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Değerli okurlarımız, Blast bu sayıda da çıtayı yüksekte tutmaya devam ediyor ve infertilite ve üreme
sağlığı ile ilgili geniş bir yelpazede hem çok güzel ve güncel derlemeler hem de makale incelemeleri
sunuyor.
Derlemeleri mercek altına alacak olursak yazarlarımızın son derece doyurucu makaleler
hazırladıklarını söyleyebiliriz.
Dr. Ayşe Seyhan çok geniş kapsamlı bir konuda komprime ve pratik bilgilerle karşımıza çıkıyor.
Salin infüzyon sonografi ile kombine bilinçli yapılan 2D ultrasonografinin infertil hastanın
değerlendirmesindeki yerini vurguladıktan sonra kullanımı gittikçe artan 3D ultrasonografi ile ilgili
güzel örnekler veriyor.
Dr. Yunus Aydın çok güncel ve tartışmalı bir konuda derlemesini hazırladı. Özellikle bipolar
koter kullanımına imkan sağlayan daha güvenli yeni operatif sistemlerin kullanılmaya başlandığı
günümüzde histeroskopinin artan bir kullanım alanı olduğu aşikar. Giderek güvenli ve pratik
bir uygulama alanı haline gelen histeroskopik uygulamalar bu derlemede incelenmiş. Myom
sınıflaması ve özellikle submüköz myomlar için histeroskopik uygulamalar detaylandırılmış.
Tartışmalı olan IVF öncesi rutin biyopsi veya “scratching-scraping” ve ofis histeroskopi konusu
daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Devam eden inSIGHT çalışması bu konularda bizi daha iyi
aydınlatacak gibi duruyor. Yeung ve ark. randomize kontrollü çalışması (Hum Reprod 2014) IVF
öncesi rutin endometrium aspirasyonuyla bilinçli endometrium hasarı yaratılmasının anlamlı bir
fark yaratmadığını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla seçilmemiş asemptomatik hasta grubunda
IVF öncesi rutin histeroskopi ve/veya endometrium hasarının kullanıma geçirilmesi için beklenmesi
gerekiyor.
Dr.Kahraman Ülker, son derece önemli bir konu olan AMH ve AMH’nın üreme tıbbındaki kullanımıyla
ilgili titiz ve detaylı bir çalışma ile okuyucularımıza ulaşıyor. AMH’nın ölçüm standartlarındaki
farklılıklar son yıllarda yeni jenerasyon kitlerle aşılıyor özellikle değişik tıbbi ve cerrahi uygulamalarda
over rezerv takibi açısından da önemli olan AMH aynı zamanda kontrollü over uyarısına verilecek
yanıtın ve menopozun öngörülmesi açısından da mükemmel olmasa da önemli bir belirteç olarak
karşımızda. Bu konuda kılavuz hazırlamak TSRM açısından da önem arz ediyor. Çok yönlü bir
yaklaşımla klinisyenlere doyurucu açıklamalar getiren bu derlemeyi de kaçırmayın derim.
Makale yorumlarımız çok renkli ve çeşitli. Özellikle Üreme Tıbbı ile Perinatoloji ve Kanser
kesişmeleri bir çoğu basım aşamasında olan çok güncel ve kaliteli makalelerle irdelenmiş. Yine
ART uygulamalarının üst düzey konuları sayılabilecek PGS, yeni gonadotropinler, AMH,antral
follikül sayımı ve yaş ile anöploidi ilişkisi gibi birçok konu bu sayıyı doyurucu bir sayı haline getirmiş
görünüyor.
Bu sayıda emeği geçen tüm ekibe ve yazarlara teşekkür ediyor ve tüm okuyucularımızdan
aktivitelerimize katılımlarını arttırmalarını diliyorum.
Bu arada kılavuz hazırlama gruplarımızın da çalışmalarını Eylül-Ekim aralığında bitirerek bu kış
üyelerimize son derece titiz hazırlanmış güncel kılavuzlar sunacağımızı da müjdelemek istiyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık
TSRM Genel Sekreteri
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İNFERTİLİTE DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ
İnfertil çiftlerde, kadının değerlendirilmesinde transvaginal ultrason ile görüntüleme
klinik pratiğimizin en önemli parçasıdır. Herhangi bir yardımla üreme tekniği kullanılmadan önce uterus ve adnekslerin ultrasonografi
ile görüntülenmesi hem noninvaziv olması
hem de hastaların yönetiminin belirlenmesinde esas oluşturmaktadır. Bu derlemede
ultrason ile normal ve anormal bulguların
nasıl değerlendirildiği ve klinik önemleri tartışılacaktır.

endometrium tanımı için özel cut-off değerler tanımlanmamıştır. İnce endometriumun
gebelik üzerindeki olumsuz etkisi, ince endometrium dolayısıyla incelmiş fonksiyonel tabaka nedeniyle embryonun bazal tabakadaki
spiral arterlerin yüksek oksijen konsatrasyonuna maruziyeti hipotezi ile açıklanmaya
çalışılmıştır.

Uterus’un Değerlendirilmesi
IVF’te embryolar için daha iyi kültür ortamları, daha iyi kalite embryo seçimi, blastokist
evresine kadar embryoyu kültüre etmek, PGS
ile euploid embryo transferi gibi tüm yeniliklere rağmen implantasyon ve canlı doğum
başarısında yıllar içinde beklenildiği kadar
ivmelenmemiştir. En iyi prognozlu hastalarda
dahi beklenen gebelik oranı %70’lere ulaşabilmektedir (1).
Embryonun uterin duvara tutunması ve önce
epitele sonra annenin dolaşım sistemine penetre olarak plasentayı oluşturma süreci olan
implantasyonun başarılı olabilmesi için morfolojik olarak normal ve reseptif endometrium şarttır.
Endometrium Değerlendirmesi
İmplantasyonun ön görülmesinde sıklıkla
kullanılan incelemelerden birisi de endometrium değerlendirmesidir. Endometriumun
kalınlığı, patterni, doppleri ve volüm ölçümleri endometrial reseptivite markerları olarak
kullanılmaktadır. Klinik uygulamada en sık
kullandığımız endometrial kalınlık ve patterni tartışacağız.
Ultrason ile endometrial kalınlık, midsagital
planda endometrium myometrium bileşkesi
arasındaki ekojenik mesafe olarak ölçülür.
Geç foliküler fazdaki endometrial kalınlık ile
implantasyon arasında ilişki olabileceği düşünülmüş olmasına rağmen normal veya ince
Blast

Gebelik için gerekli minimum endometrial
kalınlığın 7 mm olduğunu gösteren 1996 yılından Friedler ve arkadaşlarının çalışmasından sonra bu ilişkinin gerekli olmadığını da
gösteren birçok çalışma yayınlanmıştır (2).
Anormal endometrium görülme sıklığı yaşa
bağlıdır. Naturel sikluslarda genç hastalarda
%5 olasılıkla görülürken >40 yaş hastalarda %25 görülme sıklığına ulaşabilir. Minimum endometrial kalınlığın 6 mm hatta 4-5
mm olduğunda bile gebelik oluşabileceğini
gösteren çalışmalar mevcuttur (3, 4). Donor
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oosit sikluslarında 737 vakalık bir çalışmada
ise endometriumu ≤ 6mm ve >6 mm olan
hastaların gebelik oranları karşılatirildiğinda
istatiksel bir fark bulunmamıştır (5). Gebelik
elde edilen en ince endometrium ise 4.9mm
olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada 9.1-10
mm arasındaki endometrial kalınlığı olan
hastalarda ≤9mm olanlara kıyasla 1.67 kat
ve >10mm endometriuma olanlara kıyaslada
2.5 kat daha iyi gebelik oranı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan çok kalın endometriumda da
gebelik olasılılığının olumsuz etkilenebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Buradaki
olası mekanizma ise embryo transferi sırasında çok kalın endometriumda mekanik travma olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Kalın
endometrium ölçülen hastalarda ince endometrium saptananlarda literatürde belirsizlik
ve çelişkili bulgular mevcuttur. Endometrium
kalınlığı >14 mm olan hastalarda implantasyon ve gebelik oranlarında fark bulunmazken
19-20 mm’de gebelik bildirilmiştir (6, 7).
Endometrial pattern ise foliküler fazda trilaminer veya isoekojen/hiperekojen olarak
değerlendirilmektedir. Endometrial pattern
ile gebelik arasındaki ilişki kalınlıktan daha
önemli gözükmektedir. Çünkü endometrial
pattern ovaryan steroidlere maruziyete bağlı
olarak değişmektedir. Zhao ve arkadaşlarının
2000’e yakın hastada yaptıkları çalışmada
endometrial kalınlıktan bağımsız trilaminer
endometrium görüntüsünün daha iyi gebelik
oranı verdiğini göstermişlerdir (7).

VKV Amerikan Hastanesi

İnce endometriumun yönetimi için çeşitli
tedaviler denenmiş olsa endometrium kalınlığını arttıran bilimsel olarak kanıtlanmış bir
yöntem yoktur.
Sonuç olarak endometrium değerlendirilmesinde endometrial kalınlık ince olsa bile
trilaminer pattern izlenmesi durumunda kliniğimizde hastaya ek bir uygulama yapmamaktayız.
Endometrial Polip
Endometrial polipler endometriumun benign
proliferasyonudur. Endometriozis, obezite
gibi östrojen ile ilişkili durumlarda insidansı
artar. Endometriumda fokal ekojenite artışı
ile bazen sadece endometrial kalınlıkta homojen artışla kendi gösterebilmektedir. İnce
saplı veya geniş tabanlı olabilir. Tanıda Salin
infüzyon sonografinin (SIS) yeri tartışılmazdır. Erken foliküler fazda ağrıyı azaltmak i,çin
işlemden 30 dakika önce NSAID verilerek
vajenin iyodinle temizliğini takiben servikal
kanaldan kateter geçirilir. 20 ml steril serum
fizyolojik (SF) içeren enjektör katetere bağlanır. Sagital ve transvers görüntülerle kavite
taranır. Ideal görüntüyü elde edebilmek için
kaviteye hava verilmemesi gereklidir. Kaviteye hava verildiği durumda tüm kavite hiperekojen baloncuklarla dolacak ve görüntü net
alınamayacaktır. Bu nedenle kateter SF ile yıkandıktan sonra kaviteye yerleştirlmeli ve enjektördeki hava çıkarılmalıdır. Kateter kavitede fakat uterus distansiyonu sağlanamıyorsa
, stopperlı veya balonlu kateter kullanılabilir.

SİS ile polibin hangi duvardan kaynaklandıgı, lokalizasyonu ve kesin boyutları ortaya
konabilmektedir. Transvaginal 3-boyutlu
ultrasonla da polip görüntülenebilmektedir.
Hatta 3D ultrasona SİS eklendiğinde intrakaviter oluşumların tam lokasyonu çok daha iyi
görüntülenebilmektedir.
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Endometrial polip bulunmasının fertilite üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir.
Endometrial polip inflamasyon, endometriumda estrojen/progesteron reseptörleri regulasyonu, implantasyonda görevli genlerin
moleküler ekspresyonundaki bozuklukluklara
neden olarak endometrial reseptivite üzerine negatif etkisi olduğu gösterilmiştir.Klinik
olarak gebelik ve endometrial polip arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir adet randomize
kontrollü çalışma vardır. Perez Medina ve arkadaşları intrauterin inseminasyon yapılacak
204 hastayı histeroskopik polipektomi yapılan
ve yapılmayan olmak üzere iki gruba ayırmışlardır(8). Histeroskopik polipektomi yapılan
grupta gebelik %63.4 iken kontrol grubunda
%28.2 bulunmuştur (p<0.001). Endometrial
polip lokasyonu ve polip çıkarıldıktan sonra 6
ay içinde gebe kalma şansı arasında bir ilişki
olduğu Yanaihara ve arkadaşlarının çalışmasında gösterilmiştir. Lateral uterin duvardaki
polip çıkarılmasını takiben 6 ay içinde spontan gebelik oranı %14.8 iken multiple polipektomi yapılanlarda %40.3 ve uterotubal bileşkedekilerde ise %57.4 ve bulunmuştur (9).
Her ne kadar IVF hastalarında endometrial polip ile ilgili RCT bulunmasa da günlük
uygulamamızda histeroskopik olarak polip çıkarılması basit ve güvenilir bir yöntem olduğundan polip tespit edilen infertil hastalarda
polipektomi yapılmaktadır.
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Intrauterin Adezyon
Endometriuma hasar verecek herhangi bir
travma sonrası bazal tabaka ve altındaki myometriumun hasarlanması ile inflamasyonun
tetiklenmesi sonucu uterin kavite ve/veya
servikal kanalın parsiyel veya total olarak
fibrotik dokuyla obliterasyonu olarak tanımlanır. Klinik olarak hipomenore, amenore,
infertilite, tekrarlayan gebelik kaybı ve anormal plasentasyon ile birliktedir. Transvajinal
ultrasonografide endometrium içi hiperekojen odaklar görüntülenir. Daha ağır vaklarda
endometrial ekonun kavite boyunca düzenli
izlenmediği arada tamamen kaybolduğu veya
görülemediği alanlar tespit edilebilir.

ve net olarak endometiumun seçilememesi
söz konusuyken aynı hastanın 3d ultaronunda koronal planda kavitenin sol yarısının
adezyonlarla kapandığı izlenmektedir.
Intrauterin adezyonların tedavisi histeroskopi
ile yapılmaktadır. Fakat histeroskopik adhezyolizisi takiben %3-62.5 oranında rekurens
izlenebilmektedir.Intrauterin adezyon önlenmesinin esas olduğu ve erken gebelik kaybı
yönetiminde konservatif ve medikal yaklaşımı D&C’ye alternatif olabileceğini akla getirmek gerekir.

2D ultrasonografi ile sadece sagital ve transverse kesitler görüntülenebilirken 3D ultrasonografide ayrıca uterin kavite anormalliklerinin değrlendirilmesinde çok önemli olan
koronal kesit de izlenebilmektedir. Üstteki
2D imajında endometrial çizgide düzensizlik

Myometriumdan kaynaklanan benign tumorlerdir. 33-40 yaş arası %8 hastada görülür. Belirgin sınırlı myometrium ile aynı
ekojenitede solid kitlelerdir. Posteriorunda
akustik gölgelenme izlenir, uterusu genel olarak büyütür ve dış kontürünü değiştirir.

