aksine uNK hücreleri CD56bright CD16anjiogenez, spiral arteryel yeniden modelleme ve plasenta gelişimi ve farklılaşması hem
de büyüme faktörleri ve sitokinlerden zengin
bir kaynaktır. Periferik NK hücreleri ve uNK
hücreleri de inhibitör yüzey ekspresyonunda
ve klasik olmayan HLA-C, E ve G molekülleri ile etkileşime giren aktive edilen reseptörler (öldürücü hücre immunglobulin-benzeri
reseptörler) farklıdır. Periferik NK hücreleri,
timus gelişiminin ikincil bölgeleri ve lenfoid
dokular ile kemik iliğindeki CD34+ hemopoetik projenitör hücrelerinden köken alır. uNK
hücrelerinin kökeni, yerel projenitör hücrelerin kendini yenileme veya pNK hücrelerinin
dokuya geçişi ve doku spesifik farklılaşma olmak üzere halen tartışma konusudur. İnsan

endometrial stromal hücreleri üzerinde yapılan çalışmalar endometriyumun immün ve
non-immün bileşeni arasındaki yakın ilişkiyi
göstermektedir. Desidualize stromal hücreler,
lokal NK hücre fenotipik farklılıaşmaya yardım eden NK- farklılaştıran faktörler olarak
bilinen interkökinleri IL-11 ve IL-15’i salgılarlar. uNK hücre düzeylerinin menstruel siklus boyunca dalgalanan bir görünümü vardır.
Endometrium örneklemesi implantasyonun
immunokompetan hücre bileşimini değerlendirmek için daha uygun bir test gibi görünüyor ama bunu kanıtlanmak için daha iyi
tasarlanmış çalışmalar gerektirir. Daha yeni
çalışmalar, pNK hücre düzeylerinin menstruel siklus boyunca mid-luteal faz testini kısıtlama gerekliliğini ortadan kaldırır. Mevcut
literatürde son bir sistematik derlemede IVF
tedavisi sonucunu tahmin ederken pNK veya
uNK hücre testinin prognostik değerinin belirsiz olduğunu göstermektedir. Yazarlar uygun güçlendirilmiş çalışmaların eksikliğinin,
değişen dâhil edilme kriterleri, farklı NK hücre test yöntemine ve değişen sonuç ölçümleri
nedeniyle olduğunu öne sürmektedirler.

Bu sistematik derleme, periferik veya uterin yüksek NK hücreleri olan kadınlarda IVF siklusu sırasında adjuvan tedavilerin kullanımını destekleyen mevcut kanıtları değerlendirmek ve
daha sonraki üreme sonucunu bu tedavilerin olası yararına sunmak için yapılmıştır. Bu derlemede IVF tedavisi öncesinde, tedavi sırasında veya tedaviden kısa bir süre sonra yüksek pNK
veya uNK’lı kadınlarda adjuvan tedavilerin kullanılması ile ilgili tüm makaleler taranmıştır.
İlk elektronik taramada 403 yayın bulunmuş ancak tekrarlanan yayınlar hariç tutulduğunda ve
insan çalışmaları dikkate alındığında makale sayısı 215 olmuştur.
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OVARYAN HİPERSTİMULASYON SENDROMU’NUN
ÖNLENMESİNDE KABERGOLİN:
RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN
SİSTEMATİK DERLEMESİ VE META-ANALİZİ
Subfertilite, bir yıl sonunda gebelik elde edilememesi anlamına gelmektedir ki bu da klasik
bir çifte göre daha düşük fertililte oranı anlamına gelmektedir. Subfertilite üreme çağındaki kadınların yaklaşık %15’ni etkiler ve bu
durumda yardımla üreme teknikleri (YÜT)
uygulamaları sıkça uygulanmaktadır. Kontrollü ovaryan stimulasyon (KOS) YÜT’nin
önemli bir kısmı olup hafif stimülasyonda
%10 civarında ve standart KOS uygulamasında %33 civarında gebelik elde edilmektedir. Ancak KOS, son derece hayatı tehdit
eden bir durum olan Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS) riskini de beraberinde getirir.
Orta-ağır OHSS riskine yönelik olarak siklus
iptali, koasting, tüm embryoların dondurulması, albümin, FSH’nın düşük doz hCG ile
yer değiştirilmesi, kabergolin ve son foliküler maturasyonun sağlanması için hCG’nin
GnRH agonisti ile değiştirilmesi gibi farklı
yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu uygulamalar arasında hCG’nin GnRH agonisti ile
değiştirilmesi her ne kadar OHSS riskinin
azaltılmasında en etkili gibi gözükse de, bu
uygulamada implantasyon şansının azalması
ve agonistlerle hipofizer süpresyon yapılan
sikluslarda kullanılamaması önemli dezavantajlarıdır. Kabergolin bu anlamda OHSS
açısından yüksek riskli tüm hasta grubunda
uygulanabilirken implantasyon oranlarını azalttığına dair veri yoktur. Kabergolin,
OHSS gelişiminde anahtar rol oynayan ve
hCG uygulaması sonrasında foliküllerden
salınan vasküler endotelyal büyüme faktörü
(VEGF) üretimini azaltmaktadır. Hayvan
modellerinde bir dopamin agonisti olan kabergolinin VEGF reseptör-2’nin (VEGFR-2)
fosforilasyonunu azaltarak etki ettiği ve bu
şekilde VEGFR-2 aracılı vasküler geçirgenliği luteal anjiogenezi etkilemeden azalttığı
gösterilmiştir.
Bu çalışmada, yazarlar KOS uygulanan hasta
grubunda mevcut randomize kontrollü çalışmalarla sistematik derleme ve meta-analiz
yaparak kabergolinin OHSS riskini azaltmadaki etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirmişler.
Blast

Çalışmaya sadece gerçek anlamda randomize
kontrollü çalışmalar dahil edilmiş. Dahil edilen çalışmalarda kabergolin (tek başına ya da
diğer uygulamalarla kombine) plasebo ile, tedavi olmaksızın ya da diğer tedavi şekilleri ile
karşılaştırılmış. Araştırmacılar birincil amaç
olarak OHSS sıklığının değerlendirilmesini
araştırırlarken, ikincil amaç olarak canlı doğum oranları, klinik gebelik oranları, oosit
sayısı, düşük oranı ve konjenital anomali sıklığını değerlendirmişler.
Elektronik araştırma 3 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş. Toplam 264 kayıt elde
edilmiş. Bu araştırmalarda 246’sı analizden
çıkartılmış. Sonuç olarak toplam 8 araştırma
sistematik derlemede, toplam 7 araştırma
meta-analizde incelenmiş.
YÜT uygulanan toplam 858 hasta değerlendirilmiş: 458 hastaya kabergolin (tek başına
ya da kombine) ve 450 hastaya; ya hiç tedavi
uygulanmamış ya da diğer tedaviler uygulanmış. OHSS açısından risk faktörleri olarak
ortak bir kriter olmamak kaydıyla farklı çalışmalarda farklı E2 düzeyleri (>3000-4000),
folikül sayıları (12-14 mm arasında >20 folikül), toplanan oosit sayısı (>20) ve 200-300
IU gonadotropin uygulanan polikistik over
sendrom tanılı hastalar alınmış.
Çalışmalarda standart uygulama yaklaşımı
belirlenmemiş: hCG günü başlamak kaydıyla
kabergolin (0.5 mg/gün- sekiz gün) sekiz gün,
plasebo ya da hiç tedavi uygulamama ile; oosit toplama zamanı (OPU) üç hafta 0.5 mg/
gün kabergolin + 20 g albümin, sadece 20 g
albümin ile; hCG zamanı sekiz gün süre ile
0.25 mg kabergolin + OPU zamanı 500 ml
HES solüsyonu, OPU zamanı sadece 500 ml
HES solüsyonu ile; hCG zamanı başlamak
kaydıyla iki gün süre ile ve bir hafta sonra tekrar etmek üzere 0.5 mg kabergolin, hiç tedavi
uygulanmayan ve hCG zamanından gebelik
testine kadar 20 mg/gün prednizolon ile;
OPU günü yedi gün 0.5 mg/gün kabergolin,
20 g albümin ile; 0.5 mg kabergolin, koasting
ile ve OPU zamanı başlamak üzere 12 gün
süre ile 0.5 mg kabergolin OPU zamanı 20 g
albümin ile karşılaştırılmış.
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Yorum ve Analiz
Orta ve ağr OHSS olguları birlikte değerlendirildiğinde, KOS sırasında hCG günü başlanan kabergolin’in orta ve ağır OHSS’yi %62
azaltacağı yönünde sonuca varılmış. RR:
0.38, %95 CI =0.29-0.51, p<0.00001, 7 çalışma, 858 kadın; I2 =0%; orta-kalitede kanıt.
Standart tedaviye göre ekstradan bir kişinin
daha fayda görmesi için kabergolin verilmesi
gereken hasta sayısı (NNT) altı olarak hesaplanmış.
Orta OHSS açısından analiz yapıldığında,
KOS sırasında hCG günü başlanan kabergolin uygulamasının orta OHSS riskini %59
azaltacağı yönünde sonuca varılmış: RR:
0.41, 95% CI= 0.29–0.58, P<.00001, 6 çalışma, 665 kadın; I2 =0%; orta-kalitede kanıt.
Standart tedaviye göre ekstradan bir kişinin
daha fayda görmesi için kabergolin verilmesi
gereken hasta sayısı (NNT) altı olarak hesaplanmış.
Ağır OHSS açısından analiz yapıldığında,
KOS sırasında kabegolin uygulamasının ağır
OHSS riskini %70 azaltacağı yönünde sonuca varılmış: OR: 0.30, 95% CI= 0.15–0.60,
P=.0008, 6 çalışma, 665 kadın; I2 = 48%;;
orta-kalitede kanıt. Standart tedaviye göre
ekstradan bir kişinin daha fayda görmesi
için kabergolin verilmesi gereken hasta sayısı
(NNT) onsekiz olarak hesaplanmış.
Canlı doğum oranları, klinik gebelik oranları,
toplanan oosit sayıları ve düşük üzerine etkileri hakkında güven aralığının geniş olması
nedeniyle faydalı ya da zararlı şeklinde bir
sonuca varmak mümkün olmamış.
Sonuç olarak, KOS sırasında OHSS açısından yüksek riskli grupta kabergolin uygulaması OHSS insidansını azaltmaktadır. Kesin
olmamakla birlikte, klinik gebelik oranları
ve toplanan oosit sayıları üzerine kabergolin
muhtemelen etkili değildir. Bunun yanısıra,
canlı doğum oranları, düşük oranları ya da
konjenital anomali sıklığı gibi birtakım önemli parametreler üzerine kabergolin etkinliği
konusunda kesin veri yoktur. Bu parametreleri değerlendirecek ileri araştırmalar faydalı
olacaktır.

Melatonin supplementation during controlled ovarian
stimulation for women undergoing assisted reproductive technology:
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Seko LMD. Fertillity and Sterility 2014

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ İÇİN KONTROLLÜ OVARYAN
STİMÜLASYON YAPILDIĞI SIRADA MELATONİN DESTEĞİ:
SİSTEMATİK DERLEME VE RANDOMİZE
KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN META-ANALİZİ
Yardımlı üreme teknikleri (YÜT) sikluslarında canlı doğum elde etme şansı %30’a yakındır. Bu olasılığı artırmak için pek çok strateji
test edilmektedir. Oksidatif stress, kötü oosit
kalitesinin olası bir sebebidir ve pek çok antioksidan enzim (katalaz, glutatyon peroksidaz,
süperoksid dismutaz) oosit ve embriyoyu oksidatif stresten korur. Melatonin de serbest radikalleri temizleyerek ve antioksidan enzimleri uyararak hücreleri oksidatif stresten korur.
Teorik olarak kontrollü ovarian stimülasyon
(KOS) sırasında melatonin desteği oositleri
oksidatif stresten koruyarak YÜT başarısına
olumlu katkı yapma potansiyeline sahiptir.
Bu çalışma KOS sırasında melatonin desteğinin in-vitro fertilizasyon (IVF) sonuçlarına
etkisini araştıran çalışmaların sistematik derlemesi ve randomize kontrollü çalışmaların
(RCT) meta-analizidir. Çalışmaya sadece
randomize kontrollü çalışmalar ve eğer her
denek için ilk tedavi verisi mevcut ise çapraz
çalışmalar alınmış. Literatür taraması sonucunda Türkiye kaynaklı iki ve İtalya kaynaklı üç toplam beş çalışma değerlendirilmeye
uygun bulunmuş. Çalışmalarda melatonin 3
mg/gün dozunda kullanılmış, iki çalışmada

melatonin kullanmış ve kullanmamış hasta
grupları karşılaştırılmış, diğer üç çalışmada
ise melatoninin yanı sıra myoinositol 4 mg/
gün + folik asid 400 mg/gün dozunda uygulanmış ve yine melatonin + myoinositol +
folik asit kullanmış hasta grupları ile sadece
myoinositol + folik asit kullanmış hasta grupları karşılaştırılmış. Beş çalışmada 336’sı KOS
sırasında melatonin kullanmış ve 344’ü melatonin kullanmamış toplam 680 kadına ait
IVF sonuçları değerlendirilmiş.
Sonuçlara baktığımızda melatonin desteğinin
klinik gebelik sonucuna etkisiz olduğu veya
faydası olup olmadığı açıkça ortaya konulamamış (RR= 1.21 %95CI= 0.98-1.5; p=.07).
Melatonin desteğinin toplanan oosit sayısına etkisiz olduğu veya yararı kesin olarak
gösterilememiş (RR=1.13 %95CI=0.2-1.4;
p=.16). Ayrıca bu konularda heterojenitenin
çok fazla olduğu özellikle vurgulanmış.
Sadece bir çalışmada OHSS riskini azaltmak
için girişim gerektiği bildirilmiş ve altı olguda
siklus iptal edilmiş (RR= 1.01 %95CI= 0.333.08; p= .78).
Melatonin desteğinin klinik gebelik başına
düşük olasılığını kötü etkilediği, etkisiz olduğu
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veya faydalı olduğuna kesin karar verilememiş (RR= 1.07 %95CI= 0.43-2.68; p=.89).
Toplanan oosit sayısı için yapılan subgrup
analizlerinde melatonin + myoinositol + folik asit grubu ile sadece myoinositol + folik
asit kullanan hasta gruplarında heterojenite
bulunmamıştır ve melatoninin bir faydası olmadığı açıkça gösterilmiş.
Sonuç olarak; melatonin kullanımının canlı
doğum hızına veya konjenital anomalilere etkisini bildiren çalışma yok. Bu konudaki araştırmalardan elde edilen hasta gruplarında
oldukça yaygın bir heterojenite söz konusudur ve anlamlı bir sonuç çıkarmak mümkün
gözükmemektedir. Toplanan oosit sayısı ve
klinik gebelik hızına etkisiz mi yoksa faydalı
mı ortaya konulamamış ancak kötü etkilemediği söylenebilir. Melatoninin düşük hızını ve
OHSS riskini olumlu mu, olumsuz mu etkilediğine veya etkisiz olup olmadığına karar
vermek mümkün olmamıştır. Bu konularda
araştırmalar artmadıkça hali hazırda melatonini klinik pratikte önermek için yeterli veriye
sahip değiliz.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Derlemeler

Can chemokines be used as biomarkers for endometriosis?
A systematic review Human Reproduction 2014

Uzm. Dr. Ayşen Boza

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sunacağımız iki makalenin ilkinde endometriozis tanısında biyomarker olarak kullanılabilecek kemokinler üzerine bir derleme yer alırken, diğerinde
endometriozisi olan kadınlarda cerrahi sonrasi IVF sonuçlarını öngörmede kullanılabilecek mevcut skor sistemleri karşılaştırılmaktadır.

KEMOKİNLER ENDOMETRİOZİSTE BİYOMARKER OLARAK
KULLANILABİLİRLER Mİ? SİSTEMATIK BİR DERLEME
Son 10 yılda, endometriozis tanısındaki ilerlemelere rağmen, hastalığın tüm evrelerini
kapsayacak iyi bir biyokimyasal marker hala
bulunamamıştır. Yüksek kemokin (kemoktaksisi indükleme ve hücre göçünü yönetme
becerisine sahip bir grup sitokin) seviyeleri ile
endometriozis arasındaki ilişki ilk kez 1993’de
Khorram ve ark. tarafından gösterildi. Bu
derlemenin amacı endometriozisli hastalar
ve kontrol grubunda kemokinleri araştıran
tüm çalışmaları analiz ederek hastalık için
marker olarak kullanılabilme ihtimallerini
ortaya koymaktır. Aralık 1993-Ağustos 2013
arasında yayınlanan makaleler taranarak

QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) kriterlerine uygun olan
ve kemokinleri periferik kan (PK), peritoneal
sıvı (PS) veya endometrium biyopsilerinde
(EB) araştıran çalışmalar analize dahil edilmiş, ektopik lezyonlarda araştıranlar (invaziv
olduğundan) analiz dışı bırakılmıştır .Toplam 62 çalışmada, 27 farklı kemokin ve reseptörü içinde en sık araştırılanlar; CXCL8
(%51.6), CCL2 (%38.7) ve CCL5 (%19.3)’
dir. CXCL8 (IL-8), PK’ da %46.1 saptanma oranıyla potansiyel bir tanısal güç ortaya
koymuştur. Bulgular CXCL8’ in hastalığın
evresinden bağımsız olarak PS ve EB’de diag-

nostik bir değer taşıdığı, PK’da da diagnostik
potansiyeli olduğu yönündedir.
Sonuç olarak, kemokinlerin endometriozis tanısı ve ilerlemesini öngörmede marker
olarak kullanılıp kullanılmamaları hala netlik kazanmamıştır. Araştırmacıların fikrine
göre, kemokinlerin endometrioziste marker
hatta tanı testi olarak kullanılabilme potansiyelleri vardır ancak doğruluk düzeyleri diğer
non-inflamatuar markerlarla kombine edildiklerinde artar. İleri araştırmalar endometriozis için ideal test olarak kullanılabilecek
rasyonel bir marker paneli üzerine olmalıdır.

Endometriosis fertility index score maybe more accurate for predicting the outcomes of
in vitro fertilisation than r-AFS classification in women with endometriosis Wang et al.
Reproductive Biology and Endocrinology 2013

EFI skoru, endometriozisli kadınlarda IVF sonuçlarını
öngörmede r-AFS sınıflamasından
daha doğru bilgiler sunabilir
Endometrioziste en sık kullanılan r-AFS sınıflamasının cerrahi sonrası
gebeliği öngörmedeki becerisi sınırlıdır. Bu çalışma, aynı populasyondaki endometriozisli kadınlarda, EFI* skoru ile r-AFS sınıflamasının
IVF sonuçları açısından prediktif değerini kıyaslamayı amaçlamaktadır. Ocak 2008 - Haziran 2012 arasında laparoskopik biyopsi ile
kanıtlanmış endometriozisi olan199 kadının ilk IVF siklusları değerlendirildi. EFI ve r-AFS skorlarının klinik gebelik açısından prediktif
değerlerinin cut-off değerleri ROC analizi ile, doğrulukları sensitivite,
spesifisite ve Youden indeksi ile değerlendirildi. EFI skoru açısından
cut-off 6 alınarak iki grup; ≤5 ve ≥6 olarak, r-AFS sınıflaması açısından evre I-II ve III-IV olarak gruplar oluşturuldu. Hastalara uzamış
GnRH agonist protokol ile 3 ay boyunca putiter baskılama yapıldıktan sonra rFSH ile induksiyon uygulandı. Taze IVF sikluslarının gebelik sonuçlarıyla çizilen ROC eğrisinde EFI’ nin AUC’ sinin (AUC
= 0.641, p= 0.001), r-AFS sınıflamasının AUC’ sine (AUC = 0.445,
p= 0.184) göre daha büyük olması, EFI’ nin IVF sonuçlarını öngörme becerisinin r-AFS’ ye göre daha yüksek olduğunun göstergesidir.
EFI skor grupları (≤5 ve ≥6) kıyaslandığında, hasta yaşı ve infertilite süresi, skoru ≤5 olan grupta daha fazla iken; AFC, gonadotropine
başlangıç dozu, kullanılan total doz, ovaryen stimulasyonun etkinliği,
hCG günü E2 sevyesi, toplanılan oosit sayısı, 2PN ve 2PN’ den bölünme sayısı, implantasyon, klinik gebelik ve kümülatif gebelik oranı,
skoru ≥6 grupta daha yüksektir. r-AFS grupları (evre I-II ve III-IV)
kıyaslandığında, ovaryen rezerv açısından gruplar arasında anlamlı
fark saptanmazken, toplanan oosit ve fertilizasyon sayısı evre I-II’de
daha yüksektir. İmplantasyon, klinik gebelik ve kümülatif gebelik oranı açısından gruplar arasında fark yoktur. Sonuc olarak, EFI yaş ve
infertilite süresini de hesaba katarak üreme organlarının fonksiyonlarını r-AFS’ ye göre daha objektif değerlendirmektedir. İmplantasyon
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ve gebelik oranlarının EFI skoru ≥6 olan grupta daha yüksek olması
endometriozis hastalarında postoperatif gebelik sonuçlarını öngörme
açısından önemli bir referanstır. EFI skorlamasının endometriozis hastalarında IVF sonuçlarını öngörmedeki potansiyeli r-AFS sınıflamasına göre daha yuksektir.

Reprodüktif Epidemiyoloji

Increased venous thrombosis incidence in
pregnancies after in vitro fertilization
A.T. Hansen. Human Reproduction 2013

Yorumlayan
Prof. Dr. Ahmet Başar Tekin

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

IVF SONRASI GEBELİKLERDE ARTMIŞ VENTÖZ TROMBOZ İNSİDANSI
rında venöz tromboz insidans oranının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 3.0 olduğu
(95% CI 2.1–4.3) anlaşılmıştır. Bu oran tekil
gebeliklerde 2.8 (95% CI:1.9–4.1), çoğul gebeliklerde 4.4 (95% CI 2.4–8.3) olarak hesaplanmıştır. Postpartum olgulara bakıldığında
tekil gebeliklerden sonra 1.2 (95% CI 0.6–
2.8) çoğul gebeliklerin sonrasında 3.9 (95%
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VTE cases per 10 000 pregnancies

VTE cases per 10 000 pregnancies

1995-2005 yıllarının Danimarka IVF gebeliklerinin (n=18787) kayıtları incelendiğinde,
venöz tromboz saptananların 10 000 kadın
yılında 28,6 olduğu, kontrol grubunda 10,7
olduğu, (95% Cl: 20.6–39.6), postpartum
venöz tromboz insidansının 10 000 kadın
yılında 27,9 olduğu, kontrol grubunda 17,5
olduğu (95% CI: 5.8–49.1), tüm IVF olgula-
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CI:1.7–8.8) saptanmıştır.
Sonuç olarak, IVF ile venöz tromboz riski
artmıştır. Bu artışta maternal yaş, sigara ve
parite önemli bir etki yapmamaktadır. Yine
PCOS ve OHSS venöz tromboz riskini arttırmakta, sezaryen ameliyatı postpartum
tromboemboli riskini arttırsa da istatistiksel
bir farklılık yaratmamaktadır.
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Geniş bir kohort çalışmasının da gösterdiği gibi IVF olgularında venöz tromboz artışı beklenir.
Bu IVF olgularında stimülasyonda, olguların PCOS gibi riskli olanlarında venöz tromboz riskini
de göz önüne almak gerektiği ortaya konmaktadır.