Blast

Myometriumun Değerlendirilmesi
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Myomlar genel olarak submuköz, intramural
ve subseröz olarak sınıflandırılır. FIGO sınıflamasına göe Tip 0 intramural uzanımı olmayan pedinküllü, tip 1 %50’den az intramural
uzanımı olan ve tip 2 ise %50’den çok intramural uzanımı olan submuköz myomdur. İntramural myomlarda endometrium ve serozayla olan ilişkisine göre tip3,4 ve 5 olarak alt
gruplara ayrılmaktadır Subserozal myomlar
ise intramural komponentine göre tip 6 ve 7
olarak gruplandırılmıştır. Subseröz myomların fertilite üzerine etkisi yoktur. Endometrial
kaviteyi bozan tip 0,1 ve 2 myomların fertiliteyi olumsuz yönde etkilediği konusunda
görüş birliği mevcuttur. Kaviteyi deplase etmeyen intramural myomların gebelik üzerine
etkisi ve yönetimi konusunda ise görüş birliğine varılamamıştır. Intramural myomların
kaviteye etkisi SİS ile çalışılabilinir..

Submuköz Myom Endometrial Polip
3D US’de ise myometrium ekojenitesinde
endometrial polipe göre daha heterojen görüntüsü vardır.

2D Submüköz Myom

Asimetrik uterin büyüme posterior ≠ anterior
duvar eşit olmaması,
Endometrial–myometrial yüzeyin belirgin
olmaması,

1 ve 4 maksimum junctional zone’u gösterirken, 3 minumum JZ ve 2 myometrial kalınlığın ölçümleridir.
JZ maksimumun ≥8 mm, JZ max-JZ min
arası farkın ≥4 mm ve JZ oranının (JZ max/
max myometrial kalınlık) ≥ 50% olması adenomyozis tanısı lehinedir.

Asimetrik uterin büyüme, ön-arka duvar

3D Submuköz Myom
Yukarıdaki 2D ultrason görüntüsünde kavite
içinde myometrium ile aynı ekojenitede solid
kitle izlenmektedir. Aynı hastanın 3D ultrasonunda çok belirgin olarak kaviteyi kaplayan
submuköz myom izlenmektedir.

Subendometrial linear çizgilenme eşit değil. Uterus
içinde anekoik kistler

Fundus seviyesinde endometriumun

Endometrial çizginin net seçilememesi

Fundus yerleşimli intramural kaviteyi deplase eden
myom (Tip 2)
Adenomyozis
Ektopik endometrial glandlerin myometriuma invaze olması ile karakterizedir. Bazal
tabakadan endometrial hücrelerin myometriuma migrasyonu sonucu oluşur. Kadın yaşı
ilerledikçe insidansı artar. Ultrasonda endometrioma veya endometriozisi bilinen hastalarda myometrium adenozmyozis açısından 2
durumun birlikteliğinin sıklıkla olması nedeniyle dikkatlice incelenmelidir. Adenomyozisin ultrason bulguları;
Myom yokluğunda büyümüş, globüler uterus,
Uterus içinde saçılmış küçük anekoik kistler,
Subendometrial linear çizgilenme,
Heterojen myometrium ekojenitesi,

Dopplerde sirküler olmayan düz damarlanma
3D US ile özellikle myometrium endometrium arasındaki kontrast çok daha iyi vizuelize edilmektedir. Bazal endometrium ile
myometriumun internal tabakası arasındaki
mesafeye junctional zone (JZ) denilmektedir.
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Bozulmuş JZ myometriuma doğru infiltrasyonu
Uterusun Konjenital Anomalileri
ESGE’nin yeni sınıflamasına göre bu derlemede infertilite ile ilişkili olan dismorfik
uterus, septum anomalilerine değinilecektir.
Öncelikle normal uterus indentasyonu maksimum uterin duvar kalınlığının %50 sini
geçmeyen indentasyonla düz veya eğimli
interostial çizgisi olan uterus olarak tanımla-
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nır. İnfertil hastalarda dismorfik uterusun alt
kategorisi olan U1b veya infantil uterus görmekteyiz. Infantil uterus hastalraında uterus
korpus ve serviks oranı tersine dönmüştür.
Korpus uterusun 1/3’ü, serviks ise 2/3’ünü
oluşturur. 2d ultrasonla değerlendirildiğinde
transvers kesitte interostial seviyede dar fundus izlenir ve serviksten fundusa doğru tarandığında kavitenin fundusa doğru beklenen
genişlemesini yapmadığını görürürüz. 3D
ultrasonla ise koronal kesitte tersine dönmüş
korpus serviks oranı çok iyi izlenebilmektedir.

Normal kavite

Adnekslerin Değerlendirilmesi
İnfertil hastada adneksleri değerlendirirken
overlerdeki antral folikül sayısı ve tubalarda
hidrosalpenks görüntüsünün varlığı araştırılmalıdır. Aqntral folikül 2-10 mm arası hipoekoik over içi yapılardır. Hastanın yaşına göre
antral folikül sayısı ve dolayısıyla over rezervi
hakkında yorum yapılır.
Hidrosalpinks ise uterus komşuluğunda unilokuler, anekoik , vaskularizasyonu olmayan
elonge tubuler yapı olarak izlenir. Embryonun appozisyonu önlediği, mekanik olarak
kavitenin tubal sıvı ile yıkanması, αVβ3 integrin ve LIF ekspresyonunda ve HOXA10
ekspresyonunda azalma gibi mekanizmalarla
gebelik üzerine olumsuz etkileri açıklanmaya
çalışılmıştır. İnfertilite tedavisi öncesi uterus
ve salpenks arasındaki ilişki tubal ligasyon
veya salpenjektomi yapılarak kesilmelidir
(10).

Dismorfik kavite
Uterin septum ise 2D ultrasonda hem sagital
hem de transvers kesitlerde izlenebilmektedir.
Sagital kesitte endometrium tarnırken sağ
ve sol kornlar arası mesafenin fazlalığı dikkat
çeker. Transverse kesittes ise iki ayrı endometrial kavite görüntüsü tipiktir. İdeali 3D ultrasonla koronal görüntü almaktır.

Septum ESGE tanımlanmasına göre dış kontürü normal olan uterusta internal indentasyonun maksimal myometrial kalınlığın >
50%’sinden fazlası olarak tanımlanmaktadır.
Septum kaviteyi tamamen veya parsiyel olarak bölebilir.
Blast
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İNFERTİLİTEDE HİSTEROSKOPİNİN YERİ
Ofis histeroskopi basit ve güvenli bir minimal
invazif tetkik-tedavi yöntemi olup birçok üreme sağlığı merkezinde uygulanmaktadır. Sıklıkla daha basit olan ultrasonografi, histerosalfingografi gibi görüntüleme yöntemlerinde
şüphelenilen intrakaviter patolojilerin (submukozal myom, endometrial polip, uterin
septum gibi) doğrulanması ve gerektiğinde
tedavisi için uygulanmaktadır. Ayrıca, son dönemdeki veriler histeroskopinin IVF siklusları
öncesinde de yerinin olabileceği yönündedir.
Submukozal Myom (Sm)
FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) evrelemesine göre submukozal myomlar 3 gruba ayrılırlar; i) tip O:
tamamen endometrial kavite içersindedir, ii)
tip 1: ≥50% endometrial kavite içersindedir,
iii) tip 2: ˂50% endometrial kavite içersindedir (Munro et al., 2011). Myomlar genel olarak subfertilite ile ilişkilidir; endometrial kavitenin düzensizleşmesi (Casini et al., 2006),
internal tubal ostiumun bozulması (Oliveira
et al., 2004), endometrial reseptivite ve implantasyonun azalması (Rackow ve Taylor,
2010), myometrial kontraktilitenin artması
(Yoshin et al., 2010) temel nedenlerdir.
SM’ların klinik olarak infertilite ilişkisindeki en önemli verilerden birisi Pritts ve ark.
tarafından yapılan meta-analizdir (2009).
SM-infertilite ilişkisinin değerlendirildiği bu
meta-analizde SM varlığının klinik gebelik
ve implantasyon oranını azaltırken spontan
abort oranını arttırdığı saptanmıştır. SM’larda histeroskopik cerrahinin etkinliği açısından cerrahi uygulanmayan SM’lu hastalar
ile karşılaştırıldığında ise cerrahi uygulanan
grupta sadece klinik gebelik oranlarında anlamlı artış tesbit edilmiş olup implantasyon
oranı ve spontan abort oranında değişiklik
saptanmamıştır. Diğer taraftan, cerrahi uygulanan grup hiç myomu olmayan normal vakalar ile karşılaştırıldığında ise klinik gebelik,
implantasyon oranı ve spontan abort açısından fark saptanmamıştır (Pritts et al. 2009).
Bu güne dek SM cerrahisinin fertilite üzerine
etkisini prospektif kontrollü olarak inceleyen tek bir çalışma vardır. Casini ve ark.’nın
yaptığı bu prospektif kontrollü çalışmada 12
aylık takip sonucu histeroskopik myomektomi uygulan hastalarda myomektomi yapılmayan gruba göre klinik gebelik oranları
[13/30(43%) vs. 6/22(27%); p<0.05] daha
yüksek saptanmıştır (2006). Ancak 2012 yılında yapılan Cochrane meta-analizinde ise
sadece bu çalışmanın verilerinin değerlendirilmesine rağmen sonuçlar klinik gebelik
Blast

açısından cerrahi lehine olsa da anlamlı saptanmamıştır (OR: 2.04; 95% CI: 0.62 - 6.66)
(Bosteels et al., 2013). Bu konudaki bir diğer
önemli çalışmada ise SM’u olan 215 hasta randomize prospektif olarak 12 ay takip
edilmiştir. Histeroskopik myomektomi uygulanan grupta kontrol grubuna göre (63% vs.
28%) daha fazla klinik gebelik elde edilmiştir
[RR;2.1 (95% CI, 1.5–2.9)]. Ancak bu çalışma dergi editörü tarafından yayından çekilmiştir (Shokeir et al., 2010).
Genel olarak bakacak olursak; SM’lar fertiliteyi azaltmaktadır. Histeroskopik cerrahi ile
çıkartılmalarıda fertilite üzerine pozitif etki
sağlayabiliriler.
Endometrial Polip
Endometrial poliplerin infertiliteyi negatif
yönde etkilediği düşünülmektedir, bu düşüncede poliplerin infertile populasyonda
sık saptanmasından dolayıdır (Moravek et
al., 2011). Poliplerin infertilite ile ilişkisindeki olası mekanizmalar ise; endometrial
kanama, endometrial artmış enflamasyon,
sperm transportunda bozulma, fertilizasyon
ve implantasyonda olabilecek bozulmalardır
(Oehninger et al., 1995; Richlin et al., 2002).
Histeroskopik polipektominin fertilite üzerine
etkisini prospektif randomize olarak inceleyen tek çalışma ise IUI sikluslarındadır. Perez
ve ark.’nın yaptığı bu çalışmada; ortalama 24
aylık infertil, ultrason ile tanı konulmuş endometrial polibi olan 215 hasta randomize edilmiştir. Çalışma grubunda ofis histeroskopi ile
polipektomi yapılmış, kontrol grubunda ise
sadece polip biyopsi yapılmıştır. Her iki gruptada işlem sonrası 4 siklus stimulasyon+IUI
planlanmıştır. Cerrahi ve kontrol grubundaki
gebelik oranları 63% ve 28% olarak saptanmış olup (RR: 2.3; 95% CI: 1.6–3.2), NNT
3 (95% CI: 2– 5) olarak bulunmuştur. Bu
çalışmadaki ilginç olan bir nokta ise çalışma
grubundaki gebeliklerin 65%’inin stimulasyon+IUI öncesi spontan olarak gerçekleşmesidir. Ayrıca, Perez ve ark.’nın çalışması sonucu polip büyüklüğünün sonuçlar üzerinde
etkisinin olmadığı saptanmıştır (Perez et al.,
2005).
Özetle, endometrial polipler fertilite üzerine negative etki yapabilir. Polipektomi hem
spontan hemde stimulasyon+IUI sikluslarında gebelik şansını arttırabilir.
Uterin Septum
Uterin septum, özellikle yetersiz kavite ve
kanlanması azalmış bir bölgedeki implantasyon güçlüğü nedeniyle subfertiliteye sebep
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olmaktadır. Gebelik oluşsa bile 90%’a varan
gebelik kayıpları bildirilmektedir (Kormanyos et al., 2006). Prospektif olmayan çalışmalardan yapılan derleme sonucunda histeroskopik metroplasti yapılan septum olgularında
canlı doğum oranı 82% iken cerrahi uygulanmayanlarda 6% olarak bildirilmiştir
(Grimbizis et al., 2001). Mollo ve ark.’nın
yaptığı prospektif kontrollü bir çalışmada
44 septumu olan infertil çift 132 açıklanamayan infertilitesi olan hasta ile karşılaştırılmıştır. Histeroskopik metroplasti sonrası her
iki grupta 1 yıl spontan takip edilmişlerdir ve
klinik gebelik oranları (38.6% vs. 20.4%) ile
canlı doğum oranları (34.1% vs. 18.9%) olup,
metroplasti grubunda anlamlı olarak daha
yüksek saptanmıştır (2009). Bir diğer prospektif çalışmada ise 2 yıllık infertilitesi olan
88 kadında histeroskopik metroplasti sonrası
12. ayda spontan gebelik oranı 47.7% olarak
bildirilmiştir. İlginç olarak cerrahi sonrası gebelik oranı, küçük septum olanlara göre büyük septum olanlarda (>1/2 kavite, >2-3 cm)
daha yüksek saptanmıştır (%42.8 vs. %66.7)
(Shoekeir et al., 2011). Reziduel septumun
etkisinin incelendiği bir çalışmada ise <1 cm
reziduel septumu olan hastalarda cerrahinin
gebelik oranlarını arttırmadığı saptanmıştır
(Kormanyos et al., 2006).
Dolayısıyla; septum fertiliteyi direkt olarak
azaltmakla birlikte histeroskopik septum cerrahisi klinik sonuçlar üzerine pozitif etkili
gibi görünmektedir. Özellikle büyük septumu
olan hastalarda cerrahinin etkisi daha belirgin iken <1 cm altındaki septumlarda cerrahi
müdahalenin etkisi tartışmalıdır.
Ivf Sikluslarında Histeroskopinin
Rolü
IVF sikluslarında histeroskopinin kullanımının teorik olarak 3 potansiyel yararı olabilir;
i) histerosalfingografisi ve/veya ultrasonografisi normal bile olsa, olabilecek endometrial patolojiler (polip, myom, adezyon) tesbit
edilebilir, ii) IVF siklusundan bir önceki siklus serviks histeroskop ile geçileceği için zor
embryo transferi vakaları tesbit edilebilir ve
takip eden siklustaki embryo transfer işlemi
daha kolay yapılabilir, iii) endometriumda
immünolojik uyarı ile implantasyon oranları
artabilir (Cholkeri and Sasaki, 2015).
≥2 başarısız IVF siklus öyküsü bulunan hastalar üzerinde yapılan iki prospektif çalışmanın sonuçları bu konu açısından önemlidir.
Demirol ve Gürgan (2004) tarafından daha
önceki HSG tetkikleri normal olan hastalar başarısız sikluslar sonrası histeroskopi
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(n=210) ve kontrol grubuna (n=211) ayrılmışlardır. Group IIa (n = 154) hastalarda histeroskopi normal olarak saptanmış olup Group
IIb (n = 56) hastalarda endometrial polip ve
adezyon en sık olmak üzere farklı endometrial patolojiler saptanmış ve operatif histeroskopik yöntem ile tedavi edilmişlerdir. Takip
eden IVF siklusu sonucu gebelik oranları
intrauterine patoloji saptanıp operatif histeroskopi uygulananlarda ve herhangibi patoloji saptanmayanlarda kontrol grubuna göre
daha yüksek saptanmıştır (Group I vs. Group
IIa: 21.6% vs. 32.5%, P = 0.044; Group I vs.
Group IIb: 21.6% vs 30.4%, P = 0.044). Hemen hemen aynı özelliklere sahip hasta grubu
ile Raju ve ark.’nın yaptıkları bir başka çalışmada da tedavi edilebilir intrauterine patoloji
saptansın ya da saptanmasın, histeroskopi yapılanlarda klinik gebelik oranları daha yüksek
saptanmıştır (Group I vs. Group IIa: (26.2 vs.
44.44%, P < 0.05; Group I vs. Group IIb:
26.2 vs. 39.55%, P < 0.05) (2006). Normal
histeroskopi bulgularına sahip hasta verilerinin değerlendirildiği bir metaanalizdede
ofis histeroskopi uygulanan hastalarda takip
eden IVF sikluslarında klinik gebelik oranları
yüksek saptanmıştır (RR: 1.63; 95% CI 1.351.98) (El-Touky, 2008).
Başarısız IVF siklusları sonrasında yapılan
histeroskopinin muhtemel pozitif etkisi, tüm
IVF sikluslarında yani ilk IVF sikluslarından
itibaren siklus öncesi histeroskopinin uygulanabilirliğini tartışmaya sokmuştur. Pundir ve
ark.’nın yaptıkları bir derlemede 3179 hastada ilk IVF siklusu öncesi uygulanan histeroskopinin klinik gebelik ve canlı doğum üzerine
etkileri incelenmiştir. Siklus öncesi uygulanan
histeroskopi ile klinik gebelik oranları (RR,
1.44, 95% CI 1.08–1.92,P= 0.01) ve canlı
doğum oranları (RR 1.30, 95% CI 1.00–
1.67,P= 0.05) daha yüksek saptanmıştır
(2014). Bu derlemedeki diğer bir ilginç nokta ise histeroskopide patoloji saptanıp tedavi
edilenler ile normal histeroskopi saptananlar arasında sonuçlar açısından fark saptanmamasıdır; yani başarısız IVF siklus öyküsü
olan hastalardaki gibi sadece histeroskopi
uygulanmasının bile pozitif yönde etkisinin
olabileceğidir. Ayrıca klinik gebelik açısından
incelendiğinde histeroskopinin sağlayabileceği pozitif yöndeki etkinin başarısız IVF öyküsü olan hastalarda daha fazla olabileceği ve
bu grupta nnt=7 iken ilk IVF siklusu öncesi
histeroskopi uygulanan hastalar için nnt=11
saptanmıştır.
Sonuç olarak IVF öncesi histeroskopi uygulaması; başarısız IVF siklus öyküsü olanlarda
daha etkin gibi görünmekte iken tüm IVF
siklusları öncesi uygulama ile daha iyi gebelik
sonuçları elde edilebilir. Sonuçlardaki pozitif
yöndeki etki sadece intrauterine patoloji sap-