S.West. Human Reproduction 2014

Oligo-amenore ve hirsutizm yakınmasının, infertilite
ve yaşam boyu üreme potansiyeline etkisi:
Kuzey Finlandiya 1966 Doğum kohortu sonuçları
1966’da başlayan toplum tabanlı prospektif bir kohort çalışma olarak Finlandiya’da
(Northern Finland Birth Cohort 1966) 24.
gebelik haftası, 1, 14 ve 31 yaşları verilerinden yararlanılarak, 31 yaşındaki 5889 kadınla
anket tarzında yapılan sorgulama ile kendini
hem oligoamenoreik hem de hirsutizmli (ikisi
bir arada) kabul eden kişilerin (n=153) muayenesi yapılmıştır. Doğum-gebelik kayıtları
ise Finlandiya medikal doğum kayıtlarından
(Finnish Medical Birth Register) alınmış ve
2010 yılında 44 yaşında olanlar esas alınmıştır.
Her iki semptomu da olan kadınlar semptomsuzlar gibi en az 1 kez doğum yapmışlar [75.2
versus 79.0%, OR=0.86, 95%, CI= 0.57–
1.30], ilk doğumları benzer yaşta [27.7 (4.81)
versus 27.3 (4.71)] ve benzer gebelik kayıplı

bulunmuştur.
Ancak asemptomatik olanlar, 2 ve daha fazla doğum yapmış (61.6 versus 52.9%, OR=
0.70, 95% CI 0.49–1.00, P<0.048) ve daha
geniş bir aile yapısına sahiptirler [2.4 (1.4)
versus 1.9 (0.8), P<0.001].
Her iki semptomu da olanlar, infertilite nedeniyle daha çok tedavi görmüşlerdir (6.1
versus 2.4%, OR=2.74, 95% CI 1.14–6.60,
P<0.024).
Semptomların sadece anket sorusuna yanıt
ile belirlenmiş olması çalışmanın önemli kısıtlarındandır. Finlandiya medikal doğum kayıtlarından (Finnish Medical Birth Register)
alınmış olan data sadece daha önce en az 1
kez doğum yapmışlar arasında olduğundan,
daha önce doğum yapmamış ancak sadece
gebelik kaybı olanların sayısı hakkında oran-

sal bilgi oluşmamıştır. Yani infertil olan ya da
sadece gebelik kaybı olanların değerlendirilmemiş olması çalışmada eksiklik olarak yorumlanabilir.
Bu çalışma, kendini oligoamenore-hirsutizm
hastası olarak gören, yaşamının içinde üreme
potansiyeli değerlendirilmiş olguların incelendiği çok az sayıdaki çalışmalardan biridir.
Sonuç: Her iki semptomu da olanların,
non-semptomatik olanlara göre daha az gebelik ve çocuk sahibi oldukları görülmüştür.
Obez olup ve her iki semptomunun da olduğunu belirten kadınlarda, üreme açısından
daha kötü durumda olduklarından bu kişilere
politik destek ve yaşam tarzı açısından yönlendirmeler gerekmektedir.

Geniş tabanlı bir kohort çalışmada ortaya çıkan, kendi gözlemlerine göre oligoamenore-hirsutizmi olanların gebelik konusunda olan sorunlarından çok, gebeliğe ulaşmakta, kendini sağlıklı
görenlere göre daha geride kaldıklarından bu grup insana destek olmak, politik ve yaşam standartlarının değişmesi için uygulamalar planlamak uygun olacaktır.
Blast
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Endometriyozis

Treatment of pelvic pain associated with endometriosis: a committee opinion
The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine
Fertil Steril 2008

Yorumlayan
Prof. Dr. Ali Yanık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ PELVİK AĞRININ TEDAVİSİ:
ASRM KOMİTE GÖRÜŞÜ
Bu bültende, endometriozis semptomlarının,
gastrointestinal, üriner, muskuloskeletal ve
psikolojik durumlar tarafından taklit edilebileceği ve medikal tedavilere yanıt vermeyen
agresif tedavi planlanan tüm endometriozisli
hastalarda dışlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Endometriozisle ilişkili ağrının teda-

visinde hem medikal hem de cerrahi tedavi
yöntemleri etkilidir. Pelvik ağrı semptomu
olan kadınlarda, cerrahi sırasında gözlenen
endometriozis tedavi edilmelidir. Endometriozis ve/veya endometriomaların tedavisinde
optimal cerrahi belirlenmemiştir. Endometrioma kist duvarının eksizyonu, kist duvarının

fenestrasyonu ve ablasyonu ile kıyaslandığında rekürrensi azaltmaktadır. Endometriozis
için cerrahi tedaviyi takiben medikal tedavi
uygulanması, tek başına cerrahi tedavi uygulanmasından daha fazla semptomları iyileştirmektedir.

Endometriozis, kronik bir hastalık olarak incelenmeli ve tekrarlayan cerrahi işlemlerden kaçınarak yaşam boyu tedavisi planlanmalıdır. Endometriozisle ilişkili pelvik ağrısı olan hastalar,
gastroenteroloji, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve psikiyatri bölümleri ile multidisipliner
olarak değerlendirilmelidir.

Genel Jinekoloji

Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate
Donnez J. Fertil Steril 2014

UTERİN FİBROİDLERİN ULIPRISTAL ASETAT İLE
UZUN SÜRE TEDAVİSİ
Uterin fibroidler, reprodüktif çağdaki kadınların yaklaşık %20-40’ını etkileyen, yaygın
olarak anormal uterin kanama, pelvik baskı
ve ağrı, reprodüktif disfonksiyona neden olarak kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini
bozan, uterusun düz kas hücrelerinin benign,
hormon duyarlı tümörleridir. Medikal tedavide kullanılan GnRH agonistlerinin uzun süre
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yan
etkilerden (osteoporoz, sıcak basması) dolayı
cerrahi tedavinin üstünlüğü vardır. Ulipristal

asetat (UPA), fibroid hücrelerindeki progesteron reseptör aktivitesinin proapopitotik/antiproliferatif etkilerini değiştirerek etki eden
selektif progesteron reseptör modülatörüdür
(SPRM). Dört Avrupa ülkesinden 21 kliniğin katılımı ile yapılan bir faz 3 çalışmada
semptomatik fibroidi olan olgularda UPAnın
anormal uterin kanama tedavisinde etkinliği araştırılmıştır. Adetin ilk dört günü içinde
başlatılan UPA 10 mg/gün tedavisi üç ay
verildikten sonra olgular randomize edilerek

plasebo veya noretisteron asetat (NETA) verilmiştir. Bu tedavi 4 defaya kadar yenilenmiştir.
Araştırmacılar menstrüel kanama ve ağrının
azalması yanında fibroid boyutlarında küçülme ve yaşam kalitesinde artma da olduğunu
açıklamışlardır. Bir kür tedavi alanlara göre
tekrarlayan kür tedavi alanlarda yaşam kalitesinde artış ve fibroid boyutlarında azalmanın
beklendiği kadar olmadığı değerlendirilmiştir.

Uterin fibroidi olan ve buna bağlı yaşam kalitesini etkileyen anormal uterin kanaması ve ağrısı
olan olgularda bu faz 3 çalışma üç ay süreli ulipristal asetat 10 mg/gün kullanılmasının faydalı
olduğunu göstermiştir.
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Reprodüktif Endokrinoloji

Yorumlayan
Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu

DEHIDROEPIANDROSTERON’ UN
IN VIVO KOYUN FOLLİKÜL GELİŞİMİNE ETKİSİ
Araştırmada dehidroepiandrosterone (DHEA) de diğer tarafta bırakılan ve normal follikü- castle-Upon Tyne, UK) kullanılarak AMH
tedavisinin over üzerindeki etkilerinin ortaya ler hiyerarşisini devam ettiren sağlam overde ve hücresel proliferasyon marker’ı olan Ki-67
konulması hedeflenmiştir. Overyan yaşlan- DHEA’nın folliküler gelişim üzerindeki potan- düzeyleri çalışılarak karşılaştırılmıştır.
ma subfertilitenin yanısıra, IVF tedavilerinde siyel etkilerini araştırmak için ideal bir model Bulgular: Ameliyat öncesinde ve sonrasında,
DHEA implant uygulamalarından sonra dezayıf yanıta ve premature menopoza neden oluşturulmuştur.
olmaktadır. Az sayıdaki klinik çalışmalarda DHEA Uygulaması: Cerrahi işlemden bir ney sonuna dek aralıklarla alınan juguler veDHEA’nın zayıf overyan yanıtlı kadınlarda hafta sonra aksiller bölgeden yerleştirilen 5 cm nöz kan örneklerinde çalışılan gonadotropin
overyan yanıtı ve IVF tedavisi sonrasındaki x 3.3 mm’lik DHEA içeren silikon tüp şek- (FSH, LH) ve androstenedion düzeylerinde
gebelik şansını arttırabildiği gösterilmiş, bu da lindeki implantlar yoluyla yapılmıştır. Bir ay belirgin değişiklik olmazken, serum DHEA
DHEA’nın overyan yaşlanma etkilerine karşı sonra ikinci bir implant yerleştirilmiş ve her iki seviyelerinde 3-7 kat arası artış saptanmıştır.
faydalı olabileceğini düşündürmüştür. Bunun- implant deney sonuna dek yerinde bırakılmış- Overyan Histoloji ve IHC: Deney başla birlikte DHEA’nın overyan follikülogenezi tır. İlk DHEA implantının yerleştirilmesinden langıcında ve bitişinde alınan over ve kortikal
nasıl etkilediği hakkında herhangi bir veri yok- sonraki 10 hafta boyunca haftada 2 kez jugu- graft doku kesitlerinde follikül sayıları sırasıyla
tur. Çalışmada denek olarak monoovulatuar ler venöz kan örnekleri alınarak –20 derece- 1224, 1996 ve 222 bulunmuştur. Başlangıç ve
bir memeli olması yönüyle insana benzeyen de saklanmıştır. Alınan örneklerde FSH, LH, DHEA tedavisi bitiminde alınan over dokulaandrostenedione (A4) ve inhibin A seviyeleri rında, primordial ve primer folliküller en yokoyunlar tercih edilmiştir.
Çalışma protokolü: Çalışma en az 24 aylık RİA yöntemiyle, DHEA ve AMH seviyleri ise ğun grupları oluşturmaktadır. Dokunulmayan
karşı overde DHEA tedavisi öncesine göre
6 tane dişi koyun üzerinde, kortikal otograft ELİSA yöntemiyle bakılmıştır.
deneysel modelinde gerçekleştirilmiştir. Dene- Takiben koyunlar kesilerek otogreftler ve diğer istatiksel anlamlı düzeyde primordial ve preye alınan hayvanlara unilateral ooferektomi overler alınmıştır. Serum hormone profilleriy- antral folliküller azalırken, büyük antral folliistatiksel
anlaml
düzeyde
primordial ve
folliküller
azal rken,
kül sayılarında
artış gözlemlenmiştir.
Kortikal
le, histolojik
ve immünohistokimyasal
(IHC)preantral
uygulanmıştır. Alınan overlerin
yarısı histopatolojik kontrol amacıyla saklanmış, diğer bulgular birlikte değerlendirilerek DHEA’nın otograftlarda ise primordial ve antral follikülbüyük antral follikül say lar nda art gözlemlenmi tir. Kortikal otograftlarda
yarımdan elde edilen 4-5 adet 16-25 mm2 follikül popülasyonu üzerindeki etkileri araştı- ler az, buna karşın primer ve sekonder follikülfazla bulunmuştur
(Resim 3).
büyüklüğündeki kortikal parçalar
overin alın- rılmıştır.
ise primordial
ve antral folliküller az, buna lerin
karoranın daha
primer
ve sekonder
dığı yere, damarların çevresine 6/0 prolene Deney başlangıcında ve bitiminde alınan
kesitlerde
Bond-MaxTMtur
IHC
yasütürlerle fikse (ototransplante)
edilmiştir.
folliküllerin
oran
dahaotomatik
fazlabulunmu
(Resim
3).
Böylece ototransplante overyan kortekste hem zılım sistemi (Vision BioSystems Ltd, New-
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AMH boyanma oranlar18yönünden gruplar kar la t r ld

n da; ba lang ç

ise primordial ve antral folliküller az, buna kar n primer ve seko
folliküllerin oran daha fazlabulunmu tur (Resim 3).

Effects of dehidroepiandrosterone on in vivo ovine follicular development.
Narkwichean A. Human Reproduction 2014

AMH boyanma oranlar yönünden gruplar kar la t r ld
n da; b
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
örneklerine göre DHEA uygulanmas sonras nda preantral, küçük ve bü

antral folliküllerde AMH ile güçlü boyanman n daha fazla oldu
görülmü tür (Resim 4).
AMH boyanma oranları yönünden gruplar karşılaştırıldığında; başlangıç örneklerine
göre DHEA uygulanması sonrasında preantral, küçük ve büyük antral folliküllerde AMH
ile güçlü boyanmanın daha fazla olduğu görülmüştür (Resim 4).
Folliküler hücrelerde proliferasyon:
Ki-67 ile boyanma. DHEA uygulanması önce
ve sonrasında Ki-67 ile boyanan hücrelerin,
total hücrelere oranının karşılaştırılmasından
elde edilen toplam işaretleme indeksi (LBI)’
nin ve güçlü boyanmanın, DHEA sonrasında
tüm follikül sınıflarında daha fazla olduğu görülmüştür (Tablo II).

DHEA uygulanmas önce ve sonras nda Ki-67 ile boyanan hücrelerin, total
hücrelere oran n n kar la t r lmas ndan elde edilen toplam i aretleme
indeksi (LBI)’ nin ve güçlü boyanman n, DHEA sonras nda tüm follikül
Folliküler
hücrelerde
s n flar nda daha fazla oldu
u görülmü
türproliferasyon:
(Tablo II).Ki-67 ile boyanma.

Sonuç:
DHEA
tedavisinin
in vivo
ortamda
erken follikül
geli
imiseçilme
üzerine
araştırmada
elde edilen
bulgular; DHEA
tedavisinin
muhtemelen
primordial
follikül
uyarısını ve preantral follikül gelişim oranını arttırarak etkili olabileceğini göstermiştir.
etkisini
ilk ara t granuloza
rmada hücre
eldeproliferasyonu
edilen bulgular;
DHEA
tedavisinin
DHEA’ nıninceleyen
bu etkileri muhtemelen
ve AMH
ekspresyonunu
arttırarak olmaktadır. DHEA hem follikülogenezin kesintiye uğratıldığı otografte overyan dokuda
muhtemelen
primordial
follikül seçilmesini
seçilme uyarmış,
uyar s hem
n deve
preantral
follikül
primordial folliküllerin
follikül havuzundan
intakt
bırakılan diğer
overde yer alan preantral ve erken antral folliküllerin oranını arttırmıştır.
geli
im oran n artt rarak etkili olabilece ini gösterm
i tir.
Sonuç: DHEA tedavisinin in vivo ortamda erken follikül gelişimi üzerine etkisini inceleyen ilk
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Androloji

Yorumlayan
Prof. Dr. Bülent Berker

ERKEK SUBFERTİLİTESİNDE SPERM KALİTESİ VE
IUI BAŞARISININ PREDİKSİYONU:
SİSTEMATİK DERLEME
İntrauterin inseminasyon (IUI) pahalı bir
altyapıya gereksinim duyulmadan 3 ya da 4
siklusta kümülatif gebelik oranlarında makul bir artış sağlayan basit ve non-invazif bir
tekniktir. IUI işlemindeki mantık fertilizasyon
alanında gamet yoğunluğunun artırılmasına
dayanmaktadır.
NICE klinik kılavuzlarındaki yeni öneriler
doğrultusunda IUI açıklanmamış ya da hafif
erkek faktör infertilitesi olan hastalarda rutin
olarak önerilmemektedir. Bu durum şu ifade
ile belirtilmiştir: “Açıklanamayan infertilitesi,
hafif endometriozisi ya da hafif erkek faktör
infertilitesi olan düzenli cinsel ilişkileri olan
hastalara ovaryan stimulasyon olsun ya da
olmasın rutin olarak IUI önerilmemelidir.
Bunun yerine bu tip hastalarda IVF öncesi 2
yıl spontan konsepsiyon için beklenmelidir.”
NICE önerilerine rağmen IUI halen açıklanamayan ya da hafif erkek faktör infertilitesi
olan çiftlerde yaygın olarak kullanılan bir tedavi seçeneği olmayı sürdürmektedir.
Bu yapılandırılmış derlemede sperm parametrelerinin IUI başarısını predikte etmedeki
doğruluğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Derleme sonucunda IUI başarısını belirleyen
Blast

en önemli faktörün kullanılan ovaryan stimulasyon protokolü özellikle de multifoliküler
gelişim olduğu belirlenmiştir. 3 ya da 4 ten
fazla folikül gelişiminin toplam gebelik oranlarını artırmadan çoğul gebelik riskini artırdığı belirtilmiştir.
Bu literatür araştırmasının sonunda hesaplamalar 2 ve 3. düzey kanıtlara dayandırılmıştır.
Şu eşik değerlerinin kullanılması IUI
programlarında anlamlı sonuç değişiklikleri ile ilişkili bulunmuştur: inseminasyon kapasitesi olan sperm sayısı>1 milyon, strict kriterlerde sperm
morfolojisi >%4, Total Motil sperm
Konsantrasyonu (TMCS) 5-10 milyon,
Total Motilite (TM)>%30. Bu kriterler
kullanıldığında gebeliği predikte etme
kabiliyeti sınırlı kalmaktadır (düşük
sensitivite). Ancak gebe kalma başarısızlığını belirleme oranları (spesifite)
çok daha yüksektir.
Bu bulgular belirlenen eşik değerlerin ötesinde IUI kullanılmaması gerektiği anlamına
gelmemektedir. Yalnız bu eşik değerlerin üzerinde IUI başarısının anlamlı ölçüde arttığına
işaret etmektedir.
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IUI ile ilgili yeterli sayıda kaliteli prospektif
çalışma bulunmamaktadır. Medikal şirketlerin ve IVF merkezlerinin çoğunun IUI ile
ilgili çalışmalara yeterli olanak ayırmadığı
görülmektedir ve bu bulgu IVF metodunu
savunan yazarlara ilişkin bir çıkar çatışması
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
konusunda tartışmaya açıktır. Ayrıca yeterince “hasta-merkezli” olmamak hastaların tıp
dışı nedenlerle fertilite kliniklerini değiştirmesine neden olan en önemli etken olarak
belirlenmiştir.
Son zamanlarda yapılan bir çalışma açıklanamayan infertilite ya da hafif erkek faktör
infertilitesi olan hastalarda gonadotropin ile
IUI uygulamasındansa doğrudan IVF uygulamasını daha düşük maliyetli olabileceğine
işaret etmektedir. Ancak bu çalışmada çoğul
gebelikler ve komplikasyonlarının getireceği
ek maliyet hesaba katılmamıştır.
Bu derlemenin sonuçlarına göre inseminasyon kapasitesine sahip motil sperm sayısı >1
milyon olduğu durumlarda, sperm morfolojisinden bağımsız olarak, IVF tedavisine başlamadan önce IUI denenmesi en maliyet etkin
yaklaşım gibi görünmektedir.

kalmaktadır (düşük sensitivite). Ancak gebe kalma başarısızlığını belirleme oranları
(spesifite) çok daha yüksektir.
Bu bulgular belirlenen eşik değerlerin ötesinde IUI kullanılmaması gerektiği anlamına
gelmemektedir. Yalnız bu eşik değerlerin üzerinde IUI başarısının anlamlı ölçüde arttığına
işaret etmektedir.
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Ombelet W, Dhont N, Thijssen A, Bosmans E, Kruger T. Semen
quality and prediction of IUI success in male subfertility:
a systematic review. Reprod Biomed Online 2014

Son zamanlarda yapılan bir çalışma açıklanamayan infertilite ya da hafif erkek faktör
infertilitesi olan hastalarda gonadotropin ile IUI uygulamasındansa doğrudan IVF
uygulamasını daha düşük maliyetli olabileceğine işaret etmektedir. Ancak bu çalışmada çoğul
gebelikler ve komplikasyonlarının getireceği ek maliyet hesaba katılmamıştır.
Bu derlemenin sonuçlarına göre inseminasyon kapasitesine sahip motil sperm sayısı >1
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milyon olduğu durumlarda, sperm morfolojisinden bağımsız olarak, IVF tedavisine
başlamadan önce IUI denenmesi en maliyet etkin yaklaşım gibi görünmektedir.
Tablo 1. Sperm kalitesinin IUI başarısı üzerine olan etkilerini inceleyen 1982-2011 yılları

Tablo
1. Sperm
kalitesinin
IUI başarısı üzerine olan etkilerini inceleyen 1982-2011 yılları arasında yapılmış çalışmaların gözden geçirilmesi.
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544
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RA
RA

Stone ve ark
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>%4
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IMC
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353
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>5 milyon
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RA
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Yapılandırı

(1998)
Berg ve ark (1997)

Alma

902

3037

IMC
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RA
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ABD
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538

Morfoloji

n
Kullanışlı

RA

Gelety (1997)
Ombelet ve ark
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792

SC
IMC ve

değil
>1milyon
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(1997a)

a

Morfoloji

+>%4

Avust

SC
Morfoloji
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SC
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IMC
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De La Cuesta
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Singa
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CASA: Computer-assisted
sperm analysis;
DFI: DNA fragmentasyon
indeksi;
HZI: Hemizona indeksi;
IC: Nativ sperm örneğindeki ilk konsantrasyon;
IMC: İnseminasyon kapasitesindeki motil sperm sayısı

Burr ve ark (1996)

566

1763

163

330

ralya

structure assay;
TM: Nativ sperm örneğindeki total motilite;
TMSC: Nativ sperm örneğindeki total motil sperm
sayısı;
WHO: Dünya sağlık örgütü
kriterleri.

RA

milyon

n

ya da yıkama sonrası total
motil sperm sayısı;
POS: Prospektif gözlemsel
çalışma;
RA: Retrospektif analiz;
RCoT: Randomize cross-over trial;
SC: Strict criteria;
SCSA: Sperm chromatin

>10

RA

Campana ve ark

İsviçr

332

1115

IMC

değil
>1milyon

POS

(1996)
Huang ve ark

e
Çin

939

1375

IMC

>5milyon

POS

(1996)
Ombelet ve ark

Belçik 412

1100

Morfoloji

≥%4

RA

(1996)
Matorras ve ark

a
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74

271

SC
Morfoloji
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(1995)
Toner ve ark

ya
ABD
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395

SC
IMC

değil
>2milyon

RA

Morfoloji

>%4

(1995)

Brasch ve ark

ABD

546
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SC
IMC

>20milyon

RA

(1994)
Francavilla ve ark
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CASA: computer-assisted sperm analysis; DFI:DNA fragmentasyon indeksi; HZI: hemizona
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Androloji

Trans fatty acid intake is inversely related to total sperm count in young
healthy men. Chavarro JE. Hum Reprod 2014

Yorumlayan
Doç. Dr. Banu Kumbak

İstanbul Medipol Üniversitesi

GENÇ SAĞLIKLI ERKEKLERDE TRANS YAĞ ASİDİ ALIMI ARTTIKÇA
TOTAL SPERM SAYISI AZALMAKTADIR
Batılı ülkelerde son yıllarda sperm sayısının
azalması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
İspanya’da son 10 yılda yıllık %1.9 oranında
azalma bildirilmiştir. Semen kalitesinde görülen bu azalma trendinin sebepleri ise net
olarak bilinmemektedir. Çalışmalarda diyetin semen kalitesine üzerinde etkili olduğu
ileri sürülmüştür. Özellikle diyetteki yağlarla
semen kalitesi arasında ters bir ilişki olduğu

bildirilmiştir. Bu çalışma ile genç erkeklerde
diyetteki yağ alımının semen kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İspanya’da 18-23
yaş aralığında, sağlıklı 209 üniversite öğrencisine yaşam tarzı, diyet, sigara, hayat kalitesini
ilgilendiren sorular sorulmuş ve androlojik
muayene yapılarak semen örneği vermeleri
istenmiştir. Trans yağ asidi alımı ile sperm
konsantrasyonu arasında ters ilinti olduğu,

yine kolesterol alımı ile ejakulat volumu arasında ters ilinti olduğu bulunmuştur. Tekli ve
çoklu doymamış yağ asidi alımı ile semen parametreleri arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak, hidrojene yağlarda
bulunan trans yağ asidi alımı ile total sperm
sayısı arasında ters ilinti olup, bu ilişkinin fertiliteye etkisi ise bilinmemektedir.

The relationship between male BMI and waist circumference on semen quality:
data from the LIFE study. Eisenberg ML. Human Reproduction 2014

ERKEKTE BMI VE BEL ÇEVRESİ İLE SEMEN KALİTESİ İLİŞKİSİ:
LIFE ÇALIŞMASI VERİLERİ
Obezite epidemisi gittikçe büyüyen bir halk
sağlığı sorunudur. Günümüzde obezite artık
bir hastalık olarak klasifiye edilmektedir. Kadın BMI’ın fekundite üzerinde etkisinin olduğu kabul edilmekte iken erkek adipozitesi ile
ilişkisi tartışmalıdır. Adipozite ölçüsü olarak
BMI dışında abdominal obeziteyi gösteren
bel çevresi de BMI’dan bağımsız olarak pek
çok hastalık için risk faktörüdür. Bu çalışmada BMI, bel çevresi ve fiziksel aktivite ile erkek fertilitesi ilişkisi araştırılmıştır. LIFE (Longitudinal Investigation of Fertility and the
Blast

Environment) çalışması 501 gebe kalmaya
çalışan çifti içeren prospektif bir kohort çalışmadır. Bu grupta erkeklerin %82’si kilolu ya
da obez (BMI >25 kg/m2) idi, %58’i haftada
birden daha az fiziksel aktivite yapmakta idi.
Obez erkeklerde düşük sperm sayısı 19 kat
daha fazla, bel çevresi >101.6 cm olan erkeklerde oligospermi 7 kat daha fazla gözlenmiş
olup fiziksel aktivite ile semen parametreleri
arasında ilişki bulunmamıştır. Fakat çalışmadaki erkeklerin çoğunluğunun sedenter ve
fiziksel aktivite sıklığının düşük olduğu göz
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önüne alındığında fiziksel aktivitenin semen
parametrelerine etkisi ileri çalışmalarla değerlendirilmelidir. Kilo kaybının obezite ilişkili semen problemlerini düzeltmedeki rolü
de ileri çalışmalarla ortaya konulmalıdır. Sonuç olarak, adipozite sperm üretimi ile ilişkili
olup BMI >25 kg/m2 ve bel çevresi >101.6
cm olan erkeklerde ejakulat volumu ve total
sperm sayısı daha düşük bulunmuş, fiziksel
akitivitenin semen parametrelerine anlamlı
bir etkisi olmadığı görülmüştür.

Embriyoloji

Basic fibroblast growth factor promotes the development of
human ovarian early follicles during growth in vitro
Tian-ren Wang. Human Reproduction 2014

Yorumlayan
Prof. Dr. Mustafa Küçük

İstanbul Medicine Hospital

Temel fibroblast büyüme faktörü in vitro büyüme
sırasında insan overindeki erken folliküllerinin
gelişmesini sağlar.
Genç kanser hastalarının uzun süreli sağkalım oranı çocukluk çağı kanserlerinin tedavisindeki büyük gelişme ile belirgin olarak düzelmiştir. Ne yazık ki, overler çoğunlukla hem
üreme hem de endokrin fonksiyonlarının kaybına neden olan kemoterapi ve radyoterapiye
özellikle duyarlıdır. Kanser tedavisine başlanmadan önce over dokusunun dondurulması
ve tadavi sonrasında dondurulmuş/çözündürülmüş over dokusunun tekrar implante
edilmesi ile başarılı gebelikler ve doğumlar
meydana getirilmiştir. Bununla birlikte dondurulmuş/çözündürülmüş over dokusu tüm
kanser hastaları için uygun değildir. Örneğin,
lösemili hastalarda dondurulmuş over dokusu
ile malign hücrelerin tekrar kişiye verilmesi
riski bildirilmiştir. Malign hücrelerin trans-

ferinden kaçınmak için over folliküllerinin
izoloasyonu ve in vitro kültürü (IVC) daha
iyi bir seçenektir. Follikül kültür sistemleri farelerde geliştirilmiştir. Ancak in vitro follikül
gelişme aşamalarında ve oosit matürasyonunda gerekli büyüme faktörleri ile hormonları
koordine etmek halen zorluk göstermektedir.
İnsan follikül büyümesi üzerinde büyüme
faktörlerinin ve hormonal uyarıların etkisi
daha fazla araştırmaya gerek duymaktadır.
Temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF veya
PGF-2) birden çok gelişimsel, fizyolojik ve
patolojik fonksiyonlarda rol oynayabilir. Biyolojik etkilerini yüksek afiniteli transmembran
FGF reseptörleri (FGFRI-4) ve düşük afiniteli
plazma membran reseptörlerine bağlanarak
ve aktive ederek gerçekleştirirler. bFGF esas

olarak FGFRI ve FGFR2 ile etkileşir; böylece
sitosolik maddelerde reseptörlerin fosforilasyonunu ve tirozin kalıntılarını tetikler. bFGF
follikül gelişimine yol açar. Dahası bFGF’nin
ratlarda primordial folliküllerin akivasyonunu başlattığı bulunmuştur. İnsan over doku
kültüründe bFGF’nin östrojen üretiminde
rol oynadığı bildirilmiştir. Bununla birlikte
IVC’de bireysel insan follikülünde bFGF’nin
etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada in vitro
ortamda bFGF’nin bireysel insan follikül büyümesine etkisi araştırılmıştır. bFGF in-vitro
daha iyi erken follikül gelişimini sağlamakta
ve yaşamını uzatmaktadır. bFGF follikül büyümesini desteklemektedir.

Tablo I: Over dokusu özellikleri ve kurtarılan follikül sayıları
Hasta

Yaş

Tanı

Biopsi hacmi (mm )

Follikül sayısı

1

31

2

21

Ovarian cancer

31

11

Ovarian mass

21

34

3

27

Ovarian mass

27

10

4

41

Cervical cancer

41

9

5

30

Ovarian mass

30

7

6

25

Ovarian mass

25

8

7

36

Endometrial carcinoma

36

13

8

23

Cercival cancer

23

10

9

49

Endometrial carcinoma

49

37

10

34

Cervical cancer

34

7

Bu çalışmada over korteksinden izole edilen
folliküllerde oksidatif hasarı sınırlandırmak
ve besinin doku içine girişini kolaylaştırmak
için 3D kültür sistemi kullanılmıştır. Bu çalışma ile follikül yaşam oranının % 76.9’a kadar iyileştiği gösterilmiştir. Böylece bFGF’nin
in-vitro kültür ortamında follikül büyüme-

sinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, bu
nedenle kültür ortamına bFGF eklenmesinin
düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir. bFGF’nin
100 ve 300 ng/ml dozlarda follikül gelişimini
olumlu desteklemesine rağmen bu çalışmada
200 ng/ml’lik dozun kültür ortamına eklenmesinin follikül gelişimini ve devam eden

canlılığı sağladığı belirtilmiştir. Yazarlar, bFGF’nin belirgin olarak follikül çapını arttırdığını göstermişlerdir. Bu sonuçlar primordial
ve erken folliküler büyümede bFGF nini over
granülosa, stromal ve teka hücre proliferasyonunda önemli bir rol oynayabileceğine işaret
etmektedir.

Sonuç olarak erken evrede folliküllerin gelişimi 3D sisteminde bFGF eklenmesi ile iyileştirilebilir. Uygun yoğunluktaki bFGF’nin ilavesi ile follikül aktivasyonu ve gelişimini sağlamak esastır.
İn-vitro follikül kültürü optimizasyonu fertilitenin korunmasında daha fazla sayıda büyük oosit
elde edilmesini sağlayabilir.
Blast
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KONGRE HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR….
6-9 KASIM 2014 tarihinde yapacağımız kongre hazırlıklarımızı hızla sürdürüyoruz. Bilimsel programın ana hatlarını
oluşturduk. Bu taslağı oluştururken sizden gelen konu önerilerini çok önemle değerlendirdik. Günümüzde toplantıların tartışmalı oturumlarından hepimizin çok şey öğrendiğini bildiğimiz için, tartışmalı oturumlara ve panellere ağılık
vereceğiz.
Kongre programımızın ana taslağını Blast içinde göreceksiniz. Konuşmaların dışında önceki kongrelerimizden farklı
olarak 6 pro-con oturmumuz ve 4 panelimiz olacak. Bunların dışında, konularında bilimsel aktivite ve uygulamaları ile
fikir önderi olan araştırmacıların sizlerle birbeir sorularınızı yönelteceğiniz -uzmanla buluşma- toplantılarını program
içine yerleştirdik.
Sizlerden ricam, her bir TSRM üyesinin bulunduğu bölgede fahri temsilci olması ve kongrenini duyurusu ile katılımını genişletmek için çalışmanızdır, destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
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Yorumlayan
Embriyolog Aycan Işıklar

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE
KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK AMACIYLA İNSAN OOSİT VE
EMBRİYOLARININ BARKOD İLE ETİKETLENMESİ
Yardımcı üreme tekniklerinde kullanılacak
olan gamet ve embriyolardaki karışıklıklar
dünya çapındaki tüm infertilite kliniklerinde
meydana gelebilecek büyük bir sorundur.
Çoğu zaman geri dönüşümü olmayan bu
durum nedeniyle klinikler bazı önlemler almaktadırlar.
2003’te HFEA (Human Fertilization and
Embryology Authority), İngiltere’de laboratuvarlardaki uygulamalarda zorunlu olarak
çift kontrol (double- witnessing) yapılmasını
istemiştir. 2008`de ESHRE de bu uygulamayı önermiştir.
Fakat bu kontrol mekanizmasında da istem
dışı yapılacak onaylamalar nedeniyle hatalar devam edebilmektedir. Yakın zamanda
HFEA; elektronik takip sistemi ile tanımlama
yapılmasının uygulanması için öneride bulunmustur.
Bu sistemde; kullanılan laboratuvar malzemelerinin etiketlenmesi ve bilgisayar tarafindan okunması ile insan hatası en aza
indirgenmeye çalışılmış olsa da, gamet veya
embriyolar bir kültür dishinden öbürüne aktarılırken hata yapılması halinde okunan etiket yanlış tanımlamaya neden olacağı için bu
sistem de kesin bir çözüm sunamamıştır.

Bu nedenle; kullanılan malzemeler değil, direkt olarak gamet ya da embriyoların etiketlenmesi önerisi ortaya çıkmıştır.
İlk olarak; birkaç mikron boyutundaki polisilikon barkodların perivitellin araliga mikroenjeksiyon ile yerleştirilmesi yöntemi ortaya
çıkmıştır. Bu yöntemde, standart inverted
mikroskopta okunabilen bu barkodların embriyo canlılığına etkisi olmadığı belirtilmistir.
Ancak hatch olan blastın yuzeyine yapışma
durumundan dolayı bu etiketleme sisteminin
çok da verimli olmadığı gösterilmiştir.
İkinci olarak; barkodların zona pellusida’nın
dış yüzeyine bağlanması yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemde Wheat Germ Agglutinin
(WGA) lektini ile biyo işlevsel hale getirilen
polisilikon barkodlar kullanılmaktadır (Fernandez-Rosas et al. 2009, Novo et al. 2011, Penon
et al. 2012).
Yapılan fare embriyosu cçalışmalarında bu
yöntemin güvenilir olduğu ve embriyo gelişimine bir etkisi bulunmadığı gözlemlenmiştir.
Barkodlar %100 oranında okunabildiğinden
bu sistemin hayli işlevsel olduğu belirtilmiştir.
Yapılan bu çalışmada; bu yeni etiketleme sisteminin insan oosit ve embriyoları üzerinde
uygulanabilirliği incelenmistir. Bunun için

dikkat edilen iki nokta: barkodlarin oosit/
embriyo gelişimi üzerinde negative etkisinin
olmaması ve etiketleme sisteminin laboratuvar prosedürleri sırasında aktif ve işlevsel olarak kullanılabilmesidir.
İlk amaç icin; barkodlanmış embriyoların in
vitro gelişimleri ile barkodlanmamış kontrol
grubu embriyoların gelişimleri karşılastırılarak
Blastosist oranlarına
Morfokinetik parametrelerine (primo vision time lapse sistemi kullanılmıştır)
Embriyo kalitesine
Diferansiyel boyama ile blastosistteki hücre
sayılarına bakılmıştır.
İkinci amaç için; zona pellusida’ya bağlanan
barkodların korunmuş olması, kültür sırasında barkod okumalarının gerçekleşebiliyor olması, freezing/thawing prosedürleri ve ICSI
sonrasında da tanımlamanın yapılabiliyor
olması kontrol edilmiştir.

Oosit ve Embriyo Kaynağı
İnsanlardan alınan immature oositler ve IVF
sonucu döllenmemiş olan matur oositler kullanılmıştır. Toplamda 71 donorden 205 embriyo sağlanmıştır. Havuzlama yöntemiyle biriktirilerek deney zamanı çözülmüştür.
Barkodların Üretimi ve İşlevselliği:
Barkodlar 10 m uzunluğunda, 6 m genişBlast

liğinde ve 1 m kalınlığındaki 2 boyutlu polisilikon mikropartiküllerdir. 4’lü dikdörtgen
bitlere sahip olan 2 sıralı sistemden oluşmuştur. (figür 1) Bir barkodda bulunan 8 farklı
bit toplamda 28 => 256 farklı kombinasyon
oluşturmaktadır. Daha fazla bite, farklı boyut
ve şekle sahip olan barkodlardan çok daha
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fazla sayıda kombinasyon oluşturulabilmektedir. Barkodlar daha önce (Fernandez Rosas et
al. 2009) açıklandığı şekilde WGA-lectin ile
biyoişlevsel hale getirilmiş; böylece oosit ve
embriyolarda zona pellusida’nın dış yüzeyine
bağlanabilme kapasitesi kazanmıştır.

Barcode tagging of human oocytes and
embryos to prevent mix-ups in assisted
reproduction technologies
Sergi Novo. Human Reproduction 2014

VKV Amerikan Hastanesi

Oosit ve Embriyo Etiketleme

PBS dropları yapılarak inverted mikroskopta
her droba 10’ar adet barkod yerleştirilmiştir.
Fresh oositler ve çözülmüş embriyolar stereomikroskop altında bu droplara alınıp pipetlenerek her birinde 10 adet barkod olacak
şekilde etiketlenmektedir. Zona ile barkodun
teması sonucu barkod kolayca tutunabilmektedir.

ICSI ve Partenogenetik
Aktivasyon

Embriyo Kültürü

Etiketlenmiş oositlere aktivasyon için sadece
G-MOPS dolu pipetle enjeksiyon yapılmıştır.
Daha sonra ionomycin ve dimetilaminopürin
ile inkübe edilerek kültür mediumu olan
G1 + HSA’ya alınmış ve 37 0C %6 CO2
ortamında 20 saat kültüre edildikten sonra
PN formasyonu incelenmiştir.

3. güne kadar her embriyo 20 l’ lik ayrı
droplarda (G1+ HSA), 37 0C %6 CO2 oranına sahip inkübatörlerde inkübe edilmiştir.
3. gün G-MOPS ile yıkanarak G2 mediumuna aktarılmıştır. 5. gün G2 dishi yeniden
değiştirilmiştir.

Figure 3 Inracytoplasmic sham injection of tagged o ocytes. (a-d) Image sequence of a tagged o ocyte during micro injection. (e and F) Two different focal
planes of the oocyte after injection, with the 10 barcodes still attached to its zona pellucida. Scale bar=20 um
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Figure 2 In vitro development of tagged embryos and identification process. Two different focal planes of the same observed on Day1 (a1 and a2), Day2 (b1
and b2), Day3 (c1 and c2), Day4 (d1 and d2), Day5 (e1 and e2) and Day6 (f1 and f2). with barcodes attached to its zonal pellucida, are shown.
Indentification was performed simply by adjust ing the focus of the inverted microscope (x200 magnification) until a barcode properly oriented for reading
was found (white cireles). A magnified image of the readable barcode (binary code= 0000 0000; decimal number=0) is shown in the insecs. Scale bar= 20um

Eşzamanlı (Time-lapse) Görüntüleme
Görüntüleme için Primovision sistemi kullanılmıştır. 3. ve 5.
gün dish değişikliği haricinde embriyolara uygulama yapılmamıştır.
PN’in kaybolması
İlk klivaj
Klivaj sonrası nukleusların yeniden belirmesi 2., 3., 4. Bölünmeler (3 hücre, 4 hücre ve 5 hücre evreleri)
Kompaktlaşma
Morula
Blastosist

Table V Morphokinetic parameters of control and
tagged embryos developed up to full blastcyst stage
Parameter analyzed

Control
Disappearance of pronuclei 9.1
time-point

Aşamaları ile ayrıca,
İlk sitogenezin süresi
İki hücre evresinin süresi
Üç hücre evresinin süresi de incelenmiştir.
Sadece full blastosiste giden embriyolar dikkate alınmıştır.
Embriyolar IVF ve ICSI ile karışık olarak elde edildiğinden
fertilizasyonun gerçek zamanı kestirilememektedir. Bu nedenle çözme işleminin saati başlangıç zamanı olarak alınmaktadır.

0.6(16)

SEM(n))
Tagged
8.2

0.7 (19)

1 st cytokinesis duration

0.45

0.03 (19)

0.47

0.05 (21)

2- Cell stage time-point

13.9

1.8 (19)

11.9

0.8 (21)

Reappeara rice of nuclei after 15.2
first cleavage duration

0.9 (10)

16.1

1.5 (13)

3- Cell stage time-point

3.0

0.4 (10)

3.3

0.5 (13)

2- Cell stage duration

26.5

2.8 (17)

24.6

1.3 (18)

4- Cell stage time-point

12.6

0.6 (17)

12.7

0.7 (18)

3- Cell stage duration

27.4

2.4 (19)

26.2

1.2 (21)

5- Cell stage time-point

1.0

0.2 (17)

1.3

0.3 (18)

Compaction time-point

39.2

2.6 (19)

41.8

2.2 (21)

Morula time-point

77.2

1.9 (19)

75.2

1.4 (21)

Blastcyps time-point

85.4

2.0 (19)

84.0

1.7 (21)

Ful Blastocyst time-point

94.8

2.0 (19)

92.0

1.9 (21)

SEM standard error of the mean. No signifcant were detected for any parameter analyzed between control and tagged
ambryos (P> 0.05; Mann-Whtney and student’s t test). Data
for control and three tagged embryos that divided direcl from
I as 3 cols are missing.

Embriyo Gradelemesi

2.,3.,5.,.6. gün gradeleme yapılmıştır. (A=>en iyi), D =>en
kötü) Eşitlik, granülasyon, fragmentasyon, multinükleasyon,
vakuolizasyon kriterlerine bakılmıştır.
Blast

Time (h
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Table III Embryo grading after morpological evaluation of tagged and control embryos cultured in microdrops
(Experiment 1) or in microwells ( Experiment2)
Experiment

1

Embryo group

Number of embryos (%)

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Control

Tagged

2

Quality grade

Control

Tagged

Day2

Day3

Day5

16 (31.4)
19 (37.3)
12 (23.5)
4(7.8)
15 (28.3)
23 (43.4)
11 (20.8)
4 (7.5)
6 (13.3)
11 (24.4)
13 (28.9)
15 (33.3)
12 (25.0)
12 (25.0)
12 (25.0)
12 (25.0)

12 (29.4)
3 (5.9)
10 (19.6)
23 (45.1)
10 (19.6)
8 (17.0)
6 (12.8)
23 (48.9)
6 (13.3)
9 (20.0)
4 (8.9)
26 (57.8)
12 (25.0)
4 (8.3)
11 (22.9)
21 (43.8)

10 (66.7)
5 (33.3)
11 (68.8)
5 (31.2)
5 (45.5)
6 (54.5)
8 (66.7)
4 (33.3)
-

Day6
6 (66.7)
2 (33.3)
6 (54.5)
5 (45.5)
6 (75.0)
2 (25.0)
7 (77.8)
2 (22.2)

No signifcant differences in quality grades were detected between control and tagged ebryos
(P> 0.05; Chisquare for Day 2 and 3, Fisher’s exuct test for Day 5 and 6).