tananlarda değil normal histeroskopi bulguları olanlarda da mevcut gibi görünmektedir.
Özet
Submukozal myomların histeroskopik olarak
çıkartılmaları gebelik oranlarını arttırmakta
gibi görünse de yeterli prospektik kontrollü
çalışma yoktur. Ancak zayıf öneri de olsa submukozal myomu olan hastalarda histeroskopik myomektomi önerilebilir.
Endometrial polipler fertilite üzerine negatif etki yapabilir. Polipektomi hem spontan
hemde stimulasyon+IUI sikluslarında gebelik
şansını arttırabilir.
Uterin septum fertiliteyi direkt olarak azaltmakla birlikte histeroskopik septum cerrahisi
klinik sonuçlar üzerine pozitif etkili gibi görünmektedir. Özellikle büyük septumu olan
hastalarda cerrahinin etkisi daha belirgin
iken <1 cm altındaki septumlarda cerrahi
müdahalenin etkisi tartışmalıdır.
IVF öncesi histeroskopi uygulaması; başarısız
IVF siklus öyküsü olanlarda daha etkin gibi
görünmekte iken tüm IVF siklusları öncesi
uygulama ile daha iyi gebelik sonuçları elde
edilebilir. Sonuçlardaki pozitif yöndeki etki
sadece intrauterine patoloji saptananlarda
değil normal histeroskopi bulguları olanlardada mevcut gibi görünmektedir.
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ANTİ MÜLLERİAN HORMONUN ÜREME TIBBINDAKİ GÜNCEL YERİ
Anti-Müllerian Hormon (AMH), AMH geni
tarafından kodlanan ve erkek embriyoda paramezonefrik kanalların (Müllerian kanallar)
gelişimini engelleyen bir proteindir. Müllerian inhibitör faktör (MIF), Müllerian inhibitör
hormon (MIH) ve Müllerian inhibitör substans (MIS) olarak da bilinir.
Alman bilim adamı Johannes Peter Müller
19.yüzyılda Fallop tüpleri, uterus ve vajinanın embriyolojik öncülü olarak paramezonefrik kanalları tanımladı. Fransız endokrinolog Alfred Jost 1940’ta, embriyonik gonadın
erkek yönünde gelişimi için testosterona ek
olarak paramezonefrik kanalları gerileten bir
maddenin varlığını fark etti. Bundan sonra da
Anti-Müllerian Hormon kavramı kullanılmaya başlandı.
Gebeliğin yedinci haftasından önce dişi ve
erkek fetüsün gonadları farksızdır ve ikisi de
dişi ve erkek dış genital organla birlikte Müllerian ve Wolf kanallarına sahiptir. XY fetüste SRY gen ekspresyonuyla gonad testis yönünde gelişir. Sekizinci haftadan başlayarak
testiste Leydig hücreleri testosteron ve insülin
benzeri faktör 3 ve sertoli hücreleri AMH
üretmeye başlar1.
Fetal yaşamda, AMH esas olarak olgunlaşmamış Sertoli hücrelerinden üretilir. Fetal
yaşamın sonlarına doğru ve doğum sonrası
ise, özellikle preantral ve küçük antral foliküllerin granüloza hücrelerinden de üretilmeye
başlar2,3.
AMH erkek genital sisteminin oluşumu sırasında, erkek fetüsteki Müllerian kanallarının
gerilemesini sağlar. Aynı anlarda Leydig hücrelerinin ürettiği androjenlerle birlikte Wolf
kanalı kalıcı olurken, ürogenital sinüs ve dış
genital organlarda erkek yönünde gelişmeler
olur. Eğer AMH etkisi olmazsa, erkek fetüsde
normal dış genitallerin yanında Müllerian kanal yapıları da görülür4.
AMH’ın kadında, FSH uyarısıyla oluşan folikül büyümesini ve östradiol üretimini azalttığı düşünülmektedir. Zaten gelişen foliküller
8 mm ya da daha büyük çapa ulaşınca, foliküllerdeki AMH gen ve protein ekspresyonu
hızla azalmaktadır5-7.
Daha önceleri doğumsal endokrin hastalıkların değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan
AMH, son yıllarda üreme tıbbıyla uğraşan
hekimlerin de ilgi odağı olmuştur. Overyan
rezerv ve hiperstimülasyonun öngörülmesinBlast

de; serum AMH seviyelerinin ölçülmesi klinik
olarak yararlı, sayısal değer vermesi ve serum
Folikül Stimülan Hormon’a (FSH) göre daha
kesin sonuçlar vermesi sebebiyle giderek yaygınlaşmaktadır. İnfertilite tedavisinin yönetimi, sonraki gebeliklerin planlaması, menopoz
öngörüsü, tıbbi ve cerrahi işlemler sonrası
overyan hasarın takibi ile polikistik over sendromu ve erken overyan yetmezlik gibi overle ilişkili durumlarında kullanılması AMH’ı
güçlü bir klinik biyomarker yapmaktadır8.
Amh’ın Kimyasal Yapısı Ve Üretimi
Yapısal olarak transforming büyüme faktörü-β (TGF-β) ailesinden olan AMH iki alt
ünitesi olan bir 140-kDa glikoproteindir ve
insanda 19.kromozomun kısa kolundaki gen
tarafından kodlanır9. Kısa bir sinyalle büyük
öncül (560 aminoasit) oluştuktan sonra, birbirine benzer alt üniteler içeren erken ön hormon oluşur. Salınım öncesi hormona glikoz
eklenir ve 72-kDa’luk iki alt ünite birbirlerine
iki sülfit bağla bağlanır.
İki alt ünitenin de hem azot (N-terminal)
hem de karbon (C-terminal) sonları vardır ve
C-terminal TGF-β ailesinin diğer üyeleriyle
benzerlik gösterir. N-terminal bölgesi öncül
bölge olarak tanımlanır ve asıl hormonal biyoaktiviteye sahip, olgun bölge olan C-terminal’in etkinliğini güçlendirir. Sitoplazmadan
geçiş sırasında AMH’ın bir bölümü kesilerek
70-kDa’luk iki alt ünite kalır. Doku kültüründe bütün AMH da aktif olsa da, C-terminalden 109 amino asit kesildikten sonra aktivite
artar.
TGFβ ailesindeki büyüme faktörleri liganda
özgü tip 2 ve daha genel olan tip 1 reseptörler üzerinden etkinliklerini sağlar. AMH
fonksiyonu için de özgün ve gerekli olan tip
2 reseptör (AMHRII) saptanmıştır10 ve bu
reseptörü kodlayan gen de 12.kromozomun
uzun kolundadır11. Saptanan üç çeşit tip reseptörün fonksiyonunun belirlenmesi için henüz yeterli veri birikmemiştir. AMHRII geni
gonadlarda ve Müllerian kanalların çevresindeki dokularda izole edilmiştir. AMH geninin
aktivasyonu ve protein sentezi sonrası, AMH
AMHRII reseptörüne bağlanır ve AMHRI
fosforilizasyonla aktive olarak hedef dokuda
işlev görmeye başlar. Erkek fetüste gebeliğin
ilk haftalarından itibaren AMH üretilebilirken, dişi fetüslerde gebeliğin 36.haftasından
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sonra granüloza hücrelerinde görülebilmektedir12.
Kadınlarda AMH
AMH serum seviyeleri bütün yaşam boyunca
kadınlarda, erkeklerden daha düşüktür. Doğumdan sonra dişilerde AMH seviyeleri zorlukla ölçülebilir ve ilk yaşta birazcık yükselir.
Bundan sonra seviyeleri artsa da, artışın 15
yaşında zirve yaptığını daha sonra azaldığını13, buna karşın 25 yaşına kadar dereceli
olarak artığını söyleyen çalışmalar vardır14.
Dolayısıyla, klinik pratikte15-25 yaşlar arası
kadınlardaki AMH seviyelerinin değerlendirilmesinde kesin tanımlamalar yapmak yanıltıcı olabilir. Buna karşın, 25 yaş üstündeki
kadınlarda, AMH seviyelerinin yıllık olarak
yaklaşık aynı ortalamalarla azaldığı ve 50 yaş
dolaylarında, artık klinik olarak ölçülemediği
konusunda görüş birliği vardır15-18. Ancak
yine de, AMH seviyelerinde bireysel dalgalanmaların olabileceği, bazı ilaçların, overyan
cerrahilerin ve laboratuara özgü değerlerin
ölçüm seviyelerinde farklılıklara sebep olabileceği unutulmamalıdır.
Ergenlikle birlikte, AMH ovulasyona aday
olarak seçilmiş primordiyal foliküllerde, folikül büyüklüğü 2-6 mm olana kadar üretilmeye başlanır. Büyük foliküllerde AMH üretiminin azalması, en azından bir bölümüyle,
östradiol beta reseptör yoluyla AMH geninin
promotor aktivitesinin azalmasıyla olur19 ve
8 mm üstündeki foliküllerde AMH neredeyse artık tespit edilemez20. AMH’ın, büyüyen granüloza hücrelerinde azalması, büyük
oranda ER α ya da β reseptörleri aracılığı ile
artan östrojen ile sağlanmaktadır19. Büyük
foliküllerde AMH seviyesinin azalması, bu
foliküllerden gebelik elde edilme şansını arttırdığı için olumlu bir özelliktir21.
Seçilen foliküllerden birisi dominans kazanır
ve bu evreden sonra FSH aktivitesiyle kontrol edilerek büyümeyi sürdürür22,23. Bu dönemde AMH, olasılıkla FSH’a bağlı folikül
ve granüloza hücresi büyümesi ve aromataz
aktivitesine karşı inhibitör olarak işlev görmektedir24,25. Bunun yanında tam olarak
mekanizması anlaşılamamış olsa da, AMH
olasılıkla antral folikül kohortunun seçiminde
de rol almaktadır10,20. AMH primordiyal
foliküllerin seçimini azaltma yönünde işlev
görüyor gibi gözükmektedir. AMH’ın düşük
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seviyelerinde primordiyal folikülden, büyüyen foliküle dönüşüm hızlanmaktadır24
Doğurganlık yılları boyunca preantral ve
küçük antral foliküllerden üretim, AMH’ın
serum seviyesini belirler. Bir menstrüel siklusta gelişen foliküller topluluğu antral folikül
sayısını belirler ki, bu sayı serum AMH seviyesi ile güçlü korelasyon gösterir26. Ancak
yine de, antral folikül sayımı preantral folikül
havuzunu AMH kadar iyi gösteremez27. Ek
olarak; menstrüel siklus gününden az miktarda etkilendiği için herhangi bir günde yapılabilir28,29. AMH ölçümlerinin ırk ve etnisiteden etkilenmediğini iddia eden çalışmalar
olduğu gibi, siyah ırk ve Latinlerde, beyazlara
göre AMH seviyesinin %25 daha düşük olduğunu iddia eden çalışmalar da vardır30,31.
AMH seviyesinin vücut kitle indeksinin artmasından olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Bir çalışmada AMH seviyeleri, 35- 47 yaş
arasındaki obez kadınlarda, obez olmayan
karşılaştırma grubuna göre %65 daha düşük
bulunmuştu32. Ancak, karşıt bulguları olan
çalışmalarda yapılmıştır18,33,34.
AMH seviyeleri FSH’dan bağımsız büyüyen
küçük foliküllere dayalı olduğu için, gebelik
ve doğum kontrol hapı kullanımının ölçümleri etkilemediği düşünülmüştür35,36. Ancak
yeni bir çalışmada, gebeliğin her trimesterinde AMH seviyelerinin %50 azaldığı, doğumu takiben eski seviyelerine döndüğü görülmüştür37. Benzer olarak, yeni çalışmalar
hormonal kontrasepsiyonun sıklıkla AMH
seviyelerini %30 dolayında düşürdüğünü ve
bu düşüşün hormonun uygulanma yolundan
bağımsız olarak dokuz hafta içinde geliştiğini
göstermektedir38-41.
AMH Ölçümündeki Gelişmeler
Başlarda AMH ölçümü için, AMH’ın N terminalindeki ön bölgede yerleşmiş, antijenik
özellikleri olan uçları tanıyabilen, monoklonal antikorlar kullanılmış42, ancak örneklerin özellikle dondurulup çözülmesi sonrası,
sonuçlarda farklılıklar saptanmıştır. İkinci tip
monoklonal antikorlar hem N hem de C terminale yönelik tasarlanmış43, üçüncü tip ise
yine N terminale yönelik çift antikor kullanmıştır44.
C terminali olgun bölgedir ve sistin içeriği dolayısıyla proteolize daha dayanaklıdır. Bunun
için yeni geliştirilen AMH Gen II ölçüm yöntemi, daha az değişkenlik göstermesi sebebiyle, C terminalindeki AMH’a spesifik antijenik
uçlara yönelik iki antikor kullanmaktadır45.
Böylece, %95 olasılıkla 0.57 pmol/L (0.08

ng/mL) seviyelerinde bile AMH tespit edilebilmektedir. Ayrıca, hem de inhibin A, LH
ve FSH’ın arttığı durumların yarattığı ve hem
de serum içindeki hemoglobin, trigliserit ve
bilirubinden kaynaklanan karışıklıklar önlenebilmektedir.
Yine de, AMH ölçümleri için her yerde geçerli olan standartlar oluşmamıştır. Beckman
Coulter Şirketi’nin geliştirdiği, Diagnostic
Systems Laboratories’in (DSL) ürettiği antikorları kullanan ve Immünotech kalibrasyonda standardize edilen, AMH Gen II kiti,
birçok laboratuarda kullanılsa da, ölçümler
laboratuara özgüdür ve farklı merkezlerin
ölçümleri birbiri yerine kullanılıp, kıyaslanamayacak kadar farklılık gösterebilmektedir46-48. Ayrıca, piyasaya sunulmuş dört
farklı kit daha vardır ve yenileri de üretilmek
üzeredir. Ayrıca, Beckman Gen II 1,5 yıllık
sürede iki defa majör metodolojik değişiklik
yaptı.
AMH ölçümlerindeki karmaşayı çözmek için
klinisyenler, farklı laboratuar değerlerini karıştırmamalı, birbirinin yerine kullanmamalı,
klinik sonuçlarla birlikte kalibrasyon kontrolleri yapmalıdır. Over rezervini değerlendiren
FSH ve antral folikül sayısı gibi testlerden
yararlanmak, AMH ölçümlerini tekrarlamak,
test sırasında doğum kontrol hapı, kemoterapi ya da over cerrahisi gibi ölçümleri etkileyebilecek faktörleri ayırt etmek de hata payını
azaltacaktır8.
KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI
AÇISINDAN AMH’IN KLİNİK
KULLANIMI
Amh, Overyan Rezerv, Yaşlanma ve
Menopoz
Batı tarzı yaşamın yaygınlaşmasıyla birlikte,
daha çok kadın eğitim, kariyer ve ekonomik
bağımsızlık için uğraşmakta, modern yaşam
ve kentleşme ile birlikte evlilik ve doğum yaşları geciktirilmektedir49. Bu da fertilite düzeyi daha düşük, infertilite kliniği ve üremeye
yardımcı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyan,
daha çok sayıda kadın popülasyonunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu evrede overyan
rezervin belirlemesi daha da büyük önem kazanmaktadır.
Over rezervi; over içinde henüz büyümeye
başlamamış folikül havuzunu tanımlar. Bu
havuz zirve seviyelerine intra-uterin hayatın
yirminci haftalarında ulaşır ve bundan sonra
folikül seçimiyle maturasyon sonrası gelişen
atrezi sebebiyle sürekli azalır14,50. Menopoz
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sonrası bu havuzda 1000 taneden az folikül
kalmıştır ve ancak yüzlerle ifade edilebilecek
seviyeye inmiştir ki51, bu da ovulasyona gidecek folikül seçimi için yetersizdir.
Menopoz öncesi yıllarda, toplam oosit sayısı yaklaşık 25,000’ler seviyesine düştüğünde
oosit kaybının hızlandığı ve bunun da 37-38
yaşlarda olduğu iddia edilmiştir52. Üreme
tıbbının klinik pratikte overyan rezervden
bahsederken, aslında bu primordiyal folikül
havuzundan daha fazla, bu havuzdan seçilmiş büyüyen foliküllerden bahsedilmektedir53.
AMH’ı overyan rezervin belirteci olarak kullanan iki çalışmada AMH’ın yaş gruplarında
yıllık azalma oranları çalışılmıştır15,54. Bu
çalışmalardan birinde AMH değerlerinin 2535 yaşlar arasında ortalama 1,4 pmol/L ve
35 yaştan sonra ortalama 0,7 pmol/L azaldığı, diğerinde 40 yaşına kadar ortalama 1,4
pmol/L ve 40 yaşından sonra ortalama 0,7
pmol/L azaldığı bulunmuştur. AMH seviyelerinin genç kadınlarda daha geniş aralıklara
sahip olması, AMH’ın yaşla birlikte doğrusal
olmayan bir ilişki ile azaldığını düşündürmüş
ve 25-45 yaşlar arasında AMH ile yaş ilişkisini
gösteren bir denklem geliştirilmiştir: log AMH=a+b (Yaş)+c (Yaş2). Bu eşitlikte log AMH,
AMH’ın logaritmik değeri, a=1.932, b=
-0.138 ve c=-0.003’tür55. İnhibin B, FSH ve
östradiol seviyelerinin de, yaş ve folikül seviyesi ile ilişkisi gösterilmiş olsa da, bu ilişki
için AMH seviyelerinin duyarlılığı daha yüksektir56,57. Ayrıca, FSH seviyeleri menstrüel
siklusun foliküler fazında ve over fonksiyonu
ileri derecede bozulup, rezerv iyice azaldıktan
sonra bazal seviyelerin üzerinde ölçülmeye
başlamaktadır58.
Menopozu, yüksek bir kesinlikle öngören
tekli bir test yoktur. Ancak, serum AMH seviyelerinin; serum FSH yükselmesi, menstrüel
düzensizliklerin başlaması ve kadın yaşı gibi
diğer menopoz belirteçlerinden daha erken
azalmaya başlaması, menopozun evrelemesi
için kullanılmasına neden olmuştur59,60. Serum AMH seviyesinin 2,8 pmol/L (0.39 ng/
mL) seviyesinde ölçülmesinin, 6 yıl içinde menopozun başlamasını göstermek açısından en
iyi duyarlılık, özgüllük ve 0,9’luk bir pozitif
öngörü değerine sahip olduğu ileri sürülmüştür61. Ancak, çalışmalardaki öngörü yaşı için
güvenilirlik aralıkları geniş olduğu için, güncel klinik değerlendirme nicel olabilmektedir.
Yani, AMH değerleri çok düşük ya da çok
yüksek olanların, daha erken ya da daha geç
menopoza girecekleri öngörülebilmektedir8.
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AMH ve Erken Overyan Yetmezlik
Erken overyan yetmezlik (Premature ovarian failure; POF), serum FSH seviyelerinin
40 IU/L ya da daha yüksek olduğu, östrojen
üretimin düştüğü hipogonadizmin 40 yaşından önce oluşması olarak tanımlanır62.
Spontane menstrüel sikluslar devam edebildiği için amenore birlikteliği zorunlu değildir
ve olguların %5-10’unda gebelik olabilir63.
POF, 40 yaş altı %1 ve 30 yaş altı %0,1 kadında görülür64. Bütün yaş gruplarında %5
kadında, serum AMH seviyesinin 7 pmol/L
(1 ng/mL) ya da daha az bulunması, genç
kadınlarda bile üreme potansiyelinin risk altında olduğunu göstermektedir54.
Genç kadınlarda üç mensi kaçıranlar POF
yönünden araştırılmalıdır. AMH olasılıkla,
POF olan kadınlar daha semptomatik olmadan şüphe uyandıran, en erken ve kesin
tanı yöntemidir65. POF olgularında, AMH
seviyesinin azlığı bir sebepten çok bir bulgu
gibi gözükmektedir. Çünkü POF olgularıyla,
normal kontroller karşılaştırıldığında AMH
ya da AMH reseptör genlerinde farklılık
bulunmamıştır66. Fragile X genindeki sitozin-guanin-guanin (CGG) üçlemesinin 55
ya da daha fazla sayıda tekrarlanması POF
olan kadınlarda, kontrollere göre çok daha
fazla izlenmektedir65,67. Bunun AMH seviyeleriyle birlikte kullanılması, POF olan genç
kadınlarda daha iyi bir overyan fonksiyonel
kapasiteyi öngörebilir68.
AMH ve Polikistik Over Sendromu
(PCOS)
Androjen üretiminde artış, folikülogenezin
bozulması ve insülin direnci gibi endokrin
ve metabolik bozukluklarla birlikteliği olan
PCOS, Rotterdam kriterlerine göre69; kronik oligo/anovulasyon, klinik ya da biyokimyasal hiperandrojenizm ya da polikistik over
morfolojisi bulgularından en az ikisi ile tanısı
konulan ve %6-7 oranları ile en sık görülen
overyan fonksiyon bozukluğudur70. Ultrason incelemesinde over hacmi artmıştır ya da
her overde 12’den fazla folikül izlenir. Tanıda
hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın PCOS’da
belirgin olarak yüksek AMH seviyeleri izlenir71-75. AMH seviyeleri, sağlıklı kontrollerle kıyaslandığında, PCOS’lu kadınların foliküllerinde 75 ve serumlarında 2-3 kat daha
yüksektir76. AMH seviyelerinin artmış, yüksek ya da çok yüksek olarak değerlendirildiği
durumlarda, PCOS tanısı sırasıyla yaklaşık
%52, %97 ve %100 olarak konulmuştur77.
PCOS olan hastaların folikülleri içerisindeki
yüksek AMH’ın, FSH duyarlılığını azaltarak,
folikül seçimini engellediği ve folikülün 2-5
mm büyüklüğünde kalmasına sebep olduğu
ileri sürülmüştür78. FSH aktivitesinin azalması ile aromataz aktivitesi de göreceli olarak
azalır ki, bu da folikülden östrojen üretimini
azaltır. Östrojen seviyesinin düşüklüğüne ek
Blast