Embriyo Vitrifikasyonu (freezing/ thawing)
Expanded blastosistler Kuwayama et al.
(2005) protokolüne göre Kitazato mediumu
ve Kriyotop kullanılarak dondurulup çözülmüştür.
Bu çalışmada; daha önce yine bu grup tarafından fare embriyoları üzerinde geliştirilen
direkt olarak etiketleme sisteminin insan oosit
ve embriyolarında uygulanabilirliği test edilmiştir. (Novo et al. 2013)
İlk olarak; in vitro gelişimi sağlanan insan
embriyolarının gelişimi üzerindeki etkisi incelenerek etiketleme sisteminin güvenilirliği
değerlendirilmiştir. Etiketlenen embriyoların
gelişim oranları, kontrol grubundaki (etiketlenmemiş) embriyolarla eşdeğer gelişim göstermiştir. Benzer şekilde; kaliteleri de control
grubuyla aynıdır. Eşzamanlı görüntüleme
sistemiyle incelendiğinde de gelişim süreleri
ve evrelerdeki süreler arasında bir fark bulunmamıştır. Daha önceki fare çalışmasındaki
(Novo et al. 2013) sonuca benzer olarak insan
oosit ve embriyolarıyla yapılan bu çalışmada
barkodların gelişimi etkilemediği gösterilmiştir. Ancak bu çalışmada embriyo trans-

fer işlemi yapılmadığından, implantasyon ve
post-implantasyona olan etkisi hakkında bilgi
verilememektedir.
İkinci olarak; barkodların işlevselliği incelenmiştir. Bunun için, etiketlenen oosit ve
embriyolar uygulanması gereken laboratuvar
prosedürlerine sokulmuştur. Embriyo kültürü
sırasında az miktarda fakat zamanla artış gösteren barkod kaybı gözlemlenmiştir.
Ancak bu barkod kayıplarının manipülasyonlar sırasında değil, embriyo gelişimi sırasında
zona pellusida’nın yapısındaki değişimler
nedeniyle zayıflaşan WGA-ZP bağından kaynaklandığı belirtilmektedir.
Kayıplara ragmen kültür sonunda kalan barkod oranı 9,22/10 gibi oldukça yüksek bir
değer olarak bulunmuştur. Her embriyoda 7
adet barkod kalması haline ortaya çıkacak tanımlama oranı %96,9 olarak tespit edilmiştir. Hatch olan blastosistlerin hiçbirinde barkod kalmayacak olması mutlaka göz önüne
alınmalıdır. Kriyoprezervasyon sonrasındaki
barkod durumu incelendiğinde; dondurulup
çözülen blastosistlerin barkodlardan etkilen-

mediği ancak çözme sonrasında barkod kaybı
olduğu belirtilmiştir. Bu da çözme sırasında
oluşan fiziksel hasardan ve zona pellusida’nın
yapısındaki biyokimyasal modifikasyonlardan kaynaklanmaktadır. Dondurma/çözme
işlemi sonrası embriyolardan ortalama 1,5
barkod kaybedilmektedir. ICSI sırasında ise
mikroenjeksiyonu etkilemediği, ancak barkodlardan bazılarının kaybolduğu belirtilmiştir. Fertilizasyonla birlikte zona pellusida’daki
glikozidaz aktivitesi ve kortikal granüllerden
salınan proteazlar aracılığıyla gerçekleşen
zona reaksiyonu nedeniyle WGA-ZP bağının
zarar görmesini engellemek amacıyla oositler
partenogenetik olarak aktive edilmektedir.
Ayrıca ICSI oositlerinde barkodlama yapılabilirken IVF oositlerine barkodlama yapılamamaktadır.
Sperm hücrelerinin barkodlaması da yapılamamaktadır. PGD sırasında zonanın barkodsuz bölgesinin seçilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.

Sonuç olarak; WGA bağlı bu barkodların, insan oosit ve embriyoları için doğrudan etiketleme
sistemi olarak uygulanabilirliği gösterilmiştir. Barkodlar ve bu etiketleme sisteminin; basit, güvenilir ve hayli işlevsel olduğu vurgulanmıştır. Klinik uygulamalarda her hasta için özel olarak
belirlenen barkod numarasının, hastanın tüm oosit ve embriyoları için geçerli olduğu bir sistem
kurulması gösterilmiş ve bu system için özel ya da pahalı cihazlara gerek olmadığı belirtilmiştir.
Laboratuvar sarf malzemelerinin etiketlenmesine ek olarak, biyolojik örneklerin de etiketlenmesi ile tanımlama ve takip sisteminin güvenilirliği bir kat daha arttırılmaktadır.
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Erken Gebelik

Vitamin D deficiency may be a risk factor for recurrent pregnancy losses by
increasing cellular immunity and autoimmunity
Kuniaki Ota. Human Reproduction 2014

Yorumlayan
Prof. Dr. Ramazan Dansuk

D Vitamini Eksikliği Rekürren Gebelik Kayıplarında
Hücresel İmmüniteyi ve Otoimmüniteyi Arttırarak
Risk Faktörü Olabilir
D vitamini kalsiyum-fosfat homeostazında ve
kemik metabolizmasında rol alan steroid bir
hormondur. D vitamini biyolojik aktivitesini
yavaş genomik yanıt ve hızlı genomik olmayan yanıt ile gösterir. D vitamininin klasik
etkisi genomik yanıttır ve bu etki için D vitamini reseptörü çeşitli dokuların hücre nükleusunda bulunur. D vitaminin dokular üzerindeki etkisi, hormon salgısının ve immün
yanıtın düzenlenmesi, hücre proliferasyonu
ve farklılaşmasının kontrolüdür. D vitamini
T hepler 1 (Th1) hücrelerinin çoğalmasını
baskılar ve interferon gamma , interlökin-2
(IL-2) ve tümör nekrozis faktör- alfa (TNF-α)
gibi sitokinlerin üretimini sınırlar bunun yanında IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 ve IL-13
gibi T helper 2 (Th2) sitokinlerini indükler. D
vitaminin immün modülatuar etkisiyle, implantasyon sırasında immün düzenleyici olarak
rol aldığı ve üreme kapasitesinde önemli rolü
olduğu düşünülmektedir. Erken gebelikte trofoblastlar D vitamini üretir ve D vitaminine
yanıt verir. Bazı araştırmacılar D vitamininin
lokal inflamatuar yanıtı etkilediğini ve başarılı
bir gebelik için desidualizasyonu indüklediğini göstermiştir.
D vitamini eksikliği gebelerde yaygındır. D
vitamini eksikliği gebelerde preeklampsi, bakteriyal vajinozis, erken doğum, gestasyonel
diyabet ve SGA gibi artmış obstetrik risk ile
ilişkilidir. Rekürren gebelik kaybı (RGK) olan
kadınların çoğunda artmış hücresel ve otoimmünite D vitamini eksikliği ile ilişkililendirilmiştir. RGK’lı kadınlarda antifosfolipid
antikor (APA), ANA ve TPO antikorlarının
prevalansı artmıştır. Bu çalışmada RGK’lı
kadınlarda düşük D vitamini düzeyi artmış
pozitif APA, ANA, anti-ssDNA ve TPO antikorları ile ilişkili bulunmuştur. Antifosfolipid
antikor sendromu olan hastalarda sağlıklı
kontrollere göre vitamin D eksikliği (< 30
ng/ml) artmış oranda görülür. VDlow( düşük
vitamin D düzeyleri) olanlarda VDnl (nor-

mal vitamin D düzeyi) olanlara göre TPO
antikorları daha yaygındır. Hayvan çalışmalarında D vitaminin lenfosit proliferasyonu
ve inflamatuar sitokinlerin salınımını baskılayarak otoimmün tiroiditi engellediği gösterilmiştir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğinin
Hashimoto hastalığının patogenezinde ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Düşük D vitamini,
otoimmün hastalığa yatkınlık ve ciddiyetinde
önemli görünmektedir. D vitamini eksikliğinde, B hücre hiperaktivasyonu ve otoantikor
üretimi aracılığıyla otoantikorlar artmıştır.
Bu çalışmada periferik kanda CD19+ B hücre düzeyleri VDlow olan RGK’lı kadınlarda
anlamlı olarak yüksektir. VDlow olanlarda
artmış 19+ B hücre düzeyi otoimmün aktivasyonu gösterebilir. D vitamini, aktive olmuş B hücre proliferasyonunu baskılayarak
otoantikor üretiminde düzenleyici rol oynar.
Bu bulgularla, başarılı bir gebelik sırasında D
vitamininin B hücre proliferasyonu ve fonksiyonunu düzenlediği sonucuna varılmaktadır.
Bir kaç çalışmada RGK ve değişmiş sitotoksisite ve periferik NK hücre düzeyi arasında
bağlantı olduğu bildirilmiştir. RGK olan kadınlarda konsepsiyon öncesi NK hücre aktivitesinin değerlendirilmesinin sonraki gebelik
sonucunu öngörebileceği bildirilmiştir. Gebelerde artmış periferik NK hücrelerinin oluşan
gebelikte normal karyotipli spontan düşükleri
öngörebilir. Bu çalışmada RGK olanlarda
NK hücre oranı VDlow olanlarda normal
olanlara göre daha yüksek bulunmuş.
NK sitotoksisitesi 3 alt grupta tekrar analiz
edilmiş. D vitamini eksikliği (<20ng/ml) olanlarda anlamlı olarak artmış NK sitotoksitesi
saptanmış. D vitamini ve NK sitotoksisitesi
arasında ters bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada in vitro D vitamini eklenmesi doz bağımlı şekilde NK sitotoksisitesini
anlamlı olarak azaltmaktadır. D vitamininin
interferon gamma ve TNF-α gibi tip 1 sitokinlerin salınımını baskıladığı ve IL-10 gibi

tip 2 sitokinleri arttırdığı bulunmuştur. Dolayısıyla, D vitamini NK tip 2 kaymasını indükler. NK1 üstünlüğü preeklamptik kadınlarda
bildirilmiştir. Ayrıca, RGK olan kadınlarda
da normal kontrollere kıyasla NK1 üstünlüğü vardır. Sonuç olarak, düşük D vitamini
düzeyleri RGK olanlarda NK1 üstünlüğüne
katkıda bulunabilir. Periferik kan mononüklear hücreleri D vitaminini tüm metabolik yolağında aktive edebilir. D vitamini TH1 hücrelerin proliferasyonunu baskılar ve sitokin
üretimini sınırlar. D vitamini Th2 sitokinlerini indükler (IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 ve
IL-13). Bu çalışmada D vitamininin hem NK
hem de T hücrelerinde tip 1 üstünlüğünü indüklediği gösterilmiştir. D vitamininin yeterli
düzeyleri veya ilavesinin başarılı bir gebelik
için doğuştan ve edinsel immüniteyi sürdürmede önemi olabilir. RGK veya multipl implantasyon başarısızlığı baskın pro-inflamatuar
Th1 immün yanıt ile ilişkilidir. D vitamini T
hücrelerde Th1 sitokin indüksiyonunu bloke
eder ve Th2 yanıtı uyarır.
RGK olan kadınların çoğunda D vitamini
eksikliği mevcuttur ve RGK da D vitamini
eksikliğinin immünolojik anlamı vardır. D vitamini B ve NK hücre immünitesi ve Th1/
Th2 dengesi ile ilişkilidir. Düşük D vitamini
düzeyi olan kadınların APA ve diğer otoantikor gelişimi açısından yatkınlıkları vardır.
Dolayısıyla, D vitaminin RGK ve otoimmün
veya hücresel immün anormallikleri olanlarda değerlendirilmesi pratikte önemlidir. Düşük D vitamini düzeyi olan kadınlarda otoimmün anormallikler açısından artmış odds
vardır bu da reprodüktif başarısızlık için risk
faktörüdür. NK hücre sitotoksisitesi ve Th1
polarizasyonu D vitamini ile in vitro anlamlı olarak azalmıştır. D vitamini tip 1 sitokin
üretimini baskılar ve NK hücrelerde tip 2 ve
büyüme faktörlerini arttırır.

Bu sonuçlar neticesinde, D vitamini reprodüktif başarısızlıkta yeni bir tedavi seçeneği olabilir.
Blast
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Distribution of decidual natural killer cells and macrophages in the
neighbourhood of the trophoblast invasion front: a quantitative evaluation
C. Helige. Human Reproduction 2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Trfofoblast İnvazyonunu Komşuluğundaki Natural
Killer Hücreler ve Makrofaj Dağılımının Kantitatif
Değerlendirilmesi
Gebeliğin ilk trimesterinin sonunda desiduadaki lökositlerin %70’ini natural killer
(NK) hücreler, %20-30’unu makrofajlar
oluştur. Desidual NK hücreler gen ekspresyonu ve fonksiyon açıdan periferik kandaki
NK hücrelerden farklıdır, daha az sitotoksik
gösterirler. İnsanlarda desidual NK hücreler, makrofajlar ve trofoblastlar arasındaki
iletişim iletişiminin feto-maternal toleransta
önemli bir rol oynar ve gebeliğin devamı için
önemlidir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda
NK hücreler ve makrofajlar orta ya da yüksek
büyütme altında sayılmıştır. Bu çalışma trofoblast invazyonunu sınırı komşuluğunda desidual NK hücreler ve makrofajların sayısının
arttığı daha objektif bir yöntemle otomatik
morfometrik analiz yöntemi ile gösterilmiştir.
7-10. hafta arasında gebelik terminasyonu
sonrası bazal ve parietal desidua alınmış ve
desidua bazalis kültüre alınmadan, desidua

parietalis ilk trimester villöz eksplantlarla
ko-kültür yapılarak ve kontrol olarak desidua
parietalis tek başına olacak şekilde gruplara
ayrılmıştır. Bu materyaller desiduaL NK,
makrofaj ve invaziv ekstravillöz trofoblast
hücreleri için immünohistokimyasal olarak boyanmıştır. Boyamadan sonra alınan
renkli mikroskopik görüntüler renkler ters
evriştirilerek ve görüntü segmentasyonuyla
incelenmiş ve her bir trofoblast hücresinin
10μm aralarla uzaklığındaki hücreler kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Görüntülerin
morfolojik dilatasyon adımları da dahil olmak üzere işlemlerden geçirilmesi trofoblast
hücrelerinden belirlenen uzaklıklarda alansal
hücre yoğunluğunun hesaplanmasına izin
vermiştir. Yapılan bu objektif morfolojik analizde desidua bazalis incelendiğinde trofoblast çevresindeki ikinci halka olan 10-20μm
uzaklığında NK hücrelerinin yoğunluğunun

arttığı gözlenirken, 30-50μm aralığında NK
hücre yoğunluğunun azaldığı gözlenmiştir.
Aynı durum desidual makrofajlar için de geçerlidir. Ko-kültür hücrelerinde aynı dağılım
yalnızca makrofaj hücrelerinde görülüp NK
hücrelerinde anlamlı bir kümeleşme izlenmezken, trofoblast içermeyen desidua parietalis hücrelerinde lökosit dağılımında anlamlı
bir kümeleşme izlenmemiştir.
Bu çalışma, trofoblast invazyon sınırı yakınında hem desidual NK hem de desidual
makrofajların arttığını gösterse de desidual
makrofaj/dendritik hücreler ve desidual NK
toleransı arasında potansiyel bir ilişkiyi araştırmamıştır. Ancak bu yeni otomatik morfometrik analiz objektif değerlendirmeye izin
vererek bu konuda ileri araştırmalar yapılmasında faydalı bir model olabilir.

Sonuç olarak bu çalışma subjektif hatalardan arınmış yeni objektif morfometrik analiz yöntemininin bu tip çalışmalarda faydalı bir model olarak kullanılabileceği tezini ileri sürmüştür.

31

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Klinik ART

Yorumlayan
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Progesterone Level at Oocyte Retrieval Predicts in Vitro Fertilization Success in
A Short-Antagonist Protocol: A Prospective Cohort Study.
Nayak S. Fertil Steril 2014

OOSİT TOPLAMA SIRASINDAKİ PROGESTERON DÜZEYLERİ KISA
ANTAGONİST PROTOKOLÜNDE İN VİTRO FERTİLİZASYON
TEDAVİSİNİN BAŞARISINI ÖNGÖRÜR:
PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA
İn Vitro Fertilizasyon (IVF) sikluslarında endometrial reseptivite embriyo transferi (ET)
dönemindeki hormonal ortam ile yakından
ilişkilidir. Ovaryan stimülasyon sırasında oluşan suprafizyolojik E2 konsantrasyonları geç
foliküler fazda progesteronda (P) prematür
artışa neden olarak endometrium ile embriyo arasında senkronizasyon bozukluğuna yol
açarak implantasyon başarısızlığına neden
olabilir. hCG günü yüksek P düzeylerinin
gebelik sonuçlarını olumsuz etkilediği yönünde bir çok çalışma bulunmaktadır. Ancak,
ET gününe daha yakın dönemde yani oosit
toplama günü (OPU) artmış P değerlerinin
IVF’de gebelik sonuçlarını nasıl etkilediği ile
ilgili çalışma yoktur. hCG enjeksiyonu sonrası
36. saatte P düzeylerinin normal dağılımı ve
gebeliğin elde edilemediği bir P eşik değeri bilinmemektedir. Bu prospektif kohort çalışmada 186 kadında antagonist siklusunda oosit
toplama günü P değerleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre %33 klinik gebelik elde edilirken, bazal, antagonist başlama

günü ve hcg günü P değerleri ile gebelik arasında bir ilişki saptanmamıştır. Ancak, OPU
günü P değeri gebelik sonuçları ile anlamlı
derecede ilişkili olarak saptanmıştır (p=.007).
OPU günü P düzeyi gebe kalan kadınlarda
kalmayanlara göre anlamlı olarak daha düşük saptanmış (7.8 vs 10.2 ng/mL; p=.007)
ve P>18.1ng/mL olan hiçbir kadında gebelik
elde edilememiştir. Ayrıca P artışı ile gebelik
arasında ters ilişki saptanmış ve P >12ng/mL
ise gebelik oranında sert bir düşüş saptandığından bunun gebelik açısından klinik önemi
olabileceği belirtilmiştir. Klinik gebelik ve
implantasyon oranları P<12ng/mL olanlarda anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır
(sırasıyla %38.6 vs %20, p=.02; ve %43.9 vs
%31.6, p=.01).
GnRH antagonistleri geleneksel olarak
OPU’dan 36 saat önce kesildiğinden ve bu
ilacın yarı ömrü ortalama 20 saat olması nedeniyle OPU günü LH artışı olması ve bunun
P’u arttırarak endometrium üzerine olumsuz
etki yapması olasıdır. hcg günü

P artışının gebelik oranlarını olumsuz etkilediği yönünde bir çok çalışma bulunmaktadır.
Endometrium üzerindeki bu olumsuz etkiyi
gidermek için blastokist transferi veya embriyo dondurma tercihlerinin gerçekten faydalı
olup olmadığı henüz kesinlik kazanmamıştır.
Araştırmacılara göre OPU günü >12ng/
mL P değeri düşük gebelik ve implantasyon
oranlarının işaretçisidir. Bu hastalarda tüm
embriyoların dondurulması düşünülebileceği
veya alternatif olarak GnRH antagonistine
OPU sonrasında da devam ederek P artışının
engellenebileceği ileri sürülmüştür. Ancak henüz bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır
ve antagonistin embriyo üzerine olası olumsuz etkileri bilinmemektedir. Diğer taraftan
gebe kalan kadınlarla kalmayanlar arasında
P değerleri önemli ölçüde üst üste binmektedir ki, bu durum da klinisyenlere taze ET'ni
ertelemek için mutlak bir P değeri verememektedir.

Sonuç olarak OPU günü yüksek P değerleri düşük gebelik ve implantasyon oranları ile ilişkilidir.
Bu çalışmaya göre olumsuz sonuçlar için P eşik değeri 12ng/mL olarak belirlenmiştir. Ancak
klinik olarak karar vermek için OPU günü veya ET gününe daha yakın günlerde ölçülen P değerleri ile ilgili daha çok sayıda araştırmaya gereksinim duyulmaktadır.

Blast
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Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome after Gonadotropin-Releasing Hormone (Gnrh) Agonist Trigger and ‘‘Freeze-All’’
Approach in Gnrh Antagonist Protocol
Fatemi HM. Fertil Steril. 2014

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

GONADOTROPİN RELEASİNG HORMON (GnRH) AGONİSTİ İLE
TEKİKLENEN GnRH ANTAGONİST PROTOKOLÜ SONRASI GELİŞEN
ŞİDDETLİ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU VE
“FREZE-ALL – HEPSİNİ DONDUR” YAKLAŞIMI
Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS)
yardımcı üreme tekniklerinin en ciddi ve potansiyel olarak ölümcül komplikasyonudur ve
ciddi formları IVF sikluslarının %2-6’sında
görülmektedir. OHSS vasküler geçirgenlikte
artışa bağlı intravasküler alandan 3. boşluğa
(sıklıkla periton) sıvı kaçışı şeklinde oluşur.
Sendromun gelişiminde birçok faktör suçlanmakla birlikte endojen veya eksojen hCG
sonrası yükselen vasküler endotelial büyüme
faktörü en önemli mediatördür. OHSS riskini
azaltmak için geliştirilen stratejilerden birisi
de antagonist sikluslarında endojen LH’yı
taklit etmek amaçlı son oosit matürasyonunu
sağlamak için, bu konuda altın standart kabul
edilen hcg yerine, GnRH agonisti (GnRHa)
kullanmaktır. Bu konuda yapılan çalışmalarda gebelik oranlarının anlamlı olarak düşük
çıkması üzerine bunun luteal fazın olumsuz
etkilenmesinden dolayı olduğu ve düşük doz
hcg veya yeterli progesteron desteği ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği görülmüştür.
Son olarak OHSS riskini tamamen ortadan
kaldırmak için IVF tedavisinin segmentasyonu önerilmiştir. Bu stratejiye göre ovaryan
stimülasyon sonrası GnRHa ile ovülasyonu
tetiklemek ve elde edilen tüm embriyola-

rı sonradan transfer etmek üzere saklamak
amaçlanır. Böylece hem endojen hem de
eksozjen hCG artışı olmayacağından OHSS
tamamen engellenir ve “OHSS’siz klinik”
oluşturularak IVF hem etkin hem de güvenli
bir tedavi yöntemi haline gelebilir. Bu makalede yukarıda tarif edilen segmentasyon
yaklaşımı uygulanmasına rağmen hospitalizasyon ve peritoneal drenaj gerektiren 2 şiddetli OHSS hastası tartışılmıştır. Birinci hasta
Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir hastadır
ve 150 IU/gün rFSH ile stimülasyon sonrası
hCG günü E2 düzeyi 4300pg/mL’ye yükselmiş, 30 oosit elde edilmiş ve 28 MII oosit
vitrifiye edilmiş. Hasta OPU’dan 1 gün sonra
şiddetli OHSS bulguları ve ciddi asit ile acile
başvurmuş ve vaginal yoldan 2,500ml asit boşaltılmış ve destekleyici tedavi ile hasta takip
edilmiş. Hasta taburcu olduktan 14 gün sonra
normal menstrüasyon görülmüş. İkinci olgu
ise Hindistan’dandır ve 187.5IU/gün rFSH
sonrası hCG günü E2 düzey 3578pg/mL’ye
yükselmiş ve OPU'da 30 oosit elde edilmiş ve
22 MII oosit ile donasyon siklusu yapılmış.
Bu hasta da opu’dan 6 gün sonra aynı şekilde
şiddetli OHSS gelişmiş ve hospitalize edilerek
destekleyici tedavi ve vaginal yoldan 3700mL

asit boşaltımı yapılmış. GnRHa ile tetiklenen
IVF sikluslarında endojen LH artışının eksojen 10.000 hcg’ye göre çok daha kısa sürmesi
(7-9 gün yerine 24 saat) bu stratejide OHSS
riskini azaltan en mantıklı açıklama olarak
gösterilmektedir. Ancak luteal faz yetersiz
olacağından düşük doz hcg (1500IU) ile tek
seferde yapılacak desteğin gebelik oranlarını
standart hCG tedavisine benzer hale getirdiği
görülmüştür. Bu konuda yapılan prospektif
randomize çalışmada hiç OHSS görülmediği bildirilmiştir. Burada sunulan olgularda
ise ilginç olan taraf hiç hCG kullanılmamış
olmasına rağmen OHSS gelişmiş olmasıdır.
Bu durumun açıklaması sporadik veya ailevi spontan OHSS olgularında görülen FSH
reseptöründeki aktive edici mutasyonların
neden olabileceği yönündedir. Bu olgularda
da ayrıca aktive edici GnRH reseptör mutasyonunun GnRHa sonrası uzun süreli FSH
ve LH artışına yol açtığı şeklinde spekülasyon
yapılabilir ki bu hastalarda menstrüasyonun
14 gün sonra olması (normal luteal faz uzunluğu) bunun akla yakın olduğunu düşündürür. Çünkü GnRHa ile tetiklenen sikluslarda
luteal destek olmazsa menstrüasyon 4-5 gün
sonra oluştuğu bilinmektedir.