olarak, AMH’ın doğrudan teka hücrelerini
uyarması da androjen üretimini arttırabilir.
Bu yüzden, AMH seviyeleri PCOS’lu kadınlarda folikülogenezin hangi derecede bozulabileceğini göstermek için bir marker olarak
kullanılabilir79. Ek olarak, AMH seviyeleri
hem PCOS’u olan hem de PCOS’u olmayanlarda serbest testosteron, androstenodien
ve serbest androjen endeksi ile korelasyon
gösterir33. PCOS tanısı ve folikülogenez
bozukluğunun derecesinin belirlenmesinin
yanında, AMH seviyelerinin belirlenmesi,
kontrollü overyan hiperstimülasyon sırasında
overyan hiperstimülasyon sendromu (OHSS)
riskini belirlemede de yararlı olarak, klinisyenlere alternatif protokoller kullanma şansı
sunar80,81.
AMH ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Yöntemleri
Gelişen folikül ve elde edilen oosit sayısı in
IVF için overyan stimülasyona giden kadınlardaki kötü yanıtı gösteren en önemli iki
prognostik faktördür. Elde edilecek oosit sayısı ve iptal edilecek siklusu öngörme açısından;
IVF sikluslarında kontrollü overyan stimülasyon (KOS) yanıtını, tek başına en iyi gösteren
belirteç AMH’dır82. Örneğin; AMH seviyesinin 3,5 pmol/L (0,5 ng/mL) seviyesinin
altında olması %79,4 pozitif belirleyici değer
ve %90 negatif belirleyici değerle, dörtten
az oosit elde edilebileceğini gösterebilir ki83,
aynı değerler FSH’ın 12 IU/L’nin üstünde
olması için sırasıyla %71,4 ve %77’dir84.
Ovulasyon indüksiyon protokolleri için AMH
değerinin bir yıllık süre içinde kullanılabileceği85, AMH seviyelerine göre protokollerin bireyselleştirilebileceği86, PCOS ya da
kötü yanıtlı hastalarda AMH’ın yönlendirici
olacağı87 ve sağaltım beklentilerini iyi bir
kesinlikle öngörebileceği sonuçlarına varan
çalışmalar vardır88.
Canlı doğumla sonuçlanan IVF uygulamaları dikkate alındığında ise AMH seviyelerinin
prognostik önemi değişkenlik göstermektedir.
Örneğin; AMH seviyeleri yüksek olanlarda,
gonadotropinlerle stimülasyon sonrası, seçilebilecek folikül sayısı arttığı için canlı doğum
oranını, AMH seviyesi öngörebilmektedir89
ve bu özellikle AMH cut-off seviyesinin 7,5
pmol/L (1.05 ng/mL) olarak belirlendiği
durumlar için geçerlidir. Ancak, unutulmamalıdır ki, AMH’ın hiç tespit edilemediği
durumlar da dâhil, her AMH seviyesinde gebelik elde etmek mümkündür90. Bu karmaşa, bir bölümüyle AMH ölçüm yöntemlerinin
farklılığı ile ilgili olabilse de, bir bölümüyle de
AMH ile oosit kalitesi ilişkisinin iyi tanımlanamamasından kaynaklanabilir. Oysa AMH
ve oosit kalitesi arasında zayıf da olsa, kadın
yaşından etkilenmeyen bir ilişki vardır91. Serum AMH seviyesini karşıt olarak, foliküler
sıvı AMH seviyesi IVF sikluslarındaki gebelik oranları ile güçlü bir korelasyon göste-
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rir92,93.
Sonuç olarak IVF sikluslarında, gebelik oranlarını iyi öngöremese de, AMH seviyelerinin belirlenmesi stimülasyon protokolünün
desenlenmesi, FSH dozunun ayarlanması,
OHSS oranlarını azaltmak ve AMH seviyelerinin düşük olduğu durumlarda daha yüksek
FSH kullanımı için klinisyenleri yönlendirebilir94.
Bazı üreme merkezleri AMH seviyelerini ve
bununla birlikte folikül yanıtını arttırmak
için dehydroepiandrosterone kullanmayı
tercih etmektedir. Ancak, elde edilen veriler
bu uygulamayı desteklemek için yeterli değildir95,96.
AMH’ın Kullanıldığı Diğer Durumlar
Granüloza hücreli tümörler östrojen, progesteron, inhibin B ve AMH salgılayabilir42.
AMH üretimi granüloza hücre aktivitesine
bağlı olduğu için, AMH ölçümü granüloza-teka ve granüloza hücreli over tümörlerinin tanısında kullanılmış ve bu tümörlerde
%76-93 oranlarında AMH artışı gösterilmiştir3,97-99. Ancak, postmenopozal kadınlarda daha iyi sonuçlar verse de, premenopozal
kadınlarda AMH’ın bu tümörleri belirlemede
rutin kullanımı henüz yeterli yararlılık sağlayamamıştır100. AMH granüloza hücrelerinin proliferasyonu için negatif etki gösterse
de, bu özellik tümörün belli bir evreyi geçmesi ve progresif olmasına ve büyük bir kütleye
ulaşmasına kadar sürüyor gibi gözükmektedir101. Bunlara ek olarak, AMH yükselişi, tümörün klinik relapsından daha önce olur42.
Yeni veriler, overyan kanserin tüplerin fimbriyalı sonlarından ve ikincil Müllerian sistemden kaynaklandığını söylemektedir102.
Müllerian sistemi baskıladığı için AMH’ın,
epitelyal over tümörlerinin tedavisinde kullanılması fikri ortaya atılmış ve AMH ile in-vitro epitelyal kanser hücreleri inhibe edilmiştir103,104.
Methotrexate kullanımında, AMH seviyeleri etkilenmemiştir105,106. Ancak, cyclophosphamide, bisulphan, melphalan, cytosine,
procarbazine, cisplatin gibi alkilleyici ajanlar
ve radyoterapi kullanıldığında; bir miktar primordiyal folikül kaybı kaçınılmazdır107. Bu
durumlarda overyan rezervin AMH ölçümleri ile takip edilmesi uygun olacaktır108.
Sonuç olarak; overyan yanıtı öngörmede
AMH tek başına kullanılabilecek en iyi serum
testidir. Buna ek olarak menopoz öngörüsü,
overyan hasarın izlenmesi, over tümörleri,
polikistik over sendromu ve erken overyan
yetmezlik gibi over hastalıklarında AMH’ın
kullanımı yararlıdır. Ancak, serum AMH
seviyeleri bireysel dalgalanmalar, ilaç kullanımı, cerrahi işlemler, ölçüm yöntemlerindeki
değişimler ve laboratuar kalibrasyon farklılıklarından etkilenir. Bunun için AMH’ın klinik
kullanımı için kılavuzlar kullanılmalıdır.

Klinik Embriyoloji

Freeze-all policy: Fresh vs. frozen-thawed embryo transfer
Matheus Roqueet et al.
ORIGEN, Center for Reproductive Medicine, Rio de Janeiro; Brazil
Fertil Steril 2015;103:1190–3

Yorumlayan
Dr. Pınar TÜRK

HEPSİNİ DONDUR YAKLAŞIMI:
FRESH VS. FROZEN-THAWED EMBRİYO TRANSFERİ
Bu çalışma Brezilya’da özel bir IVF merkezinde yapılan prospektif, gözlemsel bir kohort
çalışması. Hepsini dondur yaklaşımı çerçevesinde; progesteron elevasyonu olmadan
sadece fresh embriyolarla yapılan IVF’ler ile,
frozen-thawed (dondurulduktan sonra çözdürülen) yapılan IVF’ler karşılaştırılmış. 530
hastaya GnRH antagonist protokolle 3.gün
ET yapılmış ve gebelik oranları ana sonuçlar
açısından değerlendirilmiş. Hastalar iki gruba ayrılmış. Fresh grubu ve Hepsini dondur
grubu. 351 hasta Fresh grubunda ve bu has-

talarda trigger günü Progesteron düzeyleri
<1.5 ng/nL. 179 siklus ise hepsini dondur
grubunda yapıldı. Bu grupta endometriyum
östradiol valerat ile hazırlandı. İmplantasyon
oranları fresh grupta %19.9 ve hepsini dondur grubunda %26.5 olarak saptandı. Klinik
gebelik oranlarına bakıldığında fresh grupta
%35.9 ve hepsini dondur grubunda %46.4
iken devam eden gebelik oranı ise fresh grupta %31.1 ve hepsini dondur grubunda %39.7
olarak saptandı.
Sonuç olarak hepsini dondur politikası çer-
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çevesinde dondurulduktan sonra çözdürlen
embriyolar ile yapılan IVF sonuçları; fresh
embriyolar ile yapılan IVF sonuçlarına göre
istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha iyi.
Bu sonuçlara bakarak fresh embriyolar ile yapılan IVF’lerde (Progesteron düzeyleri <1.5
ng/nL) bazı seçilmiş hastalarda, kontrollü
ovaryan hiperstimülasyon için endometriyal
reseptivitenin iyi olamayacağı düşünüldüğünde hepsini dondur politikası işe yarayabilir.
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Erken Gebelik Problemleri

Cost-effectiveness analysis of preimplantation genetic
screening and in vitro fertilization versus expectant management
in patients with unexplained recurrent pregnancy loss
Gayathree Murugappan et al.
Stanford University Medical Center, Palo Alto, California
Fertility and Sterility® Vol. 103, No. 5, May 2015 0015-0282

Yorumlayan
Dr. M. Kiper ASLAN

İDİYOPATİK TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA
IVF İLE BİRLİKTE PREİMPLANTASYON GENETİK TARAMA
YAPILMASI: MALİYET ANALİZİ
İdiyopatik tekrarlayan gebelik kayıplarında
IVF ile birlikte preimplantasyon genetik tarama yapılmasının, tedavisiz bekleme stratejisine göre maliyet etkinliğinin hesaplanmasının
değerlendirildiği ve araştırıldığı bir makale.
Tekrarlayan gebelik kayıplarında etyoloji yapılan sayısız çalışmalara rağmen hala %50
civarında hastada net değildir. Bu sebeple bu
hastalara etkin bir tedavi modalitesi de uygulanamamaktadır. Öte yandan ilk trimester
gebelik kayıplarında yaklaşık %50 oranında anöploidi gözlenmesi de açıklanamayan
tekrarlayan gebelik kayıplarında preimplantasyon genetik tarama yapılmasının olumlu
sonuçlar doğurabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma bu sebeple planlanmış olup
açıklanamayan tekrarlayan gebelik kayıpla-
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rında preimplantasyon genetik tanı ile IVF
uygulanmasının, hiçbir tedavi uygulanmadan
oluşan gebeliklere göre maliyet etkinliğinin
hesaplanmasını planlamaktadır. Bu doğrultuda literatürde daha önceden yapılmış olan
iki çalışma ele alınmış olup, iki çalışmanın
sonuçları karşılaştırılmıştır. 2012 yılında Hodges Wertz ve arkadaşlarının yapmış olduğu
rekürren gebelik kaybı olan çitlerde uygulanmış 287 IVF-PGS siklusunu içeren çalışma
ile, Brigham ve arkadaşlarının 1999 yılında
yapmış olduğu 302 açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olan spontan gebeyi ele
aldığı çalışmanın sonuçları analiz edilerek
gebelik oranları, canlı doğum oranları ve
maliyet etkinlik hesabı yapılmıştır. Sonuçta
Hodges-Wertz ve arkadaşlarının çalışmasın-
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da gebelik oranı %44 canlı doğum oranı %40
ve klinik abort oranı %7 civarında saptanırken, Brigham ve arkadaşlarının çalışmasında
gebelik oranı %75, canlı doğum oranı %55
ancak klinik abort oranı Hodges’çalışmasına göre anlamlı şekilde yüksek olarak %24
oranında saptanmıştır. Bu sonuçlar IVF ile
birlikte preimplantasyon genetik tarama yapılmasının klinik abort oranını %24 ten %
7 oranlarına kadar azalttığının göstergesidir.
Ancak çalışmanın asıl amacı olan maliyet
etkinliğe bakılacak olursa IVF ve PGS uygulanmasının maliyet etkin bir tedavi olabilmesi
için canlı doğum oranlarının %91 lere kadar
ulaşması gerekmektedir.

Role of ovarian reserve markers, antimullerian hormone and antral follicle
count, as aneuploidy markers in ongoing pregnancies and miscarriages
Maribel Grande et al.
Hospital Clínic Barcelona, Catalonia, Spain
Fertil Steril 2015;103:1221–7

Yorumlayan
Dr. Elif ASLAN

OVER REZERV MARKERLARI OLAN AMH VE ANTRAL FOLLİKÜL
SAYISININ DEVAM EDEN GEBELİKLERDE VE GEBELİK
KAYIPLARINDA ANÖPLOİDİ BELİRTECİ OLARAK ROLÜ
Ovaryan yaşlanma, sadece yaşa bağlı olarak
primordiyal follikül sayısında azalma olmayıp aynı zamanda oosit kalitesinde azalma
ile de karakterize bir durumdur. Daha önce
yapılan çalışmalarda trizomik gebelikleri olan
kadınların daha erken yaşlarda menapoza
girdikleri ve unilateral ooferektomi uygulanan farelerde trizomili gebelik riskinin arttığı
gösterilmiştir. Buradan yola çıkarak yapılan
bu çalışmada en iyi bilinen over rezerv markerları olan AMH ve AFC nin gebeliklerin ilk
trimestarında fetal trizomi riskini belirleme-

deki rolü araştırılmış.
İspanya’daki tersiyer bir merkezde yapılan
bu prospektif çalışmaya, Nisan 2012 ve Aralık 2013 arasındaki 21 aylık periyotta 11-13.
Hafta rutin ilk trimestr taramasına alınan
gebelikler ve CVS yapılması ya da anöploidi
nedenli terminasyon için bu merkeze refere
edilen gebelikler dahil edilmiş. Maternal yaşa
göre AMH referans aralıkları belirlendikten
sonra AMH ve AFC baz alınarak hesaplanan ovarian yaş, üç farklı sitogenetik grup
arasında karşılaştırılmış (Normal karyotip,
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otozomal trizomiler ve diğer kromozomal
anomaliler). Otozomal trizomilerde AFC
kaynaklı ortalama ovaryan yaş, ortalama maternal yaşa göre 3-5 sene daha fazla bulunmuş. AMH kaynaklı ovaryan yaş ile maternal
yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmamış.
Sonuç olarak, fetal anöploidi riskini belirlemede AFC kaynaklı ovaryan yaşın, AMH
kaynaklı yaşa veya kronolojik yaşa göre daha
hassas olduğu belirtilmiş.
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Yorumlayan
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Does ovarian stimulation for IVF increase gynaecological cancer risk?
A systematic review and meta-analysis
Jing Zhao et al.
Reproductive Medicine Center, Central South University. Hunan, China
RBM Online Volume 31, Issue 1, J 2015, Pages 20–29

IVF AMAÇLI OVER STİMUSLAYONU
JİNEKOLOJİK KANSER RİSKİNİ ARTTIRIR MI?
Bu meta-analizde IVF uygulanan 178.386
kadının dahil edildiği 12 kohort çalışması
ele alınmıştır. Bu anlamda en kapsamlı vaka
sayısını içeren çalışmadır. 10 çalışmada toplam 167.640 kadın over ca, 151,702 kadın
ise meme ca açısından analiz edilmiştir. 6
çalışmada 116,672 kadın endometrium ca,
114,799 kadın ise cervix ca açısından analiz
edilmiştir. 175 over ca, 48 endometrium ca,
502 cervix ca ve 866 endometrium ca rapor
edilmiştir. IVF uygulananlarda jinekolojik
kanser ve overian stimulasyon arasındaki ilişkiyi araştıran ve referans populasyon olarak
genel populasyonu veya infertil kadınları kabul eden çalışmalar dahil edilmiştir. Kanser
tedavisinin ya da kanser tedavisinin sonrası
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fertilitenin korunmasının değerlendirildiği
olgu sunumları, olgu serileri, hayvan çalışmaları ,prekürsör lezyonu olanlar, IVF dışında
over stimulasyonu yapılan durumlar çalışmaya dahil edilmemiştir. 12 kohort çalışmasının
değerlendirildiği bu meta-analizde IVF için
uygulanan over stimulasyonu ile belirgin jinekolojik kanser risk artışı arasında bir ilişki
bulunamamıştır.
Bazı çalışmalarda östrojen replasman tedavisinin over ca risk artışına neden olabileceği
belirtilmiştir. Oligoovulatuvarlı kadınlarda
E/P artmasına bağlı over ca insidansı artmıştır . Endometriozis over ca risk artışı ile ilişkili
bulunmuştur. Apoptoziste görev alan bcl-2
ve p53 proteinlerinde değişim endometrioid
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kistik malign transformasyondan sorumlu tutulmuştur. Hiperöstrojenik çevre ve ovarian
stimulasyon boyunca suprafizyolojik gonadotropin maruziyeti endometrium ca açısından risk faktörüdür. PCOS ve açıklanamayan
infertilite endometrium ca ile direkt ilişkili
bulunmuştur.
Tüm bunların sonucunda az sayıda çalışmanın dahil edilebilmiş olması, kesin verisi
olmayan ilaç kullanımları, takiplerin kısa süreli olması, olguların heterojen şekilde analiz
edilmesi bu meta-analizin kısıtlayıcı faktörleri
arasındadır. Bu konu hakkında daha ayrıntılı
bilgiye ulaşabilmek için referans populasyon
olarak infertil kadınların alındığı daha fazla
kohort çalışması yapılması gerekmektedir.