Sonuç olarak burada sunulan iki olguda GnRHa ile tetiklenen ve sonrasında hiç bir şekilde luteal
destek veya ET yapılmamasına rağmen, yani ne endojen ne de eksojen hCG artışı olamadan da
şiddetli OHSS oluşabileceği gösterilmiştir. Bu durumun olası GnRH, FSH veya LH reseptör gen
mutasyonlarının neden olabileceği ve gelecekteki çalışmalarda bu konunun araştırılması önerilmektedir. Klinisyenlerin de segmental IVF tedavisinin yani “freze all - tüm embriyoları dondur”
stratejisinin bile OHSS’yi tamamen önleyemeyeceğini akılda tutmaları gerekir.
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TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
Tekrarlayan IVF başarısızlığı Etiyolojik Faktörler

TANIM

Azalmış Endometrial Reseptivite
Uterin kavite anormallikleri
İnce endometrium
Adeziv moleküllerin değişmiş ekspresyonları
İmmunolojik faktörler
Trombofililer

Evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım bulunmamaktadır. Genel olarak 2-6 siklus başarısızlık veya 10’dan fazla embriyo verilmesine rağmen gebelik elde edilememesi olarak
tanımlanabilir. Klinik uygulamalarda iyi
kalitede embriyo verilmesine rağmen, üç siklus başarısızlık sonrası hastanın araştırılması
önerilmektedir.

Defektif Embryonik Gelişim
Genetik anormallikler (erkek/kadın/embryo)
Zona hardenning
Suboptimal kültür ortamları

ETİYOLOJİK FAKTÖRLER

Tablo I’de olası tekrarlayan IVF başarısızlığı
(TIB) nedenleri gösterilmiştir.

Multifaktöriyel Etkileyiciler
Endometriosis
Hidrosalfinks
Suboptimal ovarian stimulation

Azalmış Endometrial Reseptivite
TIB olan hastalara yapılan diagnostik histeroskopilerin yaklaşık %30-40 kadarında çeşitli patolojilere rastlanıldığı bildirilmektedir.
Bu patolojilerin tespitinde yararlanılabilecek
tek tanı aracı H/S olmayıp, sonohisterografi
(SHG)ile de benzer tanılar konulabilmektedir. SHG, H/S ile karşılaştırıldığında kavite
anormalliklerinin tespiti açısından sensitivitesinin %87,5, spesifisitesinin %100 olduğu
gösterilmiştir.
TIB’li olgularda H/S yapılmasının gebelik
oranlarını arttırdığını gösteren randomize ve
nonrandomize çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar TIB’li olgularda H/S önerilmesi için
yeterli kanıt sağlamaktadır. İlginç olan kavite
içerisinde herhangi bir patolojiye rastlanılmasa bile gebelik oranlarının H/S sonrası
artmasıdır. Bu etkinin muhtemelen oluşan
endometrial hasar ile meydana geldiği öne
sürülmektedir.
Son zamanlarda bir yöntem olarak karşımıza
çıkan “endometrial hasarlama (çentikleme de
deniliyor)” ile ilgili çalışmalar hızla artmakta,
bu konudaki metaanalizler yöntemin etkinliğini ispatlamaktadır. Pipelle endometriumdan küçük bir biopsiye dayanan yöntemin ne
zaman ve kaç kez yapılması gerektiği konusu
ise henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır.
H/S savunucularının bu konudaki argümanlarından bir tanesi de SHG ile elde ediBlast

lemeyen “kronik endometrit” tanısının H/S
ile sağlanabilmesi idi. Literatürde kronik
endometrit ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır
ve 2011 yılında yapılmış olan bir çalışmada
endometrit ve gebelik oranları arasındaki ilişkinin gösterilememiş olması konunun öneminin azaltmış gibi görünmektedir.
Kavite içerisindeki patolojilerin düzeltildiği
olgularda gebelik oranlarının daha yüksek olması önemli olmakla birlikte, myom ve poliplerin çıkarılması ile ilgili yeterince randomize
çalışmaların olmadığı da bir gerçektir.
İntramural myomların gebelik sonuçları
üzerine olan etkisi de tartışmalıdır. Son yapılan metaanalizler kaviteyle ilgili olmayan
intramural myomların dahi implantasyonu
bozabileceğini gösterse de çalışma dizaynları konusunda tartışmalar devam etmektedir.
Yine de TIB olgularında bu tür myomların
çıkarılması uygun gibi görünmektedir.
Klinikte az görülmekle birlikte TIB etiyolojisinde rol oynayabilecek bir diğer faktörde
KOH sırasında endometriumun yeterince
kalınlaşamamasıdır. Evrensel bir tanımı olmamakla birlikte 7 mm’nin altında gelişim
ince endometrium olarak tarif edilmektedir.
Böyle durumlarda bugüne kadar kullanılmış
olan Aspirin, Sildenafil, Vitamin E, vaginal
estradiol gibi tedaviler maalesef yeterince
etkili olmamıştır. Son zamanlarda intrakavi-
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ter G-CSF uygulamaları ile başarılı sonuçlar
alındığına dair yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sonuçları gerçekten umut vericidir.
Embriyo transferi sırasında uterin kontraksiyon sayıları arttıkça implantasyonun azaldığı
uzun süredir bilinmekteydi. Bu bilgiye dayanarak transfer öncesi kontraksiyon olasılığını
azaltmak amacıyla oksitosin antagonisti olan
Atosiban uygulamaları konusunda yayınlar
çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalarda Atosiban uygulamaları ile gebelik oranlarının
artması yine umut vericidir. Ancak artmış
kontraksiyon sıklığının TIB etiyolojisinden ne
kadar sorumlu olduğu, TIB hastalarında ne
kadar fayda sağlayacağı bilinmemektedir. Bu
konuda maliyet ve uygulama sıklığı konuları
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
KOH’un kendisinin veya oluşturduğu yüksek
estrojen ortamlarının implantasyonu azaltıp
azaltmadığı her zaman tartışma konusu olmuştur. Taze siklusta blast transferi ile total
freze ve daha sonra uzatılmış kültür ile elde
edilen blast transferini karşılaştıran prospektif, randomize bir çalışmada dondurma sikluslarında daha yüksek oranda gebelik elde
edilmesi KOH’un olumsuz etkisini göstermesi açısından önemlidir. TIB hastalarında denenebilecek bir alternatif olmakla birlikte bu
konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu
açıktır.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Azalmış Endometrial Reseptivite ve Trombofililer
Gerek tekrarlayan gebelik kayıpları gerekse
de TIB olguları ile trombofili ilişkisi uzun süredir tartışma konusu olmuştur. TIB olguları
ile ilgili güncel metaanaliz özellikle Faktör V
Leiden mutasyonu ve Anti-fosfolid antikor
(APA) sendromu ile TIB arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki durumda da en önemli sıkıntı TIB olgularında bu
mutasyonlara daha fazla rastlanmakla birlikte, bu mutasyonları taşıyan ve taşımayan hastalardaki IVF başarısını karşılaştıran kohort
çalışmalarda fark çıkmaması ilişkiyi çelişkili
hale getirmektedir.
Protein C eksikliği, protein S eksikliği, MTHFR ve protrombin mutasyonları veya an-

ti-trombin III eksikliği ile TIB arasında bu
meta-analizde bir ilişki bulunamamıştır.
İlişkiyi çelişkili hale getiren bir diğer faktör
de aspirin verileridir. Trombofili ile implantaston arasında bir ilişki mevcut ise IVF sikluslarında aspirin kullanımının, hastaların bir
kısmında tespit edilmemiş trombofili olma
olasılığı düşünüldüğünde, daha yüksek gebelik oranları sağlayacağını beklemek doğru
olacaktır. Ancak metanalizler bir fark olmadığını ortaya koymaktadır.
Trombofili ile TIB arasında ilişki olsa dahi
tedavi konusunda veriler halen yeterli değildir. APA sendromlu hastalarda dahi heparin/
aspirin kombinasyonunun gebelik oranlarını

arttırıp arttırmadığı şüphelidir. Heparin ile
ilgili son metaanaliz TIB’li olgularda heparinin faydalı olduğunu göstermektedir. Bu
metaanalizde alınan 3 çalışmanın 2 tanesinde
trombofili olmayan hastaların ve 3. çalışmada ise çeşitli trombofili parametrelerinin pozitif olduğu hastaların alınmış olması konuyu
daha karmaşık hale getirmektedir. Trombofili olmayan hastaların bulunduğu grupta
gebelik ve implantasyon oranlarında bir artış
gösterilememiştir. Enterasan olan her üç çalışmada da abortus oranları daha düşük olma
eğilimindedir ve bu azalma istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur.

Azalmış Endometrial Reseptivite Ve Tiroid Bozuklukları
Anti-tiroid antikorların (ATA) pozitif olması
infertiliteyle ilişkili bulunmuştur. Ancak eutiroid kişilerde ATA pozitifliği IVF sonuçlarını
etkilememektedir. Literatür incelendiğinde
tedavi verilmemiş subklinik hipotiroidi vakalarında IVF’te gebelik oranlarının azaldığı

ve düşük oranlarının arttığı görülmektedir.
Düşük yapan olgularda ATA’ların daha yüksek olarak bulunması, doz-etki ilişkisini göstermesi açısından da önemlidir. Tedavi verilmiş gerçek hipotiroidi vakalarında gebelik
sonuçları kontrol grubundan farklı değildir.

Ancak bu hastalarda siklus iptalleri daha fazla olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında ATA pozitifliği tek başına
anlamlı olmamakla birlikte, TIB’li olgularda
TSH’nın 2,5 IU/L nin altına çekilmesi faydalı olabilir gibi görünmektedir.

Azalmış Endometrial Reseptivite ve Diğer İmmünolojik Nedenler
Uzun süre ihmal edilmiş bir konu olan üreme immünolojisi ile ilgili giderek artan sayıda
çalışma yapılmaya başlanmıştır. Aslında, immunoglobulinlerin (IG) etkinliği konusunda
çeşitli tartışmalar olmakla birlikte, TIB olgularında faydalı olduğunu gösteren metaanaliz
2006 yılında yayınlanmıştır. Tekrarlayan gebelik kayıpları (TGK) olan hastalarda, gebelik tespit edilmesinden sonra verilen IG’lerin
faydasız, preovulatuar başlandığında ise gerek TGK, gerekse de TIB hastalarında faydalı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle
NK hücrelerinin (CD3-CD56+) artmış olduğu olgularda IG tedavilerinin gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir. Özellikle total parenteral nutrisyonda kullanılan intralipidlerin
de NK hücrelerini azalttığı bilindiğinden bu
amaçla kullanılmış, IG tedavileriyle benzer

sonuçlar alınmıştır. Prednisolone tedavileri de
bu amaçla kullanılmaktadır.
Özellikle implantasyon döneminde Th2/
Th1 oranlarının arttığı, TIB’li bazı olgularda
bu Th1/Th2 oranındaki artışların implantasyon başarısızlığından sorumlu olabileceği
hipotez edilmiştir. Th1/Th2 oranı yüksek
hastalarda IG ile birlikte TNF-alfa inhibitörleri kullanılmış, gebelik oranlarının oldukça
anlamlı şekilde yükseldiği gösterilmiştir. Tüm
bu gelişmeler sonucunda yapılan metaanalizlerde IG tedavilerinin implantasyon, gebelik
ve canlı doğum oranlarını anlamlı şekilde arttırdığı bir kez daha ortaya konulmuştur.
G-CSF implantasyonu arttıran önemli sitokinlerden birisidir. TGK olan hastalarda yapılmış prospektif randomize bir çalışmada IV
kullanımı ile canlı doğum oranlarının arttığı
gösterilmiştir. Yeterince kanıt olmamakla bir-

35

likte özellikle KIR reseptörleri olmayan bazı
TIB hastalarında faydalı olabileceğine dair
veriler mevcuttur. G-CSF içeren medyumların çıkması da bu konuya gösterilen ilgi açısından önemlidir.
Leukemia inhibiting factor (LIF) implantasyonun temel koordinatörlerinden birisidir.
LIF mutasyonları olanlarda implantasyonun
azalacağı hatta olmayacağı yönünde kanıtlar
vardır. İmplantasyon döneminde LIF’i arttırmaya yönelik yaklaşımlardan bir tanesi de
intrakaviter HCG uygulamalarıdır. Bununla
ilgili tek randomize çalışmada gebelik oranlarının arttığı gösterilmiştir.
İntrauterin otolog periferal mononüklear
hücre transplantasyonu uygulamaları (gebelik
aşısı olarak lanse edildi) ise kanıt düzeyi oldukça düşük, mekanizması belli olmayan bir
alternatif olarak durmaktadır.
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Defektif Embriyonik Gelişim
TIB nedeni embriyodaki genetik bozukluklar olabilir hipotezi preimplantasyon genetik
taramayı önermek için yeterli bir nedendir.
Ancak bu konuyla ile ilgili yapılan metaanaliz
göstermiştir ki PGS yapılan TIB hastalarında gebelik oranları aksine azalmaktadır. TIB
ile başvuran kişilerde genetik analiz ise halen
önemli gibi durmaktadır. Herhangi bir anormallik (translokasyon gibi) bulma şansı %2,5
olmakla birlikte periferik karyotip analizi bir-

çok klinikte rutin olarak istenmektedir.
Zona pellucidanın çeşitli yöntemlerle kesilmesine ve bu şekilde implantasyonun arttırılmaya çalışılması olarak bilinen assisted
hatching işleminin özellikle TIB’li olgularda
işe yaradığını gösteren metaanalizler vardır.
Kötü embryo kalitesi olan bazı olgularda,
modern kültür ortamlarının olduğu günümüzde çok da işe yaramadığı düşünülen,
endometrial ko-kültür uygulamalarından ya-

rarlanıla bilinir. En iyi morfolojik görünümlü
spermin seçilmesine dayanan IMSI’nin gündeme gelmesi birçok konuyu da tartışmaya
açmıştır. IMSI ile ilgili çalışmalarda embriyo
kalitesinin arttığı görülmektedir. Ancak TIB’li
olgularda işe yaradığını söylemek kolay değildir. Ciddi erkek faktörü olgularında kullanımı
faydalı olabilir. En son yayınlar daha önce
ICSI yapılmış olan olgularda IMSI denenebileceğini ortaya koymuştur.

Multifaktöriyel Etkileyiciler
Endometriosis ve TIB
İleri evre endometriosisli TIB olgularında
cerrahinin etkinliğini gösteren tek bir çalışma
vardır. Bu çalışma cerrahinin etkin olduğunu
göstermektedir. Ancak çalışmanın randomize bir çalışma olmaması ve cerrahi deneyimi
oldukça yüksek bir klinik tarafından yayınlanması konuyu tartışmalı hale getirmektedir.
İlginç olan, erken evre endometriosisi olan
hastalarda daha önce lezyonlar çıkarılmış ise
IVF sonuçlarının daha iyi olduğunun gösterildiği bir çalışmanın yayınlanmasıdır.
TIB’li hastalarda endometriosis varlığında
cerrahi önermek için halen yeterli veri olmadığı da açıktır.

Hidrosalfenks
Hidrosalfenks varlığında implantasyon oranlarının düştüğü konusunda artık bir şüphe
yoktur. TIB’li olgularda bu durumun mevcudiyeti durumunda salfenjektomi veya tubal
blokaj yapılmalıdır. Ancak tek yol cerrahi
değildir. Ultrason kılavuzluğunda sıvının boşaltılmasının da faydalı olduğunu gösteren
randomize bir çalışma mevcuttur. Abdominal
operasyonun zor, hatta imkansız olduğu olgular vardır. Bu hastalarda da tubal kontrasepsiyon amacıyla geliştirilen Essure sisteminden
yararlanıla bilinir. Başarılı uygulamalara dair
giderek artan sayıda yayına rastlamak mümkündür.

Zor Embryo Transferi Öyküsü
Çeşitli yöntemlerle düzeltilemeyen ve her defasında zor transfer sağlanan olgularda ZIFT
yönteminden yararlanmak mümkündür.
Blastokist Transferi
Daha önceki denemelerinde 5.gün transferi
yapılmamış olgularda, blast transferi durumunda gebelik oranlarının arttığına dair kanıtlar mevcuttur. Denenmemişse TIB’li hastalarda uygulanabilir.
Ardışık Embryo Transferi
Literatürde 2-3. gün ve 3-5.gün ardışık embriyo transferi ile TIB’li olgularda gebelik
oranlarının arttığını gösteren iki çalışma vardır. Halen randomize çalışma yapılmamıştır.

Defalarca IVF denemesine rağmen gebe kalamamak, hasta için de doktor için de gerçekten can
sıkıcı bir durumdur. Bu hastalarda tek bir parametreyi araştıran prospektif randomize çalışma
yapmak, buna da hastayı razı etmek kolay değildir. Elimizdeki kanıtlar ölçüsünde yapılacak yeni
bir IVF denemesi için optimum bütün şartlar sağlanmalıdır. Bunun için benim önerim şunlardır:
1. Faktör V leiden mutasyonu, APA, TSH, Karyotip analizi ve NK paneli istenmelidir. Th1/Th2
oranı bakmak oldukça pahalı bir yöntemdir ancak imkân varsa istene bilinir.
2. Bu hastalarda anatomik nedenler (myom, polip, T-shaped uterus ve adenomyosis) ekarte
edilmelidir.
3. Histeroskopi her türlü şartta önerilmelidir. Endometrial çentikleme konusunda hasta teşvik
edilmelidir.
4. KOH protokolleri mutlaka gözden geçirilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
5. TSH 2,5’un altına düşürülmelidir.
6. Tedaviye başlarken Prednisolone ve aspirin ile başlanmalı, transfer sonrası heparin ilave
edilmelidir.
7. NK seviyeleri yüksek hastalara OPU sırasında IG veya intralipid verilmelidir.
8. IMSI daha önce denenmediyse kullanılması uygundur. Veri olmamakla birlikte embryoskop
ile seçim yapmak yararlı olabilir.
9. Tercih ettiğimiz bir yöntem olmamakla birlikte total freze opsiyon olabilir.
10. Spesifik gruplarda (LIF mutasyonu) intrakaviter HCG veya luteal G-CSF (KIR reseptör yokluğu) uygulamaları yapılabilir.
11. Ardışık embriyo transferi düşünüle bilinir.
12. Luteal destek konusu gözden geçirilmeli ve antagonist sikluslarda tek doz agonist uygulanmalıdır.
Yukarıda saydıklarımdan anlaşılacağı üzere bir siklusta birçok şeyin denenmesi olarak açılanabilecek bu yöntemi ben “Golden shot protokol” olarak tanımlıyorum.
Blast
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2. 6-9 Kasım 2014 tarihinde yapılacak 6. Kongrenin ayrıntıları konuşuldu. Başkan tarafından davetli yabancı konuşmacılar hakkında bilgi verildi.
Kongre öncesi düzenlenecek kurslarla ilgili bilgi
verildi ve tartışıldı. Özellikle guideline hazırlanmasına yönelik kurs yapılmasına ve bu kurs süresince
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Sayıdaki gibi yayınlanmaya devam etmesine, ilerki
sayılarda ise bilimsel dergi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

4. Sektörel sorunlarla ilgili tartışmalar yapıldı ve
yönetmeliğin 6 ay ileri atılması ile ilgili olumlu düşünceler ifade edildi. Çalışmaların hız kesmeden
devamına ve kongrede bir oturum yapılması kararı
alındı.
5. Yeni üye başvuruları değerlendirildi ve Çağlar
Yazıcıoğlu, Mehmet Dolanbay, Salim Bakkaloğlu,
Hülya Kol, Elif Çınar, Özgüç Altun, Özlem Bozoklu Akkar, Çağlar Yıldız, Özlem Ülker, Zehra
Kazınlı, Selin Tertemiz, Nuray Terzi, Cem Işıktaş,
Nilgün Özer, Arzu Aydın, Hicran Giriş, Semih
Zeki Uludağ isimli adaylar üyeliğe kabul edildiler
(17 üye).
6. On Line Üreme Akademisi hakkında bilgi verildi. Hazırlıkların devam etmesine karar verildi.
7. Dernek olağan kurulu ve ilk YK organizasyonunu yapan firmaya, hizmetlerinin karşılığı olan faturanın ödenmesine karar verildi.
8. Burs başvuru yapan Aysen Boza’ya tek bir ödeme şeklinde 4000 Euro ödenmesine karar verildi.
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İN VİTRO FERTİLİZASYON VE OFİS HİSTEROSKOPİ
Giriş:Reproduktif
çağdaki
çiftlerin
%15’inde infertilite problemi vardır. Bunların da %20’si unexplained olarak karşımıza
çıkar. Yine infertil çiftlerin %20-30’u primer
olarak IVF’e adaydırlar (Tubal faktör, male
faktör, yaş faktörü) Günümüzde infertil çiftlerin %40-60’ının IVF e yönlendiği düşünülmektedir. Bunda teknolojinin ilerlemesiyle ve
de ilaç sektörünün etkisiyle IVF endikasyonlarında artış olmasının rolü olmakla birlikte,
IVF’te başarılı sonuçların artması (canlı doğum oranlarının %25-60), çeşitli sebeplerle
çiftler tarafından ertelenen gebelik zamanını
ileri yaşlara kaymasının, çiftlerin zaman kaybına, tetkik ve tedavilerdeki (OI, OI+IUI, Laparoskopi, operasyonlar) sabırsızlıkları, bir an
önce gebelik beklentisinin olması çevre baskısı gibi nedenler de rol almaktadır.
Yeni tekniklerin gelişmesine rağmen İVF teki
başarı düzeyleri henüz istenilen düzeylerde
değildir. İVF’te başarıyı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır;
1) Kaliteli embriyo
2) Anatomik olarak düzgün uterin kavite
3) Uygun endometrial reseptivite
4) ET tekniğinin optimal olması
5) IVF laboratuarının teknolojik performansı
6) IVF merkez ekibinin tecrübesi(hekim,
hemşire, embriyolog, psikolog)
7) Çiftlerin psikososyal stabilitesi
8) Diğer (KOH protokolleri, Luteal faz desteği…)
Başarıya giden yolda bu zincirin her birinin
halkalarının optimal olması istenir. IVF ve
Blast

ICSI alanındaki pek çok gelişmeye rağmen,her embriyo transferi başına maksimum implantasyon oranı yaklaşık %30 civarındadır.
IVF uygulmasında hem oosit toplanması
hem de fertilizasyon başarılı olsa dahi başarılı embriyo transferi ve gebelik oluşum oranı
arasında geniş açıklanamayan bir boşluk bulunmaktadır. İmplantasyon başarısızlığı ciddi
major bir klinik problem olmanın yanında
yardımcı üreme tekniklerinde hem hasta hem
de klinisyen için önemli bir stres oluşturmaktadır. Ayrıca her IVF siklusunda fiziksel ve
psikolojik yüklerinin yanında fertilite tedavisi
ciddi bir maliyet yüklemektedir.
İmplantasyon başarısızlığı,embriyo, uterin
kavite ya da her ikisinin kombinasyonu nedeniyle olabilir. Küçük intrauterin abnormaliteler bile IVF’te gebe kalma ihtimalini
olumsuz etkilemektedir. IVF öncesi yapılan
histeroskopi ile daha önceden şüphe edilememiş intrauterin abnormalitelerin oranı %1145 olarak kaydedilmiştir. Bu sebeple bu
anormalliker uterin kavite şartlarını
olumlu hale getirebilmek üzere tanı
alıp, tedavi edilmelidirler.
Özellikle tanımlanmamış intrakviter patolojiler İnfertilite ve IVF tedavisi sonuçlarını
olumsuz olarak etkilemektedir (Feghani 2003,
Perah 2006, Tarık-El Toukhy 2008).
İnfertil kadınların intrakaviter patolojilerine
bakıldığında bunların başında;
Endometrial polip
Submukoz myom (Tip 0 Tip 1)
Uterin septum,subseptus,arcuat uterus
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Intrakaviter şinesiler
Endometritis, hipertofik endometrium
Cx.kanal patolojileri; gözlenmektedir.
Dolayısıyla uterin kavitenin değerlendirilmesinde ve de normal bir kavitenin olduğununbilinmesi önemlidir. İnfertilite sorunu olan
kadınlarda uterin kavite değerlendirilmesi
rutin olarak yapılmalıdır.
Bu amaçla kullanılan TANI yöntemleri:
1. USG (Tv ultrasonografi)
2. HSG (Histerosalpingografi)
3. SIS
(Salin İınfüzyon Sonografi)
4. HİSTEROSKOPİ (Gold Standart)
5. Diğer (MRI, 3D- USG)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
TVUSG ucuz ve hızlı bir tetkiktir. Ancak
intrakaviter patolojilerin değerlendirilmesinde yanılma oranları yüksektir. Yanlış negatiflik oranları %35 ve yanlış pozitiflik oranları
%45 olarak bilinmektedir. HSG’de ise sensitivite%80-95 gibi yüksek oranlarda olmasına karşın spesifite daha düşüktür (%40-85).
Diğer bir deyişle HSG de yanlış pozitiflik
oranları%15-25 ve yanlış pozitiflik oranarı ise
%30-45’tir. HSG de normal olanların 1/3
ünde patoloji mevcuttur. SIS yine ofis şartlarında rahatlıkla uygulanabilen bir yöntem
olup TVUSG nin tanı gücünü arttırır. Sensitivite %80-95 iken spesifite %95’lerdedir.
Dolayısıyla en iyi tetkiklerden biridir.
MRI ve 3D USG her yerde bulunmaması
pahalı olması sebebiyle rutin kullanımda yer
almazlar. Malformasyonları göstermede yüksek tanı gücüne sahiptir.

Ofis Histeroskopi

Ofis H/S için sensitivite %95-98 bildirilmektedir. Spesifite %100 olarak bildirilmektedir.
Tanı ve tedavi için gold standarttır. İntakaviter lezyonların tanımlanmasında ofHS’ in
USG, HSG ve SIS’e olan üstünlükleri
birçok çalışmada vurgulanmıştır (Golen at al
1996, Nawroth, 2003; Al-Incny, 2001. De Angelis
C,2003; Morales,2004) Ofis histeroskopi prosedüründe distansiyon medyası olarak SF kullanılır; Günümüzde 2.9 mm rijit ve 1.6mm
flexible tanısal ve 3,5 mm ve 5.5 mm.’lik
operatif of.HS’ ler mevcuttur. Rijit (1.7
mm) grasper, makas veya tirmyom gibi aletler
kullanılır. Diğer yandan Bipolar işlemin de
yapılabileceği ofis H/S ler günümüzde mevcuttur (NaCI, sedayon,LAA’da) .Tanısal ve
operatif işlemler (Ball,Spring ,Twizzle electrodlar) mümkündür. (Nawroth, RBO 2014; De
Placido G , Eur.J.Obstet. Gynec. 2007).

Ofis Histeroskopinin Avantajları
1) Kolay uygulanır
Hızlı setup
Ofis şartları yeterlidir.
Hospitalizasyon gerekmez
Konvansiyonel HS’ye göre ekonomiktir
2) Genel anestezi gerekmez (lokal anestezi ve
sedasyon gerekli ve yeteli olabilir.)

HİSTEROSKOPİ intrakaviter patolojileri
değerlendirmede GOLD STANDART olarak kabul edilir. İntrakaviter yapısal patolojiler direkt gözlem ile ve de endometrial patolojiler direkt biopsi alınarak tam olarak teşhis
edilebilirler (Bethocchi, 1990, 2010).
Teknolojik yenilikler konvansiyonel histeroskopinin yerini OFİS HİSTEROSKOPİ’nin almasını sağlamıştır. Dolayısıyla
uygulama kolaylıkları ve konforu, maliyet
azalması ile gold standart tanı ve tedavi yöntemi olmuştur (DePlaicalu 2007).
İnfertilitede uterin kavite değerlendirmede doğru (+) lik oranları;
TVUSG %38
SIS %88
Ofis H/S %100 (Bathawiak, 2006)

3) Servikal dilatasyon, spekulum ve
tenakulum gerekmez (Tecrübe)
4) Görsellik avantajları vardır
(GÖR ve TEDAVİ ET; uterin kavite, vajen,
servikal kanal
hakkında ET öncesi bilgi sağlar)
5) Aynı seansta operatif yaklaşım
Rijit aletler (makas, forceps)
Bipolar koter
6) Güvenilirlik yüksektir.
%98
Komplikasyonlar %0.5-1 arasında mikro
düzeyde
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Ofis H/S’ nin İnfertilitedeki
Endikasyonları
1) Anormal uterin görüntüler (USG, SIS,
HSG)
2) Tekrarlayan düşük öyküsü
3) Zor ET öyküsünde
4) Geçirilmiş uterin operasyon (Sekond look)
5) İlk IVF uygulamasından önce
6) Tekrarlayan IVF başarısızlığı
7) Rutin infertilite taramasında
Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında
ESHRE ve RCOG tarafından H/S önerilmektedir. Tekrarlayan IVF başarısızlığı olan
kadınlarda %25-40 oranında daha önceden
tanımlanmamış intrakaviter patolojiler tespit
edilmekte ve bunların operatif olarak düzeltilmelerinin gebelik oranlarında artış sağladığı
çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır (El-Toukhy
2008 ve Scientific Paper JSLS, Mary D.Hinckley, MD, Amin A. Milki, MD-2004, Bozdag.G,
RBM Online 2008) IVF öncesi ofis hiteroskopi yapılması fikri uzun süre önce ortaya atılmış(Sham 1992), ancak son zamanlarda daha
popüler olmuştur.
IVF tedavisi öncesi ofis H/S yapılan kadınlarda intrakaviter patolojiler tespit edilebilmiştir.
İzlenen bu tip patolojilerin fertilite üzerine
olan olumsuz etkileri birçok çalışmada ortaya konmuş ve bu patolojilerin düzeltilmesi ile
gebelik canlı doğum oranlarında artış, düşük
oranlarında azalma saptanmıştır (Hinckley
MD; JSLS 2004, Doldi N, Gyn. End. 2005,
V.Krasnapolski Int.Jour. Gynec. Obstet 2009,
Tarek El Toukhy 2013)
IVF öncesi ofis H/S yapılanlarda gebelik oranları anlamlı olarak artmıştır.
Yine birçok çalışmalarda IVF öncesi ofis H/S
uygulamasının intrakaviter patolojilerin tetkikinde gold standart olduğunu ve patolojilerin

İNTAKAVİTER
PATOLOJİ
GEBELİK
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düzeltilmesi ile gebelik oranlarında artış olduğu bildirilmektedir… Bu konuda yapılmakta
olan The inSIGHT çalışması 2015’de sonuçlanacak ve önemli bilgileri sunacaktır.
2011 de yapılan çalışmamızda; (Ergun B, Kılıç
Y. Arch Gynecology Oct. 2012 Validity and efficacy of ofis H/S before IVF treatment): IVF
öncesi OfHS yapılanlarda % 41 oranında
intrakaviter patoloji saptanmıştır. OfHS yapılan grupta gebelik oranları yapılmayan guruba
göre anlamlı oranda arttığı tespit edilmiştir.

Endometrial Hasar

Diğer taraftan ofis H/S uygulanan hastalarda
takip eden IVF sikluslarında gebelik oranlarında bir düzelme olduğu fark edilmiştir.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, endometrail
bir hasarın yapılması endometriumda sitokinlerin salınmasına (IL-1, 6, 11, EGF ve Growth
F. TNF) sebep olmakta ve bir enflamatuar yanıt oluşturmaktadır. Desidualizasyon ve implantasyona rol oynayan makrofaj ve dendritik
hücreler artar. Endometrial rejenerasyondaki
olumlu etkileriyle endometrail reseptivite artar
ve implantasyon oranlarına olumlu etki oluştururlar (Jahnsan 1992, Sharley 1998). Neticede
en azından endometrail kavitesi normal olan
olgularda endometrial hasar ile bu normal olarak gözlenen uterin kavitedeki IVF siklusunda
olumlu endometrail gelişme ile birlikte gebelik
oranlarnda bir artış elde edebiliriz. Bu konuda
zamanlama olarak önerilen uygulamanın bir
siklus önce yapılmasıdır.

Ofis Histeroskopi’nin
Maliyet Yükü

OfHS’nin öncelikle ofis şartlarda yapılacak bir
prosedur olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.
Türkiye şartları için değerlendirme yapacak
olursak; SGK kapsamında bu işlem ücretsiz
ya da 200-300TL fark alındığı tahmin edilmektedir. Özel IVF merkezlerinde ve hastanelerde

Ofis H/S (-)

Ofis H/S (+)

Normal

Patolojik

%18.6

%36.5 (S)

( %18 )

( %26) (S)
40

ameliyathane şartları+Ekipman+ Doktor masraflarının 3000-5000 TL olduğu gözlenmektedir. Sonuçta ofHS işleminin oldukça ekonomik
yapılabilen yerlerin olduğunu vurgulayabiliriz.
Dolayısıyla sadece IVF maliyetlerini artıracağı gerekçesiyle IVF öncesi ofHS tetkikinin
yapılmasına karşı çıkmanın geçerli bir sebep
olmadığını belirtmek isterim. Tam tersine IVF
başarısızlıklarından sonra ofHS prosedürünü
yaparak bulunan bir patoloji nedeniyle kaviteyi
restore eden prosedürlerin hastaya sunulması
bu aileye evvelce yapılan IVF masraflarının
ekonomik bir yük getirmiş olması demektir.
Son çalışmaların birinde ofHS prosedürünün
IVF öncesi uygulamasının cost-efektif olduğu
vurgulanmıştır: Cost-effectivines of hysteroscopy screening for infertil women.
Kasıus JC, RBM Online 2013 Jun.

IVF ve Ofis Histereskopi ile İlgili
Literatürde Bulunan Bazı
Çalışmalar :

Tekrarlayan IVF başarısızlıkları ve ofis histereskopinin kullanımıyla ilgili pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaların genel olarak ortak
sonuçları ofis histereskopinin mutlak gerekliliği
ve intrauterin patolojilerin tanı ve tedavisinde
gold standart olduğudur. Yapılan çalışmalardan birinde daha önce IVF denenmiş ve başarısız olunmuş kadınlarda yapılan histereskopide %44.9 oranında anormallik görülmüş ve
histereskopi sonrası % 48.1 oranında gebelik
oluşmuş. Oluşan bu gebeliklerin yarısında hisreskopik tedavi olmuş.(1)
IVF öncesi 1000 kadında yapılan başka bir
çalışmada ise katılımcıların %62 isinde herhangi bir patoloji saptanmazken,%32’sinde
endometrial poliplere geri kalanında ise başka
patolojilere rastlanmış. Çalışma sonucunda;
IVF öncesi ofis histereskopi rutin uygulandığında hastaların büyük bir kısmında patoloji
saptandığı aynı seansta tedavisinin de hızlı bir
şekilde mümkün olduğu, hastaların güvenliği,
toleransı ve uyumu açısından da ideal bir tarama yöntemi olduğu kararına varışmış.(2)
2006 yılındaki bir çalışmada histreskopinin
intrauterin patolojileri tanımlamada altın standart olduğu, tekrarlayan implantasyon

başarısızlıklarında histereskopi ile tanı alan
şüphelenilmeyen intrauterin patolojilerin
oranı %18-50 arasında değişmekteydi.(3)
421 kişilik bir çalışma grubunda hastalar
tekrar eden başarısız IVF tedavisi olmuş hastalar idi. Bu hastalar bir sonraki IVF ten önce
histereskopi yapılanlar ve yapılmayanlar
olarak ikiye ayrıldı. Histereskopi yapılanlar
da kendi arasında patoloji görülenler ve görülmeyenler olarak ikiye ayrıldı. Çalışmanın
sonucunda klinik gebelikte oranları açısından
histereskopi yapılan ve yapılmayan grup arasında belirgin bir fark olurken histereskopi
yapılıp patoloji görülüp tedavi edilenler ve
patoloji görülemyenler arasında belirgin bir
fark görülmedi.(4)
Tekrar eden implantasyon başarısızlıklarının bir kısmı tanımlanamamış intrauterin patoloji sebepli olabilir. HSG, TVUSG, SIS ve
histeroskopi uterus iç yapısını görüntülemek
için kullanılan yöntemler.
Histeroskopi altın standart olarak düşünülmekle birlikte endometriozis ve endometrial
hiperplazi teşhisi açısından geçerliliği sınırlıdır. Daha önceden tanımlanmamaış intrauterin patolojilerin histeroskopi ile tanımlanma
oranı IVF e giderken tekrar eden başarısızlık olan ve olmayanlarda sırasıyla %18-50
ve %40-43 tür. Endometrial polipler tekrar
eden düşük oranlarında artışlarla ilişkilidir.1
cm’den daha küçük uterin septumların IVF
te gebelik oluşumuyla ilgili etkisi hala tartışılmaktadır. Mevcut olan 2 tane randomize
kontrollü çalışmada, Histeroskopi yapılan
IVF sikluslarında gebelik oranlarının arttığını göstermekle birlikte histeroskopi yapılan
grupta da normal ve cerrahi olarak düzeltilenler arasında gebelik oranları değişmektedir. Daha ileriki çalışmalar başarısız IVF
sikluslarında histeroskopini rolü ve önemi ile
ilgili olacaktır.(5)
The in SIGHT çalışmasında; IVF ve ICSI
tedavisinde embriyo transferi ve oluşan gebelik oranları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Her embriyo transferi başına oluşan gebelik oranı % 30 civarındadır. Yapılan
çalışmalar göstermiştir ki infertil kadınlarda
TVUSG ve HSG ile minor intraterin abnormalitelerin yalnız %11-45 i gösterilebilmiştir.
Yapılan 2 randomize kontrollü çalışma gösterdi ki başarısız IVF siklusundan sonra yapılan histeroskopi ile gebelik oranları %9-13

oranında artmıştır. Bu nedenle infertil olan
bütün kadınlara IVF/ICSI ile tedaviye başlamadan önce intrakaviter patoloji açısından
ofis histeroskopi ile tarama yapılması artan
oranlarda önerilmektedir.(6)
Çiftlerin yaklaşık %15’i subfertil olup bunların yaklaşık %20 sinin sebebi açıklanamamaktadır. Uterin kavite abnormaliteleri
subfertilitenin ve tekrar eden implantasyon
başarısızlıklarının önemli bir sebebidir. Subfertile kadınlarda uterin kavitenin araştırılması rutin olarak yapılaması önerilmektedir.
Geleneksel olarak infertilitede HSG en sık
kullanılan tekniktir. TVUSG endometrial
zeminin ve de kavitenin görüntülenmesini
sağlamakta ve de uterin kavite taramasında
kullanılmaktadır. Anormal uterin bulgular
daha sensitif ve spesifik olan SIS ile evalue
edilebilir. İnfertil hastaların rutin taramasında HSG; TVUSG ya da SIS ile şüphelenilen
bir patoloji olduğunda histereskopi kesin tanı
ve tedavi aracıdır.Minimal invaziv histereskoplar, girişm sırasındaki ağrıyı da minimalize ederek ofis histerokopiyi ayaktan hastalara
uygulama şeklinde kabul edilebilir bir yöntem
haline getirmiştir. Tekrar eden IVF başarısızlıklarında yapılan ofis histeroskopinin bir
sonraki IVF siklusunda normal olsun veya
patoloji olsun başarıyı arttırdığına dair kanıtlar gösterilmiştir. Değişik mümkün mekanizmalar kullanılmıştır yararlarının gösterilmesi
için ancak daha fazla randomize kontrollü
çalışma gerekmektedir.(7)
Yapılan başka bir çalışma ise IVF ten önce
yapılan ofis histeroskopinin gebelik oranlarını
arttırdığına yönelik olmuştur. Çalışmaya katılanlar gruba ayrılıp bu hastaların hepsine
IVF ten önce histeroskopi uygulanacaktır.
Ancak bir grup hastaya IVF ten önceki 50
gün içinde, bir grup hastaya IVF ten önceki
50 gün ile 50 gün-6 ay içinde ve son gruba ise
6 aydan daha sonra ofis histeroskopi yapılacaktır. Çalışmanın sonucunda ofis histeroskopinin gebelik oranlarını arttırdığı ancak prosedurun zamanlamasının çok önemli olduğu
anlaşıldı. Histeroskopi IVF ten 50 gün ve
daha erken yapıldığında endometrial reseptivitenin en yüksek olduğu görülmüş.(8)
145 kişi ile yapılan başka bir çalışmadaki
hastalardan 51 tanesine daha önce IVF denenmiş ve başarısız olunmuş idi. Bu hastalara
yapılan histeroskopide 48 kadında anormal
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histeroskopik bulgular görülmüş.
(Endometrial polipler, submukoz myomlar ve
intrauterin adezyonlar. TVUSG %100 spesifik olup sensitivitesi %41.7 olup ofis histeroskopi ile karşılaştırıldığında yeterli bulunmadı.
Daha önce başarısız IVF siklusu olan kadınlarda ofis histeroskopi şüphesiz kabul edilir
bir yöntem olarak görüldü.(9)

İnfertilitenin Çiftler Üzerindeki
Psikosoyal Etkileri

Evli bir çift istediği halde toplumun beklentisini yerine getiremediğinde “aile olma” rolünü tam anlamıyla gerçekleştirememiş olur.
Çiftlerin üreme fonksiyonunu gerçekleştirememeleri, başarısızlık, yetersizlik duygularına neden olmaktadır. İnfertilite, eşlerin sosyal
yaşamlarını, psikolojik durumlarını, evlilik
ilişkilerini, cinsel yaşamlarını, gelecek planlarını, benlik saygılarını, beden imajlarını,
yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyerek
karmaşık bir yaşam krizi haline gelmektedir.
Asiste reprodüktif teknikler infertil çiftlere
büyük vaatler getirmiştir. Yapılan çalışmalar
bu prosedürü yaşayan çiftlerin diğer yöntemlerden daha fazla psikolojik sorun yaşadıklarını göstermemektedir. Ancak bu süreç adeta
son durak gibi yaşanmaktadır. Ayrıca bu prosedür çiftlerin hayatına her anlamda ekstra
bir yük getirmektedir.
(Harcanan zaman, uygulamalar, hormon
tedavileri ve giderler vs.). Aynı zamanda bu
prosedürler son derece pahalı olup çoğunlukla sağlık güvencesi tarafından karşılanmadığından ailelere büyük yükler getirmekte, pek
çok kişi bu sebeple mal varlığını satmakta,
başkalarından borç almaktadır. Embriyo
transferinden sonra başarısızlık söz konusu
olduğunda kadının yaşadığı YAS REAKSİYONU GÖZ ARDI EDİLEMEZ BOYUTTADIR.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Reprodüktif Cerrahi

Prof. Dr. Bülent Ergun, Uzm. Dr. Tuğçe Tunç

Sonuç olarak infertilite çiftler üzerinde oldukça olumsuz bir durumken tedavi süreci
de bir o kadar yıpratıcı olmaktadır. Tedavi süreci çiftleri maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Bu nedenle mümkün olabildiğince başarıyı hızlı ve erken yakalamak gerekli, ofis histeroskopi olmadan yakalanan başarı şansının ofis histeroskopi ile olan
şansa göre daha düşük olduğu çalışmalarla açık bir şekilde ortaya konmuş olup; maliyet açışından bakıldığında yeni bir IVF siklusu maliyetindense en azından IVF öncesi yapılan ofis histeroskopinin hem maddi hem de manevi olarak kar-zarar açısından
bakıldığında daha karlı olduğu görülmektedir.