Melanoma risk after ovarian stimulation for in vitro fertilization
M. Spaan et al. (OMEGA-project)
The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam,
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1216–1228, 2015

Yorumlayan
Dr. Cansu CEBİROĞLU

IVF SONRASINDA MELANOM RİSKİ
Çalışmanın çıkış noktası “IVF uygulanan kadınlarda melanom riski açısından bir fark var
mı?’’ sorusu olmuş. Aslında bu konu ile ilgili
literatürde çelişkili yayınlar var. Ama genellikle uzun dönem sonuçlarda bile melanom
riskinin anlamlı ölçüde artmadığını biliyoruz.
Yalnız konu ile ilgili araştırmaların bir çoğu
iyi düzenlenmiş araştırmalar değil ve olgular
sınırlı sayıda.
1996 yılında Hollanda’da “OMEGA çalışması’’ adı verilen bir çalışma başlatıldı ve
IVF sonuçları ile kanser ilişkisi araştırıldı.
Hollanda kanser enstitüsü ile birlikte yürütü-

len çalışmada 17 yıl boyunca izlem yapıldı ve
ardından regresyon analizleri ile IVF hastalarındaki melanom riski normal populasyon ile
karşılaştırıldı.
Sonuçlara bakıldığında toplamda 93 melanom vakası izlenmiş. Genel populasyonla
karşılaştırıldığında IVF tedavisi alan hastalarda melanom riskinin artmadığı gözlenmiş.
IVF siklus sayısının artması ile melanom riskinde de bir artış gözlenmiş fakat bu durum
istatistiksel bir anlam ifade etmiyor ve istatistiksel olarak bir artış trendi de yok. Fazla FSH
ve HMG’ye maruz kalmak ta riski arttırmı-
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yor. Parite ile melanom riski arasında bir fark
yok. Fakat 30 yaşından sonra ilk doğumunu
yapanlarda, 30 yaş öncesine göre melanom
riskinde anlamlı derecede artış var.
Büyük bir kohortta çalışılmasına rağmen bu
çalışmanın da bazı kısıtlılıkları var. Vaka sayısının az olması, özellikle subgrup analizlerde
çalışmanın gücünü düşürebiliyor. Ama yine
de bu çalışma şu ana kadar çalışılmış en büyük kohort olduğu için literatüre ciddi bir katkı yapıyor ve IVF tedavisi planlayan çiftleri
melanom riski konusunda rahatlatıyor.
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Caffeine and caffeinated beverage consumption and
risk of spontaneous abortion
K.A. Hahn et al.
Boston University School of Public Health, USA
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1246–1255, 2015
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KAFEİNLİ SIVI TÜKETİMİ VE SPONTAN ABORT RİSKİ
Spontan abort riski ile kafein tüketimi arasında bir ilişki var mıdır? Bu konu üzerinde
düşnürken halen kafamızdakiler net değil.
Prekonsepsiyonel dönemde tüketilen kafeinin spontan abort riskinin arttırmadığı bilinmektedir. Gebeliğin erken döneminde kafein
tüketimi ile spontan abort riski artmaktadır
fakat bu artış lineer bir artış değildir. Spontan
abort gelişiminde kafein kullanımının bir risk
faktörü olduğu 1980’lerden beri kabul edilmektedir fakat bu konu üzerindeki araştırmaların sonuçları halen bir tartışma konusudur.
Bu çalışma prospektif bir kohort çalışması.
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Gebelik planlayan Danimarkalı 5132 kadın
hasta çalışmaya alınmış. 18-40 yaş arası herhangi bir YÜT almayan hastalar. Her hasta
gebelik öncesi ve gebeliğin erken döneminde
günlük kafein tüketimini anketlerle bildirdi.
Bütün bilidirimler prospektif olarak yapıldı.
Miligram bazında günlük tüketimler hesaplandı ve Cox regresyon modellemeleri ile hazard ratio’lar belirlendi.
Sonuçlara bakıldığında 732 hastada spontan
abort meydana geldi. Prekonsepsiyonel dönemde kafein tüketimi, spontan abort riski ile
ilişkili bulunmadı. (300 mg/gün üstü ile 100
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mg/gün altı karşılaştırıldığında) Erken gebelik döneminde ise <100 mg/gün ile kıyaslandığında hazard ratio oranları; 100-200 mg/
gün kafein tüketiminde:1.62, 200-300 mg/
gün tüketiminde:1.48 ve >300 mg/gün kafein tüketiminde ise:1.23 olarak hesaplandı. Bu
çalışmayı önemli kılan en önemli özellik ise
prekonsepsiyonel kafein tüketimi ile spontan
abort riskini değerlendiren ve şu ana kadar
yapılan en büyük prospektif araştırma olmasıdır.

Risk of poor neonatal outcome at term after medically assisted reproduction:
A propensity score–matched study
Sabine Ensing et al.
Academic Medical Center, Amsterdam. The Netherlands
Fertil Steril 2015. Article in Press.

Yorumlayan
Dr. Pınar TÜRK

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ SONRASI TERME ULAŞAN
GEBELİKLERDE KÖTÜ NEONATAL SONUÇLAR
Çalışmanın amacı yardımcı üreme teknikleri
sonrasında terme kadar ulaşan tekil gebeliklerde; doğum asfiksisi ve ilişkili morbiditeyi
saptamak. Hollanda sağlık verileri kullanılarak yapılmış populasyon temelli bir kohort çalışması. 1999-2011 yılları arasındaki
1.953.932 termde tekil gebelik değerlendirilmiş. Primer sonuç olarak APGAR skorunun
4’ün altında olması, sekonder sonuç olarak ta
APGAR skorunun 7’nin altında olması, intrauterin fetal ölüm, perinatal mortalite, konjenital anomali, SGA, asfiksi ile ilişkili morbidite ve sezaryen doğum alınmış.
Sonuçlar değerlendirildiğinde; spontan gebe

kalan veya yardımcı üreme teknikleri ile gebe
kalan hastalarda doğum asfiksisi ve ilişkili
morbidite hesaplandı ve aynı durum subgrup
analizlerinde IVF için de uygulandı. Ek olarak çoklu maternal değişkenler de (yaş, etnik
köken, sosyo-ekonomik düzey, parite, doğum
yılı ve önceki sistemik hastalıklar) eğilim skoru
karşılaştırmalı analizleri ile (propensity score
matching analysis) hesaplandı. Her YÜT
gebeliği, spontan 3 gebelikle karşılaştırıldı.
Buna göre spontan gebeliklere göre, YÜT
gebeliklerinde APGAR<4 ve intrauterin fetal
ölüüm gibi kötü neonatal sonuçlar istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti. Eğilim
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skoru karşılaştırmasından sonra ise (propensity score matching analysis) APGAR<4 olması her iki grup arasında karşılaştırılabilir
düzeydeydi. Yine akut fetal distres ve ilerlemeyen eylem nedeni ile yapılan sezaryenler
de YÜT gebeliklerinde daha fazlaydı.
Sonuç olarak, YÜT tekil gebelikleri, spontan gebeliklere göre doğum asfiksisi ile ilişkili
morbidite açısından yüksek risk altındalar. Bu
durum temel olarak maternal özelliklerden
ileri geliyor olabilir. Bu yüzden obstetrisyenler artan perinatal komplikasyonlar ve artan
sezaryen oranları açısından daha dikkatli olmalıdırlar.
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Aberrant DNA methylation patterns of spermatozoa
in men with unexplained infertility
Rocı´o G. Urdinguio et al.
Universidad de Oviedo, Spain,
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1014–1028, 2015
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AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE OLGULARINDA, SPERMATOZOADAKİ
ANORMAL DNA METİLASYON MODELLERİ
Dünya genelinde çiftlerde %13 – 15 infertilite
görülmekle beraber, bu oranın %20’si tamamen erkek faktörü, %30 – 40’ ı kısmen erkek
faktör kaynaklıdır. Bazı infertilite vakalarında
klinik değerlendirmeler normal olmasından
dolayı, bu hastalara açıklanamayan infertilite
tanısı konulur.
DNA dizi değişimleri olmaksızın, gen ekspresyonlarını etkileyen kalıtımsal değişimler
epigenetik alanının çalışma konularıdır. Bilinen en iyi epigenetik belirteç DNA metilasyonudur. Farklı patolojiler, gelişimsel süreç
ve yaş ile bağlantılı olarak DNA metilasyon
seviyeleri farklılık gösterir.
DNA metilasyonu, germ hücrelerinde paternal genomik imprinting, X kromozomu inaktivasyonu, transpozabl element baskılanması,
mayozda gen baskılanması gibi bir çok kritik
süreçle ilişkilidir.
Germ hücreleri, maturasyon ve gametogenesis sürecinde kapsamlı epigenetik düzenlenim geçirirler. Gametogenesis öncesinde
primordial germ hücrelerinde mayoz öncesi
sıralı ve de novo DNA metilasyon modelleri
gözlemlenir. Genel olarak bu metillenmeler
Guanin –Sitozin adaları (GpC) haricinde tekrarlı dizilerde olup gen ekspresyonuna etkisi
olmasa da, bazen GpC adalarında da (dm
GpC) metilasyonlara rastlanabilir ve fenotipik etki gösterirler.
Hatasız sperm DNA metilasyonunun, hem
fertilizasyon hem de erken dönemde embriyo
canlılığı için gerekli olduğu gösterilmiştir. Bu
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veriler sebebi açıklanamayan erkek infertilitesinde, sperm DNA metilasyon modellerinde
ki hataların araştırılmasına öncülük etmiştir.
Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber, tüm
genom düzeyinde metilasyonların taranması
mümkündür.
Bu çalışmada, normozoospermik fertil 19
olgu ve sebebi açıklanamayan infertil 29 olgudan elde edilen semen örnekleri, klasik semen
ve spermiyogram analizleri ile karşılastırmalı
olarak, tüm genom metilasyon taraması ile
epigenetik faktörlerin sperm kalitesi ve üremeye etkisi araştırılmıştır.
Yapılan metilasyon taramalarında tüm olguların bireysel olarak GpC adalarında farklı
metilasyon modellerine ve infertil olgularda
metilasyon anomalilerine rastlanmıştır.
İnfertil olgularda hipermetillenme gösteren
alanların fenotip ile ilişkili oldukları ve bu
genlerin hücre adhezyon genleri olmaları nedeniyle sperm – oosit füzyonunda ki defektler
ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür.
İnfertil ve fertil olgularda rastlanan metilasyon farklılıklarına neden olan genomik mekanizmanın aydınlatılması ve metilasyonun
kromatin içeriğine etkilerinin anlaşılabilmesi
amaçıyla; somatik hücrelerdeki post translasyonel histon belirteçlerinin (H3K4me3 ve
H3K27me3) metilasyon taraması tüm örneklerde yapılmıştır. İnfertil olgularda, hipermetilasyon alanları olarak H3K27me3 bölgelerinin olduğu saptanmıştır. Bu veriler sperm
DNA metilasyonlarının, kromatin içeriği ve
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spesifik lokuslara bağlı olarak gerçekleştiğini
göstermiştir.
Spermatogenesis sırasında imprinted gen
olarak gösterilen 183 genin, infertil olgular
ile fertil olgular arasında, farklı metilasyon
modellerine rastlanmıştır. Bu genlerden 48’i
infertil hastalarda hatalı metilasyon modelindedir. Daha önceki çalışmalara göre bu genlerdeki hatalı metilasyon ve buna bağlı olarak
oluşan non-imprinting, etkisini düşük motilite
olarak göstermektedir.
Spermatozoa ve somatik hücrelerde (periferik
kan hücreleri, glial hücre) metilasyon modelleri kıyaslandığında, spermatozoa DNA metilasyon oranının somatik hücrelerden daha
düşük olduğu, bazı metilasyon bölgelerinin
spermatozoaya özgün olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bölgelerde infertil olgularda metilasyon seviyesi, fertil olgulara oranla yüksektir.
Yapılan tüm genom taraması analizlerinde genomda tekrarlı bölgeler olarak bilinen
Line-1, D4Z4 ve NBL-2 bölgelerinde infertil
ve fertil olgularda anlamlı farklara rastlanmazken, ALU bölgesinde infertil olgularda
metilasyon seviyesinin düşük olduğu tespit
edilmiştir ve bunun anormal sperm parametreleri ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
Tüm bu verilere dayanarak infertil olgularda, hatalı metilasyon modellerinin anormal
sperm parametreleri ve disfonksiyonları ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Reproduktif Endokrinoloji