ÖZETLE;
IVF tedavisi infertil çifti hem ekonomik hem
de psikolojik açıdan yoran ayrıca kadını fiziksel etkiler altında bırakan bir süreçtir.
IVF sonuçlarının başarılı olabilmesinde rol
alan şartlardan biri de anatomik olarak normal bir intrauterin kaviteyenin olmasıdır.
Uterin kavitenin değerlendirilmesinde ve
patolojilerin giderilmesinde OFİS H/S

KAYNAKLAR:
1: Reproductive Medicine; Pınar Cenkoy, Cem Ficicoğlu, Gazi Yıldırım, Mert Yeşilali
Hysterescopic findings in women with recurrent IVF
failures and the effect of correction of hysterescopic
findings.Springer Verlag Berlin Heildelberg 2012.
2: Scientific Paper JSLS, Mary D. Hinckley, MD,
Amin A. Milki,MD-1000 office-based hysroscopies
prior to IVF: Feasibility and Findings.Standford
University School Of Medicine,Standford,California, USA 2004 by JSLS
3: Arch Gynecology and Obstetry(2006) 274;160164.Assesment of uterine cavity by hysteroscopy in
assisted reproduction programme and its influence
on pregnancy outcome.G.A. Rama Raju, G. Shashi
Kumari, K.M. Krishna,G.J. Prakash, K.Madan.
Springer-Verlag 2006
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gold standart olarak kabul edilmektedir
(TVUSG, HSG ve SIS e göre üstündür).
Günümüzde Ofis H/S prosedürü kolay ve
hızlı uygulanabilen ekonomik aynı zamanda
hasta konforu ve emniyeti açısından güvenilir bir ofis işlemidir. Eş zamanlı olarak tanı
ve tedavi etmeyi sağlar.
IVF öncesi ofHS uygulanmasıyla:
Bir kısım IVF başarısızlıkları önlenmiş,

4: Reproductive Biomedicine; Effect of treatment
of intrauterine pathologies with office hysterocopy in
patients with recurrent IVF failure.Dr Aygul Demirol,Dr.Timur Gurgan 2004
5: Reproductive Biomedicine; What is the role of
office hysteroscopy in women with failed IVF cycles.
Dr. Gurkan Bozdag,Dr Guldeniz Aksan,Ibrahim
Esinler,Dr.Hakan Yarali 2006
6: The inSIGHT study:Costs and effects of routine
Hysteroscopy prior to a first IVF treatment cycle.A
randomised controlled trial.2012
7: Women’s Health,MedscapeCME : Uterine cavity
assessment prior to IVF.Jyotsna Pundir,Tarek El
Thouky 2010
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Tanımlanmamış patolojilerin IVF
öncesi tedavisi ile gebelik oranlarında olumlu etki sağlanmış,
Gereksiz tedavi masrafları ve zaman kaybı önlenmiş,
İnfetil çiftin psikososyal yıpranması azaltılmış olunur.
Rutin infertilite tetkiki olarak kullanılması
da önerilmekle birlikte bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

8: Reproductive BioMedicine,Elsevier.Office hysteroscopy improves pregnancy rates following IVF.
Rana Karayalçın,Şebnem Özyer,Sarp Özcan,Özlem
Uzunlar,Beril Gürlek,Özlem Moraloğlu,Sertaç Batıoğlu 2012
9: Fertility and Sterility January 2011.Outpatient
hysteroscopy: a routine investigation before assitted
reproductive medicine techniques ? Akmal El-Mazny MD,F.I.C.S. Nermeen Abou-Salem MD,Walid
EL-Sherbiny MD and Walid Saber MD,Department of Gynecology Faculty Of Medicine,Cairo
University,Cairo Egypt
10. Psikososyal Araştırmalar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178
İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar, Nurcan Kırca, Türkan Pasinlioğlu

Reproduktif Endokrinoloji

Yorumlayan
Uzm. Dr. Ercan Baştu

Menopoza girme zamanını belirlemede Anti Müllerian
Hormon (AMH) düzeyi, annenin menopoza girdiği yaştan
daha kesin bir belirteç midir?
Giriş

Menopoz, fertil döngünün bittiğini gösteren
kesin belirteçtir. Kadının menopoz yaşını tahmin etme, fertil döngü sürecinin bitişini tahmin etme açısından çok önemlidir. Bu sayede,
kadın ne zaman gebe kalmak istediği konusunda daha sağlıklı plan yapabilir. Menopoz
yaşı kadınlar arasında çok farklılık göstermesi

sebebiyle, doğal menopoz yaşını (DMY) tahminde kronolojik yaştan daha güvenilir bir
belirteç bulmak birçok araştırmacının konusu olmuştur.
Literatürde, bugüne kadar annenin DMY’nın
kızının DMY’nı tahminde güvenilir bir değer
olup olmadığı üzerine hiçbir çalışma yoktur.

Farklı kohortlardan, iki çalışma grubu bu
araştırmada yer aldı. Çalışma grubu 1 (kohort 1), hem annenin hem kızının DMY’ı

verileri toplanarak annenin DMY’nın kızının
DMY’nı tahminde güvenilir bir değer olup
olmadığı çalışıldı. Çalışma grubu 2 (kohort

Metotlar

Bu çalışmanın birincil amacı annenin
DMY’nın kızının DMY’nı tahmin etmede
güvenilir bir belirteç olup olmadığını ölçmektir. İkincil amaç olarak AMH’nin annenin
menopoz yaşı bilindiğinde katma değer sağlayıp sağlamadığını değerlendirmektir.

2 ve 3), annenin DMY’ı, kızının DMY’i ve
AMH verileri toplanarak, AMH’nin katma
bir değer sağlayıp sağlamadığı çalışıldı.

Cohort 3
n=220
(van der stroom al 2011)

Cohort 2
n=302
(Broer et al 2012)
21 x no questionnaire
24 x no respone
6x mother surgical menopause
61x mother premenopausal
75 x missing data mother’s menopause
8 x daughter’s age missing
8 x AMH missing
Excluded at follow-up:
24 x hormone use
5 x gyraecological surgery

n=257
29 x Mother surgical menopause
99 x missing data mother’s menopause
4 x AMH missing
Age + mother’s ANM
+AMH
available n=99

Age + mother’s ANM
+AMH
available n=88

Included in follow-up
analysis n=70
70 had follow up at T1
44 had 2 follow up at T2

Excluded at follow-up:
5 x hormone use
3 x gynaecological surgey

Included in follow-up
analysis n=80

Available for
analysis
N=150

Post MP during follow up
n=46

Figure I Rowachaart of eligible participants from cohorts 2 and 3 in the study to determine whether anti-Müllerian hormone (AMH) is a more accurate
predictor of individual time to menopause than mother’s age natural menopause (ANM).

Multivaryan modellemelerle yapılan analizlerde (c-istatistiği, %95CI), net sınıflandırma
indeksi (NRI), yaş, annenin DMY ve AMH
verileriyle hesaplandı. NRI, ‘event NRI’ ve

‘Non event NRI’ indekslerinin toplamıdır.
Event NRI, 10 yıllık takipte, menopoza girmiş hastaların hesaplanmış risklerinin artma oranıdır. Non event NRI ise, menopoza

Univaryant analizde kızın yaşı ve annenin
DMY’ı menopoz zamanlamasıyla anlamlı
ilişkilidir (Kızın yaşı ve annenin DMY’i için
HR 1.54 ve HR 0.93, p<0.001). (HR, hazard
ratio). Örneğin, HR’ın 1.54 yaşın artmasıyla,
takipler esnasında menopoz gelişme olasılığının 1.5 kat daha fazla olduğu anlamına gelirken, annenin DMY’nın 1 yıl artması kişide

menopoz gelişme olasılığını %7 azaltır (HR .
0.93; 95% CI 0.90–0.96) şeklinde yorumlanmıştır.
Ayrıca multivaryant analizde yaş ve annenin DMY’ı tahmin edici faktör olarak görülmektedir. Sırasıyla HR’lar 1.58 (95% CI
1.41–1.78) ve 0.91 (95% CI 0.84–0.97). C
indexi 0.85 Sadece yaş ve AMH değerlen-
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Bulgular
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girmeyen hastaların hesaplanmış risklerinin
azalma oranıdır.

dirmesi yapıldığında, HR 1.40 ve 0.05 olarak
bulunmuştur. Yani AMH değerinin azalması
ile menopoz yaşının erken olması yakın ilişkili bulunmuştur. C indeksi 0.91 Yaş, annenin
DMY’ini ve AMH beraber değerlendirmeye alındığında HR1.41 (95% CI 1.26–1.59),
0.93 (95%CI 0.87–1.01) ve 0.06 (95% CI
0.02–0.24), C indeksi 0.92.

Yaş, annenin DMY’ini ve AMH beraber değerlendirmeye alındığında HR1.41 (95%
CI 1.26–1.59), 0.93 (95%CI 0.87–1.01) ve 0.06 (95% CI 0.02–0.24), C indeksi 0.92.
Bulgularda da görüldüğü üzere C-indeksi yaş ve AMH beraber değerlendirildiğinde
etkinliği yaş ve annenin DMY göre daha fazla olarak saptanmış. Üçünün beraber
Individualization of controlled ovarian stimulation in IVF

değerlendirmeye alınmasıyla beraber ise etkinlikusingaçısından
çok fromtheory
az birto practice
fark
ovarian reserve markers:
Antonio La Marca. Human Reproduction 2014

gözlenmiştir (0.91 vs 0.92 )
Bulgularda da görüldüğü üzere C-indeksi yaş
ve AMH beraber değerlendirildiğinde etkinliği

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
yaş ve annenin DMY göre daha fazla olarak
saptanmış.Üçünün beraber değerlendirmeye

alınmasıyla beraber ise etkinlik açısından çok
az bir fark gözlenmiştir (0.91 vs 0.92 )

DHEA uygulanmas önce ve sonras nda Ki-67 ile boyanan hücrelerin, total
hücrelere oran n n kar la t r lmas ndan elde edilen toplam i aretleme

Etkinlik ve öngörme açısından modeller geliştirilmiş ve buna göre çıkarımlar yapılmaya
çalışılmıştır. Tablo 3’te NRI modelleri gösterilmiştir. AMH, yaş ve annenin DMY olan
model, doğru şekilde takipte menopozal olan

hastaların %55’ni yüksek risk kategorisine
(event NRI) yerleşmiştir. Aynı model, menopoza girmeyen hastaların %39’nu düşük risk
(non event NRI) kategorisine yerleştirmiştir.
Bu oranlar sadece yaş ve anne DMY modeli-

ne göre daha yüksektir. NRI 95% olarak bulunmuş ve NRI’ne göre AMH verisini yaşa
ve annenin DMY’na eklemek, tahmin etkinliğini %47 oranında arttırmıştır.

indeksi (LBI)’ nin ve güçlü boyanman n, DHEA sonras nda tüm follikül
s n flar ve
ndaöngörme
daha fazla
oldu umodeller
görülmügeliştirilmiş
tür (Tablo ve
II).buna göre çıkarımlar
Etkinlik
açısından
yapılmaya çalışılmıştır. Tablo 3’te NRI modelleri gösterilmiştir. AMH, yaş ve annenin
DMY olan model, doğru şekilde takipte menopozal olan hastaların %55’ni yüksek
risk kategorisine (event NRI) yerleşmiştir. Aynı model, menopoza girmeyen hastaların
%39’nu düşük risk (non event NRI) kategorisine yerleştirmiştir. Bu oranlar sadece yaş
ve anne DMY modeline göre daha yüksektir. NRI 95% olarak bulunmuş ve NRI’ne
göre AMH verisini yaşa ve

annenin DMY’na eklemek, tahmin etkinliğini %47

oranında
arttırmıştır.
AMH ve annenin
DMY’ı menopoz zamanlamasını tahminde katma değer sağlamaktadır. Kıyaslamalı ele
alındığında, menopoz zamanlamasını tahminde AMH’nin annenin DMY’sinden daha güvenilir bir değer
olduğu ortaya konmuştur.
AMH’nun güçlü rolü iki sebebe bağlanabilir. Birincil olarak, AMH’nın sigara kullanımı gibi menopozu etkileyebilen çevresel faktörlerden etkilenmesidir. İkincil olarak, üreme çağının uzunluğunun hem genetik
hem çevresel faktörlerden etkilendiğidir. Genetik komponent hem maternal hem paternal özellikler taşıdığından, annenin DMY’ı sadece maternal genetik etkiyi yansıtmaktadır. Öte yandan, AMH tüm genetik ve
çevresel faktörlerin özetini sunabilir.
Klinik uygulamada, kadının yaşı ve AMH değerinin birlikte değerlendirilmesi en optimal tahmin metodu
olarak durmaktadır. Bu sayede, gebe kalma zamanı konusunda hastalar daha bilinçli kararlar alabilirler.

Sonuç: DHEA tedavisinin in vivo ortamda erken follikül geli imi üzerine
etkisini inceleyen ilk ara t rmada elde edilen bulgular;DHEA tedavisinin
muhtemelen primordial follikül seçilme uyar s n ve preantral follikül
geli im oran n artt rarak etkili olabilece ini gösterm
i tir.
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İnfertilite

Yorumlayan
Prof Dr Emine Seda Güvendağ Güven

The Impact of Legally Restricted Embryo Transfer and
Reimbursement Policy on Cumulative Delivery Rate
after Treatment with Assisted Reproduction Technology
K. Peeraer. Human Reproduction 2014

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sınırlandırılmış sayıda Embriyo transferinin
Belçika’daki IVF tedavilerinde Kümülatif doğum
oranlarına etkisi
Bilindiği üzere multiple gebelik maternofetal komplikasyonları ve sağlık harcamalarını arttırdığı için istenmeyen bir durumdur.
ART harcamalarının karşılandığı ülkelerde
dahi çoğul gebelik oranları %25 civarındadır.
2003 Temmuz ayından itibaren Belçika’da 43
yaş altındaki kadınlarda sağlık sigortası kapsamında 6 kez taze ART siklusunun harcamaları karşılanmaktadır. Fakat bu hastalara
over reservi, önceki siklusları ve yaşları göz
önüne alınarak uygun sayıda yasal düzenleme ile sınırlandırılmış sayıda embriyo transferi yapılmaktadır. Bu uygulama sayesinde
çoğul gebelik olasılığı %25 gibi rakamlardan

%13’e kadar inmiş ve gebelik oranlarında değişiklik olmamıştır.

Çalışmadaki Hasta Seçimi

Yapılan bu retrospektif kohort çalışmada Belçika’daki yeni yasal düzenleme öncesi kontrol
grubu (Haziran 1999-Temmuz 2002) ve sonrası çalışma grubu (Temmuz 2003-Haziran
2006) her hasta için sınırlandırılmış sayıda
embriyo transferi politikasının kümülatif doğum hızına etkisi olumlu, olumsuz ve gerçekçi bakış ile etkisi araştırılmıştır. Her hasta 6
siklus ART ve doğuma kadar veya tedavi 6
siklustan önce bırakan (tedavi devamsızlığı)
olana dek izlenmiş reprodüktif sonuçları taze

siklus ve/veya donma-çözme siklusları da içine alarak hesaplanmıştır. Donor sikluslar ve
preimplantasyon genetik inceleme yapılan
sikluslar alınmamıştır. Bu yasaya göre embriyo transferi uygulaması yapılış şekli:
I. 36 yaş altına ilk siklusta 1, ikinci siklusta 1
(eğer embriyo kalitesi kötü ise 2), 3-6 siklusta
maksimum 2 embriyo transferi şeklinde
II. 36-39 yaşında ilk 2 siklusta maksimum
2 embriyo, 3-6 siklusta ise maksimum 3 embriyo transfer edilmekte
III. 40 yaş üstüne yasal bir sınırlama
olmamasına rağmen genelde 2-3 embriyo
transferi yapılmıştır.

Olumlu, olumsuz ve gerçekçi bakış ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Gerçekçi bakışta; kümülatif doğum
hızı(KDH) hesaplaması 12, 24,36 aylar göre ve yaş grupları (<36 y, 36-39, 39-42) ile karşılaştırılmıştır.
Olumlu bakışta tedaviye devam etmeyen grupta aynı oranda gebelik olduğu varsayılarak hesaplama yapılmış. Olumsuz bakışta ise bu grupta 0 olasılıkta gebelik olduğu varsayılmıştır.
Bu çalışmada Belçika’daki 6 siklus ART yapılan hastalarda sınırlı embriyo transferi yasasının KDH etkisinin olgularda olumsuz yönde olmadığı ve çoğul gebelik hızının %50 azaldığı gösterilmiştir.
Sonuçta Belçika Modeli 6 siklus ART masraflarının sigorta olarak karşılanması ve sınırlandırılmış sayıda
embriyo transferi yapılması çoğul gebelik oranlarını %50 azaltığı gibi kümülatif doğum sayısına etkisi
olmamıştır.

Female age-related fertility decline
Committee Opinion No. 589

Yaşa bağlı olarak fertilitedeki azalma
ASRM bu ‘’committe opinion’’ kapsamında
yaşa bağlı over reservi kaybı ve yaklaşım hakkında yaklaşımın ne olması gerektiğini özetlemiştir. Bilindiği gibi 32 yaş sonrasında kadınlarda fekundite azalma başlamakta 37 yaş
sonrasında ise oldukça hızlanmaktadır. Bunun altında yatan mekanizmalar tam olarak
bilinmese bile X kromozom üzerindeki genlerle ilgili olabilir. Artan FSH azalan AMH
ve innibin B konsantrasyonları bunun belirtisidir. Yaşın fekunditenin üzerine olan negatif etkisini gösteren önemli bir çalışma da
‘’Fransız Çalışması’’ örnek gösterilir. Bilindiği
üzere bu çalışmada azospermisi olan erkek
hastaların eşlerine donor sperm ile intrauteBlast

rin inseminasyon yapılmış ve böylelikle yaşa
bağlı cinsel aktivitede azalma ile oluşan gebelik oranlarında azalma faktörü dışlanmıştır.
Hastalara 12 siklus IUI yapılmış ve 31 yaşta
genç olanlarda %74 kümülatif doğum hızı
(KDH) hesaplanırken 35 yaş üzerinde bunun
%54 düştüğü görülmüştür. Yine ABD’deki
IVF sikluslarının analizlerinde 35 yaş altında
canlı doğum %41,5 iken 44 yaş üzerinde %1
canlı doğum oranı gözlenmiştir.
Yaş ilerledikçe oosit kalitesi yanında leiomyom, endometriozis gibi jinekolojik problemler,çevresel etkiler veya çevresel etkilerin de
olumsuz etkileri olabilir.
Yaşa bağlı özellikle otozomal triploidilerin
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artmasına bağlı olarak görsel olarak normal
embriyolarda bile abortuslara sebeb verebilir.
Tüm bunların ışığında American College
of Obstetricians and Gynecologists ve the
American Society for Reproductive Medicine
derneklerinin ortak önerisi şu şekilde sunulmuştur.
1. Yaşın fertilite üzerine etkisinin önemi için
eğitim çok önemlidir.
2. Yaşa bağlı olarak konsepsiyon veya düşük
olasılığı yükseldiği için 35 yaş üzeri hastalara
eğer 6 ay içinde gebelik olmuyorsa veya endikasyon durumunda hemen değerlendirme
gerekir. Kadın 40 yaş üzeri ise hemen değerlendirme ve tedavi yapılmalıdır.

TSRM Yurt Dışı Burs Yönetmeliği

1. Bursun amacı:
Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışan doktor, biyolog, embryolog, hemşire
ve psikologların Türkiye dışındaki merkezlerde mesleki gelişimlerine katkıda
bulunacak eğitim, araştırma ve gözlem
faaliyetlerini desteklemektir.
2. Burs miktarı:
Her yıl verilecek toplam burs miktarı
yönetim kurulu tarafından bir önceki
yılın son yönetim kurulu toplantısında
belirlenir.
Her bir bursiyere verilecek burs miktarı
gidilecek merkeze ulaşım için gidiş dönüş
ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ücreti ve
gidilen merkezde geçirilecek süre için
günlük 35 Euro ile sınırlıdır. Gidilen süreden bağımsız olarak her bir bursiyere
verilen yıllık toplam burs miktarı 4000
Euro ile sınırlıdır.
Burs almak için başvurulan eğitim faaliyeti yurt dışına seyahat gerektirmiyorsa
toplam burs miktarı 4000 Euro ile sınırlıdır.
3. Başvuru koşulları ve şekli:
1. Üreme sağlığı ve infertilite alanında
çalışan aşağıdaki meslek gruplarındaki
kişiler burs başvurusu yapabilirler.
1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2. Histoloji ve Embryoloji Uzmanı

3. ÜYTE sertifikalı biyolog
4. Hemşire
5. Klinik psikologlar
“Üreme sağlığı ve infertilite alanında
çalışıyor olmak” koşulunun karşılanıp
karşılanmadığına adayın özgeçmişinin
incelenmesi ve referanslarının değerlendirilmesi sonucu TSRM Burs Kurulu tarafından karar verilecektir.
2. Birinci maddeyi karşılayan kişiler aşağıdaki belgeleri TSRM Burs Kuruluna
planlanan programın başlangıç tarihinden en az 3 ay önce ulaştırmalıdır. Burs
kurulu planlanan başlangıç tarihine 3
aydan az zaman kala yapılan başvuruları
değerlendirmeye almayabilir. Başvurular
TSRM websitesinden online yapılacaktır.
a. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim
durumu, akademik aktivitelerini ve çalışma deneyimini
detaylı bir şekilde kapsayan özgeçmiş.
b. Tercih adayın hocaları ve direktörlerinden olmak üzere en az üç referansın
isim, ünvan ve iletişim bilgileri. Burs kurulu adayın bildirdiği referansları kullanmamakta ve bu kişiler dışında kişilere de
danışmakta özgürdür.
c. Burs için başvurulan programın adayın gelişimine nasıl katkıda bulunacağını
açıklayan niyet mektubu.
d. Burs için başvurulan programdan/
merkezden alınan kabul mektubu.

4. Başvuruların değerlendirilmesi:
TSRM Burs Kurulu gönderilen başvuruyu inceleyip gerekli koşullara uyduğunu doğruladıktan sonra ilk yönetim
kurulu toplantısında gündeme getirir.
Başvuru gündeme getirildiği ilk yönetim
kurulunda karara bağlanarak sonuç ilk
başvuru tarihini izleyen 90 gün içerisinde adaya Burs Kurulu tarafından bildirilecektir. Burs başvurusunun kabul edilmemesi durumunda TSRM adaya veya
herhangi bir üçüncü tarafa red gerekçesini bildirmekle yükümlü DEĞİLDİR.
5. Burs alan kişiler alınan eğitim
programının tamamlanmasını izleyen 45 gün içerisinde gidilen klinik/merkezden alınan bir yazıyla
programa tam olarak katıldıklarını bildirmekle ve programa katılmanın mesleki gelişimlerine olan
katkılarını anlatan bir mektubu
TSRM Burs Kuruluna iletmekle
yükümlüdürler. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde TSRM
verilen burs miktarını yasal faiziyle birlikte geri talep etme hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ADRESİ
dernek@tsrm.org.tr
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TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Sektörel Sorunlar

ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU adı altında
16.02.2014 tarihinde
ülkemizdeki tüm “Üreme Sağlığı ve İnfertilite” ile ilgili
dernek ve Sağlık Bakanlığı’nın değerli bürokratlarının katılımı ile
sektörel sorunların tartışıldığı toplantıyı gerçekleştirdik ve
aşağıda özeti Sağlık Bakanlığı’na sunduk.
16.03.2014 tarihinde uygulamaya girecek olan yönetmelik
6 ay ertelendi ve
yeni yönetmelik çalışmalarına aktif katılım sağlandı.
ÖZET raporu dikkatinize sunuyoruz.

Blast
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ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU
ÖZET RAPORU

Yönetmelik ÜYTE merkezlerinin androloji
laboratuvarlarını sadece merkezlerin hastalarına hizmet vermekle kısıtlar ve hatta
sperm verme odasını mimari bir kesinlikle
konumlandırırken, ÜYTE merkezleri dışında
yapılan uygulamalar için sperm hazırlanmasının hangi şartlarda gerçekleştiriliyor olduğu zannımızca sorgulanmalıdır. Sertifikalı
embriyoloji uzmanları istihdam eden ÜYTE
merkezlerinin yetkin androloji laboratuvarlarının merkezlerin hastaları dışında da hizmet
vermesine izin verilmesi bir çözüm önerisi
olabilir.
Histoloji ve embriyoloji, üreme tıbbı veya
yardımcı üreme teknikleri alanında PhD veya
MSc yapmış olarak değiştirilerek bu alanda
hizmet veren farklı kökenlerden tüm meslektaşlarımızı kapsar hale getirilmesi önerimizdir.
Bilim komisyonunda Üreme Endokrinolojisi
ve İnfertilite Derneği, Üreme Tıbbı Derneği, Klinik Embryoloji Derneği ve Özel Tüp
Bebek Merkezleri Derneğinin oluşturduğu
dörtlü platformdan da tercihen her dernekten birer kişi olmak üzere dört üyenin alınması arzumuzdur.
Gerek devletten, gerekse özel hastanelerden
bilim komisyonuna alınacak UYTE laboratuvarı sorumlularından madde 5-1 b) 2 ve 1b
-4ç’de belirtilen mesleki zorunluluklara ilaveten UYTE laboratuvar konularında ulusal ve
uluslararası yetkinliğini bilimsel yayınlar, sunumlar, kitap bölümleri yazımı ile kanıtlamış
olmak ifadesi eklenmelidir. Bilim komisyonu
UYTE laboratuvarı temsilcileri sektör içerisindeki beşyüzün üzerinde Bakanlıkça sertifikalandırılmış UYTE laboratuvarı sorumlusunu temsil etmektedir. Bu sebeple UYTE
laboratuvarı konusunda bu temsilcilerin sektör problemlerini doğru olarak algılayabilmesi, Bakanlığımıza iletilmesi ve problem çözümü konusunda yeterli pratik ve teorik bilgi ve
deneyime sahip olmalıdır.
Yeni yönetmelik gibi büyük bir ciddiyetle hazırlanmış olan 2005 tarihli yönetmeliği esas
alarak açılmış olan ve bu yönetmelik hükümlerine kesin olarak uymakla gelecek güvencesi duyan merkezlerin, 5 yıl aradan sonra
getirilen değişikliklere uyum sağlamaları, ge-

rek maddi açıdan, gerekse de fiziksel şartlar
itibarıyla çok zor görünmektedir. Devletin
koyduğu esaslar çerçevesinde, her biri birkaç
milyonluk yatırımlarla kurulmuş ve büyük
özverilerle çalışmakta olan ve her biri ciddi
istihdam ve katma değer yaratan birer KOBİ
olan müstakil merkezlerin, dayandıkları esasların her birkaç yılda bir değiştirilmesi durumunda ayakta kalmaları beklenemez.
2005 tarihli yönetmeliğe göre başarıyla çalışmakta olan hastane bünyesindeki ÜYTE
merkezleri gibi, aynı yönetmeliğe ciddiyetle
uyup aynı başarıyla çalışan müstakil ÜYTE
merkezlerinin de hastane bünyesindeki merkezler için olduğu gibi kazanılmış haklarından yararlandırılmaya devam ettirilmesi önerimizdir.
Sağlık alanındaki genel planlama esaslarına daha uygun bulunduğu takdirde, aslında
özellikli birer cerrahi merkezi olan ÜYTE
merkezlerinin de, yürürlükte bulunan ATT
yönetmeliğinin getirdiği esaslara benzer şekilde, Yönetmelik değişikliklerine uyum derecelerine göre kategorize edilerek çalışmalarına
devam etmelerine izin verilmesi bir diğer
öneri olarak getirilebilir.
Sperm odasının steril alan içerisinde kalan
androloji laboratuvarı ile bağlantılı olması
en azından yarı-steril bir alan içinde olmasını
gerektirmektedir. Non-steril veya yarı-steril
alandaki bir sperm verme odasının androloji laboratuvarı ve dolaylı olarak da androloji
laboratuvarı ile bağlantılı bulunan embriyoloji laboratuvarı ile ilişkili olması, bu alanların
sterilitesi konusunda da sıkıntılar yaratabilecektir.
Öte yandan, laboratuvar ve hasta odalarının
bulunduğu steril ve yarı-steril alanlardaki yoğun personel trafiği dikkate alındığında, bu
ortamın ortasında kalan bir alanda sperm örneği vermenin, bu işlemin esasen çoğunlukla
sıkıntı kaynağı olduğu erkeklerde ek bir psikolojik stres yaratması da kaçınılmazdır.Sperm
verme odasının androloji laboratuvarına
komşu olmasındaki temel amaç verilen sperm
örneğinin sahibinden emin olmak ise, kapalı bir odada sperm verdiğini düşündüğümüz
erkeğin örneği dışarıdan getirdiği bir örnekle
değiştirmediğinden emin olmak mümkün de-
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ğilken; amaç örneklerin karışmasını engellemekse, örneklerin laboratuvar ortamında da
karışabileceği, buna karşın gerek sperm kaplarında, gerekse inkübatörlerdeki etiketler sayesinde olası karışıklıkların engellenmesi için
her türlü çabanın gösterildiği hatırlatılmalıdır.
Yukarıdaki tartışmadan anlaşıldığı üzere ideal
tek bir yerleşim olmadığından sperm verme
odasının androloji lab. ile direkt bağlantılı
olabileceği gibi, tüm dünyadaki örneklerinde
olduğu gibi, laboratuvara yakın, fakat direkt
olarak bağlantılı olmayan bir bölgede de bulunabilmesi önerimizdir.
Dondurma ve saklama alanı olarak tanımlanan
alan bugünkü pratiğimizde esasen sadece bir
saklama alanıdır. Dondurma amacıyla planer
kullanıldığı koşullarda en azından cihazın
hacmi nedeniyle gerçekten de ayrı bir alan
ayrılması gerekli görünürken, günümüzde
kullanılan vitrifikasyon yönteminde dondurma işlemi esasen embriyoloji laboratuvarında
çalışma kabini içerisinde gerçekleştirilmekte, dondurulan örnekler sıvı azot içeren bir
kap içerisinde dondurma alanına taşınarak
tanklara yerleştirilmektedir. Sadece bir depo
görevi gören saklama alanının büyüklüğü
çalışanlar rahat ettiği sürece bir önem taşır
görünmemektedir. Öte yandan, direkt olarak
embriyoloji laboratuvarı ile bağlantılı olması
dahi gerekli olmayan bu alanın sadece laboratuvardakilerin rahatça ulaşabilecekleri bir
mesafede olması yeterlidir.
Esasen atmosferimizin büyük bir kısmını
oluşturan azot, yanıcı, patlayıcı veya toksik
olmayan bir gazdır ve sıvı haldeyken hızla buharlaşma özelliğine sahip olduğundan tankın
her açılışında bol miktarda ortamın havasına
da -hiçbir zarar vermeden- karışmaktadır.
Atmosferik non-toksik bir gaz olan azotun
ne tahliyesi için bir hava tahliye, ne de kaçağı
haber veren bir gaz alarm sistemine ihtiyaç
görülmemektedir.
Dondurma ve saklama yapılan her ÜYTE
merkezinde elbette buna yönelik bir alan bulunacaktır. Ancak nasıl 2005 Yönetmeliğine
tabi hastane içi merkezlerde buna yönelik bir
düzenleme öngörülmüyorsa, müstakil merkezler için de bu düzenlemeden vazgeçilmesi
önerimizdir. Esasen en kolay yol bu bendin
Yönetmelikten tamamen çıkartılarak 2005
Yönetmeliği hükümlerine dönülmesi olabilir.
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ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU
ÖZET RAPORU

UYTE merkezleri bünyesinde bulunan OPU
(yumurta toplama) odası ve laboratuvarlarında istenilen hava kalitesinin, mevcut uluslararası bilimsel verilere dayanarak tanımlanması
daha profesyonel olacak, minimum standartların yönetmeliğe koyulması iller arasında
heterojeniteyi ortadan kaldırarak standardizasyonu sağlayacaktır.
Yönetmelikteki asgari (en az) tanımı çoğu
zaman sınırlandırıcı olarak algılanmakta ve
merkezlere 2. bir kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı kadrosu dahi hak görülmemektedir.
Oysa ki, böylesi emek yoğun bir sektörde
tek bir hekimin –izin hakkı ve hastalık halleri dikkate alınmasa bile- bütün bir merkezin tüm yükünü sırtlanması ne fiziksel, ne de
psikolojik olarak mümkün değildir. Önerimiz
2. bir ÜYTE sertifikalı hekime direkt olarak
müsaade edilmesidir. Bunun ötesinde zaten
faaliyetini devam ettirebilmek için ekonomik fizibilitesini korumak zorunda olan özel
merkezlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda
uygun gördükleri sayıda daha fazla hekimi
istihdam etmelerine engel olunmamasıdır. Bu
uygun görülmezse asgari tanımıyla ifade bulan sınırsız hak tanınmasa dahi, ikiden fazla
kadro istihdamının merkezin hasta yüküyle
orantılı olarak planlanmasıdır.
Konunun uzun süreli çözümlenmesi ve yurt
dışı standartlarını yakalayabilmesi için Ülkemizdeki bazı üniversitlerde uygulanan
müfredatta yardımla üreme teknikleri (klinik
embriyoloji) master/doktora programlarının
diğer üniversitelerimiz de de yaygınlaşmasını
sağlamak, ve UYTE laboratuvarı sorumlusu olmayı hedefleyecek tıp, fen, veterinerlik,
eczacılık fakültesi mezunlarının ancak bu
programı tamamladıktan sonra Bakanlık
sertifikasyonuna başvurabilme haklarının olmasıdır. Klinik Embriyoloji/yardımla üreme
teknikleri master/doktora programlarının
tüm üniversitelerde yaygınlaşması sonrasında bu şartın UYTE yönetmeliğiyle akredite
olması gelecekteki tek amaç olmalıdır. Bu
durum tüm üniversitelerimizde yaygınlaşana
kadar madde 14- 1 c 2-3 gereğince üreme tıbbı, infertilite ve UYT alanında tıp fakülteleri
histoloji-embriyoloji bölümleri dışında fen,
eczacılık, veterinerlik fakülteleri gibi
UYTE ile yakından ilgili olabilecek alanlarda
master/doktora yapmış meslektaşlarımızın
da UYTE laboratuvarı sorumlusu olmak için
Blast

mevcut sertifikasyon programına başvurabilme imkanının olmasıdır. 2-3 aylık sertifikasyon sürecinin öneri 1 a) gerçekleşene kadar
minimum UYTE laboratuvarı sorumlusu ve
ICSI sertifikasyonunu birleştirilecek şekilde 8
aya çıkartılması gerekmektedir. 8 aylık sertifikasyonu tamamlayan meslektaşlarımızda bu
sertifikayı aktif olarak laboratuvar sorumluluğunda kullanacak ise, sertifika alımı sonrasında minimum 1 yıl bir UYTE laboratuvarında
çalışmış olmak zorunluluğu getirilmelidir.
Ülkemiz şartlarında hemşirelik alanında ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığı malumunuzdur. Kadın hastalıkları ve doğum alanına
hakim ve ÜYTE merkezlerindeki rutin uygulamalar için fazlasıyla yetkin ebelerin hemşire
yerine istihdamına izin verilmesi bu sıkıntıyı
hafifletebileceği gibi, hemşirelerimizin de
farklı alanlara yönelmesine katkı sağlayabilir.
Hatta mümkünse acil tıp teknisyenlerinin de
istihdamına izin verilmesi faydalı olabilir.
ÜYTE laboratuvar sorumlusu dışında - merkezin hasta yüküyle orantılı olarak- bir veya
birden fazla embriyoloğun, biyoloğun veya
embryoloji teknisyeninin istihdamına izin verilmesi tek başına bir merkezin tüm yükünü
üstlenmiş bir embriyoloğun çalışma şartlarını
rahatlatacaktır.
UYTE Laboratuvarı sorumlusu her hangi bir
sebepten dolayı izne ayrıldığında, merkez sorumlusu ve mesul ve mesul müdüründe bilgisi
dahilinde kendi laboratuvarında yetkin gördüğü bir elemanını sorumlu tayin edebilmeli,
aynı ilde bu laboratuvarın düzenini bilmeyen
bir başka UYTE laboratuvarı sorumlusunu
atama zorunluluğuna mecbur bırakılmamalıdır. Bu durum o laboratuvarın klinik sonuçlarının etkilenmemesi, laboratuvarın pratik
uygulama akışında bir sıkıntı yaşanmaması
ve hasta ile iletişim kopukluklarının engellenmemesi açısından çok önemlidir.
Bu sebeple UYTE laboratuvarı sorumlusunun ayrılması durumunda yapılacaklara
benzer olarak izni durumunda da merkezin
ne şekilde bir prosedür izlemesi gerektiği
uygulamalarda İl Sağlık Müdürlükleri arasındaki heterojenitenin ortadan kaldırılarak
standardizasyonun sağlanması açısından çok
önemlidir.
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UYTE laboratuvarı sorumlusu dışında aynı laboratuvarda çalışan diğer personelin pratik uygulamalarda yetkin kılınabilmesi durumunda
sertifikasyon gerekliliğinin olmaması yönetmelikte açıkça belirtilmelidir. Dünyadaki birçok merkezde de UYTE laboratuvar işleyiş
düzeni bu şekildedir.
Ülkemizde ÜYTE sertifikasına sahip çok
sayıda hekim kadro kısıtlaması nedeniyle
kendilerine teveccüh gösteren hastalara dahi
uygulama yapamaz haldedir. Öte yandan,
çalışma izni olmayan bazı hekimlerin ÜYTE
merkezlerinde kadrolu hekimler üzerinden
hastalarına hizmet vermeye çalıştıklarına dair
de duyumlar gelmektedir.
Serbest çalışan hekimlere, SGK ile bağlantılı
olmamak kaydıyla, özel hastanelerde geçici
kadro ile müdahale yapma hakkı tanınmış
olması örneğinden yola çıkarak, ÜYTE sertifikalı serbest çalışan hekimlere de benzer bir
hak tanınması kayıtların doğru olarak tutulması kadar mali disiplin açısından da yararlı
olacaktır.
Bu maddede bahsedilen ovülasyon indüksiyonu ve inseminasyon işlemleri sadece ÜYTE
merkezlerinde yapılmamakta, muayenehane,
poliklinik gibi bu yönetmelikle düzenlenmeyen koşullarda da yaygın olarak uygulanmaktayken kısıtlamalar sadece ÜYTE merkezlerinde geçerli gibi görünmektedir.
Yönetmeliğin çoğul gebelik oranını azaltmak
amacına katılmakla beraber, bu katı kısıtlamaların uygulamaya girmesine müteakip gebelik oranlarının azalmış olduğu anlaşılmaktadır. Aynı amacı koruyarak hasta yararına
gebelik oranlarını da korumak üzere aşağıda
açıklanan Belçika modelinin kabul edilmesi
önerimizdir.

Azalmış sperm sayısı nedeniyle fertilite potansiyelini kaybetme riski olan erkeklere kryoprezervasyon hakkı tanındığı gibi azalmış over
rezervi nedeniyle aynı riske maruz kalan kadınlara da oositlerini dondurarak üreme potansiyellerini koruma şansı verilmelidir.

1. denemeden sonra 35 yaş altında 2 et uygulanabilir. 35-39 bandında da 3. deneme sonrası 3 ET, 40 ve üstünde sınır olmaması ya da
4 ET ile sınırlı olması.
Öte yandan, kötü prognozlu hasta gruplarında, yani ileri derecede düşük over rezervli
genç hastalar, eşi non-obstrüktif azospermi
olanlar, preimplantasyon genetik tarama
ihtiyacı olan genetik problemli çiftlerde ilk
denemede dahi iki embryo transferine izin
verilmesi uygun olabilir.
Ek olarak ülkemizde giderek yaygınlaşan
dondurulmuş embryo transferlerinin başarısı
taze transferden düşük olmaktadır. Bu nedenle dondurulmuş embryo transfer sikluslarında
taze transferlerde izin verilenden bir tane fazla embryo transfer edilmesine izin verilmesi
hasta yararına olabilir.
Türkiyede ikamet etmeyen hastalarda oluşacak çoğul gebeliklerin bizim sağlık sistemimize maddi yükü olmadığından, tedavi için
ülkemize gelen bu hastaların yüksek gebelik
oranları elde ederek memnuniyetle ayrılabilmeleri için bu sınırlamalardan muaf olmaları
faydalı olabilir.
Azalmış sperm sayısı nedeniyle fertilite potansiyelini kaybetme riski olan erkeklere kryoprezervasyon hakkı tanındığı gibi azalmış
over rezervi nedeniyle aynı riske maruz kalan
kadınlara da oositlerini dondurarak üreme
potansiyellerini koruma şansı verilmelidir.
Buna ek olarak, ilerleyen yaşın kadınların
üreme potansiyeli üzerindeki olumsuz etkisi
açıktır. Bu nedenle henüz evlenmemiş ve ne
zaman çocuk sahibi olma şansına sahip olacağını öngöremeyen kadınların da ilerleyen
yaşın bu olumsuz etkisinden korunabilmek
adına arzu ettikleri takdirde oosit dondurma
hakkına sahip olması arzulanır.Esasen yaştan
bağımsız olarak ister kadın ister erkek kimin
ne zaman beklenmeyen bir travma, kaza, malignite veya acil cerrahi girişim nedeniyle gonadlarını veya üremem potansiyellerini kaybedebileceği öngörülemez. Bu nedenle belki
de isteyen herkesin gamet dondurma hakkına
sahip olması uygun olabilir.

Bu maddeden ve 16 Şubat 2014 toplantısındaki tartışmalardan anlaşıldığı kadarıyla dondurulmuş gonad ve gametlerin sahiplerinin
DNA analizlerinin saklanmasının amacı bu
örneklerin kullanılması sonucu doğacak çocukların, hukuki gereklilik halinde, nesebinin
tayinidir. Gamet ve gonadların kullanımında
olası karışıklıkları engellemek için mükerrer
etiketleme ve kontrol sistemleri olmasına rağmen oluşabilecek karışıklıklar sadece dondurulmuş örneklerle değil daha yaygın kullanılan taze örneklerle de olabilir. Bu durumda
tedbiren tüm hastalardan DNA örneklemesi
pratikte uygulanabilir görünmediğinden bu
kısıtlı tedbir e yönelik maddenin kaldırılması uygun görünmektedir. Çocuğun nesebinin
belirlenmesi için hukuki bir zorunluluk olduğu takdirde ebeveyn(ler) hayatta olmasa dahi
gerekirse fethi kabir yoluyla DNA analizi yapılabilir , bu nedenle kayıp olmayacaktır.

kimlerine getirilen kısıtlamalar eşitlik ilkesiyle
bağdaşmadığı gibi yukarıdaki maddenin gerektirdiği gebe takibinin yapılmasını engellemektedir. Müstakil ÜYTE merkezlerinde
çalışan ÜYTE sertifikalı kadın hastalıkları ve
doğum hekimlerinin gebelik takibi ve jinekolojik hastalıkların bakımı dahil diplomalarının
gerektirdiği tüm hizmetleri vermesinin önündeki engellerin kaldırılması dileğimizdir.

Gerek embryo, gerek gamet/gonad dokusu kryoprezervasyon onamının herkes tarafından yıllık uzatılması hem hastalara hem
merkezlere yük getirmektedir. Gerek onkoloji
hastaları gerekse gebelik elde eden hastalar
ilk bir kaç yıl boyunca zaten bu örnekleri
kullanmamaktadır. Onam formunda zaten
örneklerin maksimum 5 yıl saklanabileceği
ifade edildiğinden ilk onam formunun yenilemeye gerek olmadan 5 yıl süreyle geçerli
kabul edilmesi en başta hastalar olmak üzere
hem merkezlerin hem de bu onamları kontrol
ile yükümlü bakanlık mercilerinin iş yükünü
hafifletecektir.

1. denemeden sonra 35 yaş altında 2 et uygulanabilir. 35-39 bandında da 3. deneme sonrası 3 ET, 40 ve üstünde sınır olmaması ya da
4 ET ile sınırlı olması.
Öte yandan, kötü prognozlu hasta gruplarında, yani ileri derecede düşük over rezervli
genç hastalar, eşi non-obstrüktif azospermi
olanlar, preimplantasyon genetik tarama
ihtiyacı olan genetik problemli çiftlerde ilk
denemede dahi iki embryo transferine izin
verilmesi uygun olabilir.

Amaç hastaların zemin dışında yerleşimli
merkezlerde ulaşımlarının kolaylıkla sağlanmasıdır. Zemin dışında yerleşimli fakat
her kat için yaya- araba/ambulans girişi
olan merkezler vardır. Bu maddenin ÜYTE
merkezinin her katına yaya/ambulans girişi
olmayan merkezlerde asansör bulunması gerektiği şeklinde düzenlenmesi sorun yaşayan
merkezlerin sorununu çözecektir.

Saklanan örneklerin süre sonunda imha edileceğine yönetmelikte açıkça hükmedilmişken imha için hasta ve eşinden tekrar dilekçe
ve imza istenmektedir. Ancak hastaların bir
kısmına tüm makul çabaya rağmen ulaşılamaması (adres ve telefon değişiklikleri vb nedenlerle) pratikte sorun yaratmaktadır. Saklama süresinin sonunda süreyi uzatmak için
onamın yenilenmesi gerektiğini bilen çiftlerin
süre sonuna kadar merkeze geri dönerek onamı uzatmaması örneklerin imhası için yeterli
gerekçe sayılmalıdır.
Yönetmeliğin bu maddesi açıkken ve hastane
bünyesinde çalışan ÜYTE merkez hekimleri
diğer Kadın hastalıkları ve doğum hizmetlerini de verebilirken, müstakil merkezlerde
çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum He-
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Kayseri’de Ovulasyon İndüksiyon Toplantımız
Bölgesel toplantılarımız devam ediyor. 16 Mart 2014 tarihinde Kayseri’de Ovulasyon İndüksiyon toplantımızı başarıyla tamamladık.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kayseri’deki özel tüp bebek merkezleri sorumluları
ve TSRM yönetim kurulundan üyelerin de bulunduğu toplantı Kayseri ve çevre bölgeden yaklaşık 100 meslekdaşımızın katılımıyla
gerçekleşti. Doç. Dr. Barış Ata tarafından “Ovülasyon Indüksiyonuna Genel Bakış ve Over Rezervinin Değerlendirilmesi” başlıklı konunun aktarılmasını takiben “PCOS’de Birinci Basamak Tedavide Gündemde Olan Aromataz Inhibitörleri” Turgut Aydın tarafından
literatürdeki son bilgilerle gözden geçirildi. “İkinci Basamak Olan Gonadotropinler” Prof. Dr. Gürkan Uncu ve “Adjuvant Tedaviler”
Prof. Dr. M. Ercan Aygen tarafından tartışıldı. Toplantının ikinci yarısında IUI ve IVF için KOH TSRM yönetim kurulu üyelerinden
Prof. Dr. Bülent Berker, Prof. Dr. Cemal Posacı ve Doç. Dr. Ahmet Zeki Işık tarafından aktarıldıktan sonra üçüncü bölümde olgu
sunumlarıyla tartışılarak toplantı sonlandı. Bilimsel programın yanında yapılan Kayseri turu ve hemen sonrasındaki Kayseri mutfağı
tadımı ise olayı taçlandırdı.
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Yeni Üyelerimiz, Hoşgeldiniz…
Çağlar Yazıcıoğlu
Mehmet Dolanbay
Salim Bakkaloğlu
Hülya Kol
Elif Çınar
Özgüç Altun
Özlem Bozoklu Akkar
Çağlar Yıldız
Özlem Ülker
Zehra Kazınlı
Selin Tertemiz
Nuray Terzi
Cem Işıktaş
Nilgün Özer
Arzu Aydın
Hicran Giriş
Semih Zeki Uludağ

Blast

54