AMH mutations with reduced in vitro bioactivity
are related to premature ovarian insufficiency
B. Alvaro Mercadal et al.
Universite ́ Libre de Bruxelles, Belgium
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1196–1202, 2015

Yorumlayan
Dr. İlkay ORAL

YAPAY ORTAMDA AZALMIŞ BİYOAKTİVİTE İLE SEYREDEN
AMH MUTASYONLARI ERKEN OVARYAN YETMEZLİK İLE İLİŞKİLİ
Erken ovaryan yetmezlerin %5-15’ inde genetik sebepler rol almakla birlikte etyolojide
rol alan birkaç gen gösterilebilmiştir. Anti-müllerian Hormonun (AMH) overlerde
primordiyal folliküllerin seçimini inhibe ettiği
bilinmekte ve defektif veya eksik AMH düzeyleri varlığında primordiyal follikül havuzunun erken tükendiği farelerde gösterilmiştir.
Çalışma, tüm bu bilgiler doğrultusunda
AMH mutasyonlarının idiyopatik erken overyan yetmezlik etyolojisinde rol alıyor olabileceği düşünülerek, erken ovaryan yetmezliği
olan hastalarda AMH gen dizilimleri bakılarak elde edilen sonuçlar kontrol grubu ile
de karşılaştırılarak “anlamlı genetik varyant
bulunabilir mi?” sorusuna cevap aranmak
üzere AMH varyantlarının biyoaktivitesi değerlendirilmek üzere planlanmış.
Primer veya 40 yaşından önce sekonder

amenoresi olan ve FSH düzeyleri > 40 olan,
radyo-kemoterapi, cerrahi veya kromozomal
anomaliler gibi sebepler dışlandıktan sonra,
idiyopatik prematür overyan yetmezlik tanısı
konulan çoğunluğu infertilite nedeni ile refere
edilen 55 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Etnik
köken olarak benzerlik gösteren hastane çalışanlarından 197 kişi yazılı onamları alındıktan sonra kontrol olarak belirlenmiş.
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların periferik kan örneklerinden genomik DNA
eldesi sonrası AMH’nın tüm kodlayıcı dizi
ve intron-ekson kavşak noktaları analiz edilmiş. AMH gen varyantları saptanmış. Takiben varyant AMH ve rekombinant insan
AMH’sının değişken konsantrasyonlarında
AMH reseptör aktiviteleri lusiferaz aktivitesi
ile değerlendirilmiş.
Sonuçta, 50 hastada AMH’nın tüm kodlayıcı
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dizisi analiz edilebilmiş. Toplam 16 heterozigot AMH gen varyantı saptanmış. Bunlardan ikisi çok nadir görülen (G264R, D288E)
diğeri ise daha önce tanımlanmamış olan
(R444H) missense mutasyonlardan oluşmakta. Rastlanılan bu üç mutasyondan hiçbiri
kontrol grubunda gözlenmemiş. Üç hastanın
kliniği sekonder amenore ile seyretmekte ve
D288E mutasyonuna sahip hastanın annesinde de aynı heterozigot mutasyon ve erken
overyan yetmezlik öyküsü bildirilmiş. Rekombinant insan AMH’sı ile karşılaştırıldığında,
her üç varyantın da reseptör stimülasyonu
anlamlı olarak azalmış bulunmuş.
Özellikle aile öyküsü olan daha geniş bir popülasyonda AMH mutasyonlarının taranması erken overyan yetmezlik patogenezi için
daha anlamlı sonuçlar verebilir.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Gebelik ve Perinatal Dönem

Effect of vitamin D supplementation during pregnancy on
maternal and neonatal outcomes: a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials
Faustino R. Perez-Lopez et al.
University of Zaragoza, Spain.
Fertil Steril 2015;103:1278–88

Yorumlayan
Uzm. Dr. Işıl KASAPOĞLU

GEBELİKTE VİTAMİN D DESTEĞİNİN NEONATAL VE MATERNAL
SONUÇLARA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN
SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZLERİ
Gebelik süresince vitamin D desteği yapılmasının obstetrik sonuçlar ve doğum değişkenlerine etkisinin değerlendirilmesi amacı ile
konu ile ilgili randomize kontrollü çalışmaların değerlendirilmesi ve metaanalizi yapılmış.
Pubmed ve diğer beş araştırma veritabanı,
gebelikte vitamin D ve/veya kalsiyum, vitamin ve ferröz sülfat desteğinin kontrol grubu
(plasebo veya aktif) ile karşılaştırılmasını değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar
açısından taranmış. Yapılan değerlendirme
sonucu 1980-2014 yılları arasında gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkelerde yürütülmüş ve yayımlanmış , çoğu 30 yaşın altında olan, 40
ila 400 hamile hastayı içeren 13 randomize
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kontrollü çalışma dahil edilmiş.
Sonuçlarda kanda 25-hidroksi vitamin D
(25-OH-VitD) düzeyleri, preeklampsi, gestasyonel diyabet (GDM), gebelik haftasına
göre küçüklük (SGA), düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, doğum ağırlığı, doğum
uzunluğu, sezeryan ile doğum gibi ölçütler
rölatif risk ve güven aralığı belirtilerek değerlendirilmiş.
Toplam 2299 hastanın dahil edildiği 13 randomize kontrollü çalışmada kullanılan vitamin D tipi ve dozları, ilk uygulama zamanında gebelik haftası ve sonuçlar heterojen
olmakla birlikte en sık değerlendirilen parametre maternal ve fetal 25-OH-VitD seviye-

26

leri olduğu gözlenmiş.
Termde kandaki 25-OH-VitD seviyeleri
kontrol grubuna göre vitamin D alan hasta
gruplarında anlamlı olarak yüksek bulunmuş
(66.5 nmol/L, 95% CI 66.2–66.7 ). Yine vitamin D grubunda doğumdaki yenidoğan
boy ve kiloları anlamlı olarak fazla bulunmuş
(107.6 g (95% CI 59.9–155.3 g) ve 0.3 cm
(95% CI 0.10–0.41 cm)) . Buna karşın preeklampsi, GDM, SGA, düşük doğum ağırlığı,
erken doğum, sezeryan ile doğum gibi diğer
maternal ve neonatal değişkenlerin vitamin
D uygulanmasından etkilenmediği sonucuna
varılmış.

Psikoloji ve Danışmanlık

Psychosocial development of full term singletons, born after preimplantation
genetic diagnosis (PGD) at preschool age and family functioning: a prospective
case-controlled study and multi-informant approach
C.Winter et al.
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1122–1136, 2015

Yorumlayan
Dr. Elif ASLAN

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI SONRASI DOĞAN
FULL TERM TEKİL ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE
PSİKOSOSYAL GELİŞİM: PROSPEKTİF OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI
Preimplantasyon genetik tanı ile tekil gebeliklerden doğan çocukların psikososyal gelişimi
ile, ICSI veya spontan gebeliklerden doğan
çocuklar arasında fak var mıdır? Bu sorudan
hareketler araştırmacılar 5-6 yaşlar arasındaki psikososyal gelişimi PGD, ICSI ve spontan
gebelik grupları oluşturarak değerlendirmişler. Aslında genel olarak ART sonrası doğan
çocukların uzun dönem gelişimleri hakkında
fazlasıyla güven verici yayın var. Fakat ART
dediğimizde çok geniş bir yelpazeyi kastediyoruz aslında. Bunlar arasında IVF, ICSI,
gamet donasyonu ve preimplantasyon genetik tanı gibi klinik girişimler mevcut. Literatürdeki bazı yayınlar PGD çocuklarının
sosyal ve amosyonel gelişimlerinin normal
popülasyonla benzer seviyede olduğunu belirtiyor. Buna rağmen PGD aileleri bu kadar
psikoloj,k ve maddi yükün altına girerken bu
tekniğin sonuçlarının da daha net olarak kendilerine bildirilmesinden yanalar.

Bu çalışmada Nisan 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasında PGD ailelerinin çocukları,
psikososyal açıdan prospektif olgu kontrollü
bir analize tabi tutulmuş. 47 PGD çocuğu, 50
ICSI çocuğu ve 55 spontan gebelikten doğan
5-6 yaş arası okul öncesi çocuklar izlenmiş.
Değerlendirmeler hastane ve anaokullarında
“Bene–Anthony aile ilişkileri testi” ile yapılmış. Ebeveynler ve öğretmenler de çocuk
davranışlarının kaydının yapıldığı checklist
ve öğretmen rapor formlarını doldurmuşlar.
Ebeveyn stres indeksi, ailesel sosyal istek indeksleri ve ailede çalışma ve yatırım anketleri
katılımcılarca doldurulmuş.
Bütün bu değerlendirmeler sonucunda görülmüş ki PGD çocukları ile kontrol grupları
arasında herhangi bir fark yok. Problem bildirme açısından ebeveynler arası fark yok.
PGD ve ICSI anneleri emosyonel olarak
daha stabil saptandı. (NEO-FFi Neuroticism/emotionality) Stres skorları da bu grup-
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ta normal çocuk grubundan daha düşük çıktı.
Gerçekten dolaylı analizlerde de (Mediation
analysis) PGD ve ICSI anneleri daha az stres
yükü ile emosyonel olarak daha stabillerdi.
Çalışmaya bir güç analizi uygulandığında değerlendirilen 152 hasta ile çalışma %80 etki
gücüne ulaşıyor.
Her ne kadar çalışma hollandaca konuşan
beyaz ırkta yapıldığı için limitasyonları olsadai literatürde PGD çocukları ile eşleştirilmiş
kontrollerini karşılaştıran ilk çalışma. PGD
uygulanan ailelerde çoçuğun okul öncesi psikososyal gelişiminde herhangi bir problemin
olmadığı saptandı. Hatta ART hastalarında
aile içi stres skorlarında daha güçlü ebeveynler çıktı. Sonuçta PGD uygularken aileleri
PGD’nin okul öncesi çağda çocuğun psikososyal gelişimine her hangi bir negatif etkisinin olmadığı yönünde yüreklendirebiliriz.
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Genel Jinekoloji

External validation of the Endometriosis
Fertility Index in a French population
Jeremy Boujenah et al.
Hopitaux Universitaires Paris Seine Saint-Denis
Fertil Steril. 2015. Article in Press.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Işıl KASAPOĞLU

ENDOMETRİOZİS FERTİLİTE İNDEKSİNİN
FRANSIZ POPÜLASYONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
FIGURE 1

Kaplan-Meier curves. Significant correlation between Endometriosis Fertility Index (EFI) score and
probability of non–assisted reproductive technology pregnancy (P¼.001).
Boujenah. External validation of EFI. Fertil Steril 2015.

Çalışmada; endometriozis fertilite indeksinin
(EFI) infertilite yönetiminde değerlendirilmesi amacı ile endometriozisli hastalarda cerrahi ve yardımcı üreme tekniklerinin beraber
kullanılması sonucu kümülatif gebelik oranlarının, skorlama sistemi ile korelasyonunun
değerlendirilmesi hedeflenmiş.
Çalışma, Ocak 2004–Aralık 2012 tarihleri
arasında prospektif gözlemsel olarak Fransa’da bir üçüncü basamak üniversite hastane
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si ve yardımla üreme merkezinde yürütülmüş. 412 endometriozis tanılı infertil hastanın dahil edildiği çalışmada, cerrahi tanı
ve tedavileri sonrası spontan veya yardımla
üreme teknikleri sonrası endometriozis fertilite indeksine göre kümülatif gebelik oranları
değerlendirilmiş. Birincil sonuç; EFI’ye göre
spontan ve, veya yardımla üreme teknikleri
ile kümülatif gebelik oranlarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiş.
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Endometriozis nedeni ile uygulanan laparoskopiler sırasında farkedilebilen tüm endometriyotik lezyonların mümkün olduğunca
komplet rezeksiyonu amaçlanmış ve komplet
pelvik adezyolizis uygulanmış. Adneksler için
ASRM skoru >8 olan hastalarda ooferopeksi, ASRM skoru >6 olan hastalarda ise peritoneal adezyon oluşumunu engellemek için
ise peritoneal kaviteye anti-adeziv solüsyon
uygulanmış. Semptomatik olan >3 cm endometriomalar ve asemptomatik olsa dahi
>6 cm endometrioma’lara ablasyon veya
eksizyon uygulanmış. Postoperatif tüm hastalar ovaryan fonksiyonları açısından takibe
alınmış. Tüm hastalar için EFI skorlaması
hesaplanmış. Cerrahi sonrası >40 yaş olan
ve düşük over rezervi olduğu saptanan hastalarda tedaviye yardımcı üreme teknikleri ile
devam edilmiş, diğer hastalarda 12 ay spontan konsepsiyon beklenmiş.
Sonuçlara bakıldığında; 146 çiftte spontan,
164 çiftte ise ART (IVF/ICSI) ile konsepsiyon sağlanmış. 12 aylık gözlem sonrası EFI
skoru ve spontan gebelik oranları arasında
anlamlı korelasyon gözlenmiş (p=.001). Yüksek EFI skoruna sahip hastalarda spontan
konsepsiyon oranları belirgin olarak fazla
bulunmuş. Fonksiyonel skor ve endometriotik lezyonların ve pelvik adezyonların komplet rezeksiyonu ile spontan gebelik oranları
anlamlı oranda ilişkili bulunmuş (p=.006).
18 ayın sonunda kümülatif gebelik oranları
(cerrahi ve ART) %78.8 olarak raporlanmış.
Düşük EFİ skoruna sahip hastalarda yardımla üreme teknikleri gebelik oranları açısından
daha faydalı bulunmuş.

Increased levels of dioxin-like substances in adipose tissue
in patients with deep infiltrating endometriosis
M.A. Martinez Zamora et al.
Hospital Clinic of Barcelona, Spain.
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1059–1068, 2015

DERİN İNFİLTRATİF ENDOMETRİOZİS HASTALARINDA
ADİPOZ DOKUDA ARTMIŞ DİOKSİN BENZERİ MADDELER
Mevcut çalışma; endometriozisi olmayan
kontrol grubu hastaları ile karşılaştırıldığında
derin infiltratif endometriozis hastalarında
en toksik, biyolojik olarak aktif dioksin benzeri maddelerin adipöz dokuda artıp artmadığının cevabı aranarak planlanmış.
Şimdiye kadar konu ile ilgili yapılmış çalışmalarda, endometriozis hastalarında dioksin benzeri maddelerin serumdaki düzeyleri
araştırılmış ve birbiri ile çelişen sonuçlar elde
edilmiştir. Yürütülmüş olan çalışma ilk defa
DIE hastalarında adipöz dokuda, yağda çözünen dioksin benzeri maddelerin düzeyi,
uygun kontrol grubu ile karşılaştırmıştır.
Çalışma, endometriozisi olmayan kontrol
grubu ve derin infiltratif endometriozisi
(DIE) olan hastalar olmak üzere iki grup ile

yürütülmüş. DİE hastaları, endometriozis nedeni ile laparoskopik cerrahi geçiren ve histolojik konfirmasyon sağlanan 30 hastadan
oluşmakta. Cerrahi tedavi öncesi hastalar,
ayrıntılı fizik muayene, MR ve transvajinal
ultrasonografi ile değerlendirilmiş. Kontrol
grubu ise bazal karakteristik özellikleri benzer, diğer benign jinekolojik nedenlerle (seröz
kistadenom, müsinöz kistadenom, dermoid
kist, fonksiyonel kistler, hidrosalpenks...) laparoskopik cerrahi geçiren ve dahil edilme
kriterlerini sağlayan 30 hastadan oluşmakta.
Cerrahi sırasında hastalardan yaklaşık 1-2 gr
omental yağ dokusu örneği alınmış ve yağ
dokuda dioksin benzeri maddeler kromotografik olarak analiz edilmiş.
Sonuçlara bakıldığında hem konsantrasyon
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hem de toksisite açısından dioksinler ve poliklorlu bifeniller (PCB) derin infiltratif endometriozisli hastalarda anlamlı olarak yüksek
bulunmuş (p<0.05).
Toksisitesi en fazla olan 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (2,3,7,8-TCDD) ve
1,2,3,7,8-pentaklorodibenzo-p-dioksin
(1,2,3,7,8-PeCDD) dioksin türevleri, yine en
toksik ve en karsinojenik olan dört poliklorlu bifenil türevi, DİE hastalarında anlamlı
olarak yüksek oranda bulunmuş (PCB-114
P=0.05; PCB-156 P=0.05; PCB-189 P<
0.04; PCB-126 P=0.01). Sonuçlar doğrultusunda dioksin benzeri maddelerin DİE patogenezinde rol alabileceği düşünülmüş.
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İnfertilite

Low-dose human menopausal gonadotrophin versus clomiphene citrate in subfertile couples
treated with intrauterine insemination: a randomized controlled trial
Karen Peeraer et al.
Leuven University Fertility Center, Belgium
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1079–1088, 2015

Uzm. Dr. Işıl KASAPOĞLU

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON İLE TEDAVİ EDİLEN SUBFERTİL
ÇİFTLERDE, DÜŞÜK DOZ İNSAN MENAPOZAL GONADOTROPİN
KULLANIMI İLE KLOMİFEN SİTRATIN KARŞILAŞTIRAN BİR
RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Ilımlı erkek subfertilitesi, hafif-orta endometriozis ve açıklanamayan subfertilitede
ovaryan sitümülasyon sonrası intrauterine
inseminasyon ile tedavinin etkin olduğu bilinmektedir ancak ovaryan stimülasyon için
hangi medical tedavinin kullanılması gerektiği belirsizdir. Mevcut çalışma; “Subfertil
çiftlerin intrauterine inseminasyon ile tedavisinde kontrollü ovaryan hiperstimülasyon için
klomifen sitrat (CC) yerine düşük doz insan
menapozal gonadotropin (hMG) kullanımının klinik gebelik oranı sonuçları arttırabilir
mi?” sorusuna yanıt aranarak planlanmış
ve Eylül 2004–Aralık 2011 tarihleri arasında toplam 330 çiftin katılımı ile yürütülen
657 siklus ile randomize klinik çalışma olarak
yürütülmüş. Subfertil çiftlerin komplet infertilite değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra,
çalışmaya bir yıl korunmasız ilişkiye ragmen
spontan gebelik elde edemeyen kadın yaşı 42
yaşın altında, en az bir patent tubası olan ve
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totil motil sperm sayısı 5 milyonun üzerinde
olan çiftler dahil edilmiş.
Katılımcılar kontrollü ovaryan stimülasyon
aşamasında hMG veya CC ile tedavi başlanmak üzere randomize edildikten sonra hMG
grubuna siklüsun 2. Günü 37 veya 75 IU ile
düşük doz step up protokolü başlanmış. CC
grubu ise siklüsun 3-7. günleri arası 50 mg/
gün CC başlanmış ve 8-12. günler arası endometriumu desteklemek amacı ile 50 mikrogram etinil estradiol eklenmiş. Ovülasyonu
tetiklemek için tüm hastalarda 5000 IU hcg
kullanılmış ve tek IUI uygulanmış. Primer
sonuç olarak klinik gebelik oranları, seconder
sonuçlar ise canlı doğum, çoğul canlı doğum,
hCG günü endometrial kalınlık ve preovulatuar follikül sayısı, tedaviye devam edememe
olarak belirtilmiş.
Sonuçlara bakıldığında 127 çift bir siklus, 99
çift iki, 86 hasta üç, 16 çift dört, 2 çift ise beş
siklus ile çalışmaya katılmışlar. Klinik gebelik
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oranlarına bakıldığında hMG grubunda klinik gebelik oranları CC grubuna göre anlamlı derecede artmış bulunmuş (48/334;14.4%)
(29/323;9.0%). Canlı doğum oranları da yine
hMG grubunda anlamlı olarak fazla bulunmuş. (46/334; 13.8%) (28/323; 8.7%) Çoğul
doğum oranları her iki grupta benzer. (hMG
3/46 (6.5%)-CC 1/28 (3.6%), P>0.99).
hMG grubunda daha az preovulatuar follikül
(hMG 1.2-CC 1.5, p<0.001) , artmış endometrial kalınlık (hMG 8.5 mm-CC 7.5 mm,
p<0.001) ve daha az siklus iptal oranları
(hMG 15/322 (4.7%) - CC 46/298 (15.4%),
p< 0.001) elde edilmiş.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda klinik
gebelik oranları ve canlı doğum oranlarına
bakıldığında düşük doz hMG ile IUI tedavisinin CC ile IUI tedavisinden üstün olduğu
sonucuna varılmış.

Total motile sperm count: a better indicator for the severity of male factor
infertility than the WHO sperm classification system
J.A.M. Hamilton et al.
Jeroen Bosch Hospital, The Netherlands
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1110–1121, 2015

Yorumlayan
Dr. M.Kiper ASLAN

ERKEK İNFERTİLİTESİ ÖNGÖRÜSÜNDE
TOTAL MOTİL SPERM SAYISI, WHO SPERM SINIFLAMA SİSTEMİNE
GÖRE DAHA İYİ BİR BELİRTEÇTİR
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 yılında revize ettiği normal sperm analizi kriterlerinde
sperm volümü, konsantrasyonu, hareketi ve
morfolojisi değerlendirilmiş olup, bu sınıflama sistemi fertil olan 1953 erkeğin sperm
örnekleri incelenerek yapılmıştır. Bu çalışma,
WHO sınıflama sisteminin sağlıklı erkekleri
baz aldığı ve infertil çiftlerde yapılacak sperm
değerlendirilmesinin bu noktada yetersiz
olabileceği fikrine dayanarak planlanmıştır.
Daha önceki yıllarda benzer şekilde erkek
faktör nedenli infertil çiftlerde toplam motil
sperm sayısının infertilite öngörüsünde etkili olabileceğine yönelik çalışmalar yapılmış
ancak toplam motil sperm sayısının subfertil

çiftlerde spontan gebelik oranları ile ilişkisini
inceleyen çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada retrospektif olarak 2002 ve 2006 yılları
arasında IVF merkezine başvuran 2476 açıklanamayan ve sadece erkek faktör (azospermi
hariç) nedenli infertil olan çiftler ele alınmış
olup bu çiftlerden dışlama kriterleri uygulandıktan sonra 1177 çift çalışmaya dahil edilmiştir. 889 erkek faktör infertil ve 288 açıklanamayan infertilite tanılı çift takip edilmiş
olup bu hastalara toplam motil sperm sayıları
baz alınarak tedavi uygulanmış ya da spontan takibe bırakılmıştır. Bu süreç içerisinde
spontan gebelik oranları primer sonuç olarak değerlendirilmiş ve aynı zamanda sperm
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örnekleri WHO sınıflamasına göre de analiz
edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.Tüm sonuçlar ele alındığında total motil sperm sayısının 5 milyon ve altında olan çiftlerde spontan gebelik oranlarının anlamlı bir şekilde
düşüş gösterdiği ancak WHO sınıflamasına
göre böyle bir cut off değer oluşmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak toplam motil sperm
sayısının WHO sınıflama sistemine göre infertilite öngörüsünde daha faydalı bir kriter
olduğu ancak çalışmanın retrospektif olduğu
için daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
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Effect of embryo culture media on percentage of males at birth
Jinliang Zhu et al.
Peking University Third Hospital, Beijing, China
Human Reproduction, Vol.30, No.5 pp. 1039–1045, 2015

Yorumlayan
Dr. Seda SARIBAL

EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMLARININ DOĞUMDA ERKEK BEBEK
YÜZDESİNE ETKİSİ
Batı ülkelerinde erkek bebek doğum oranı
yaklaşık olarak %51,1’tir. Yardımcı üreme
tekniklerinde ICSI’nin IVF’e göre erkek yeni
doğan oranının %3 oranında daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Bunun aksine blastokist
günü transferde klivaj günü transferine göre
erkek yeni doğan oranının %12 daha yüksek
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada 4 farklı
kültür solüsyonunun tekil gebeliklerde erkek
yeni doğan oranını etkileyip etkilemediği
araştırılmıştır.
Taze embriyo transfer edilen 4411 tekil gebelik analiz edilmiş, PGD yapılan hastalar,
donör oosit veya sperm kullanılan hastalar
çalışmadan çıkarılmıştır. Sadece ilk siklusta
gebe kalan hastalar ile çalışılmıştır.
Karşılaştırılan kültür solüsyonları ise; G–5
(Vitrolife), Global (IVF online), Quinn’s Advantage Medium (SAGE), ve G–5 plus (Vitrolife) tır. Sadece G–5 plus HSA içermektedir,
diğerlerine solüsyon hazırlanırken eklenmektedir.
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2469 IVF tekil gebelik, 1942 ICSI tekil gebelik analiz edildi. ICSI grubunda 587 tekil
gebelik G-5 solüsyonunda, 580 tekil gebelik
Global solüsyonunda, 583 tekil gebelik G-5
plus solüsyonunda, 189 tekil gebelik ise Quinn’s solüsyonunda kültüre edildi. IVF grubunda ise 874 tekil gebelik G-5 solüsyonunda, 643 tekil gebelik Global solüsyonunda,
768 tekil gebelik G-5 plus solüsyonunda, 184
tekil gebelik ise Quinn’s solüsyonunda kültüre edildi. G-5 solüsyonu referans solüsyonu
olarak değerlendirildi ve diğer solüsyonlar
G-5 solüsyonuna göre değerlendirildi. ICSI
yönteminin IVF yöntemine oranla erkek
oranını anlamlı olarak azalttığı gözlemlenirken, sperm elde etme yöntemlerinin (TESA,
TESE, PESA, ejekulat gibi) erkek oranını etkilemediği gözlemlenmiştir (Tablo 1).
ICSI ve IVF sikluslarının toplamında, 3. gün
transferi ve blastosist transferleri karşılaştırılınca, Global solüsyonundaki embriyoların
blastosist evresinde transfer edildiğinde erkek
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yeni doğan eldesine anlamlı bir eğilim gösterdiği gözlemlenmiştir (Tablo 2). Yeni doğan
cinsiyetinin: babanın BMI’i, gebelik süresi ve
kültür solüsyonu ile anlamlı olarak ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.
Bu çalışmaya göre ICSI sikluslarında G-5
solüsyonunda kültüre edilen gebelikler erkek
olma eğilimi gösterirken, diğerlerinin ise dişi
olma eğilimi gösterdikleri gözlemlenmiştir.
Erkek embriyolar daha hızlı geliştiği için,
blastokist evresi transferlerinde 3. gün transferlerine oranla daha fazla erkek bebek doğumu gözlemlendi, fakat solüsyonların oranında bir farklılık gözlemlenmemiştir.
Bu çalışmanın sonucu olarak; tekil gebeliklerde erkek bebek oranının kültür solüsyonlarınca modifiye edildiği gözlemlenmiştir.
Bu durum; farklı kültür koşullarına maruz
kalan erkek veya dişi embriyolarının tercihli
kaybına bağlıdır ve böylece iyi kalite embriyo
transferinin farklı kültür solüsyonlarının cinsiyet eğilimini ortaya koymaktadır.

Üremenin Korunması

Safety of ovarian conservation and fertility preservation
in advanced borderline ovarian tumors
Limor Helpman et al.
Tel Aviv University, Israel
Fertil Steril 2015. Article in press.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Adnan ORHAN

İLERİ EVRE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİNDE FERTİLİTE
KORUYUCU CERRAHİNİN YERİ
Çalışmanın amacı ileri evre borderline over
tümörlerinde (BOT) fertilite koruyucu cerrahinin rekürrens üzerine etkisini araştırmak.
Çünkü bu konuda gerçekten bir literatür boşluğu var. İleri evre BOT’larda genellikle hasta
da hekim de radikal cerrahi taraftarı oluyor.
Halbuki koruyucu cerrahi de etkili olabilir
faka t bu konudaki araştırmalar son derece
kısıtlı. İşte bu yüzden araştırmacılar bu konu
üzerine kafa yormuşlar.
Retrospektif Kohort şeklinde dizayn edilmiş
bir çalışma. 30 yıl boyunca İsrailin en büyük onkoloji merkezine başvuran E1C üzeri
BOT’lardan veri toplanmış. Hastalara fer-

tilite koruyucu cerrahi veya over koruyucu
cerrahi uygulanmış ve histopatoloji, Evre,
CA125, KT ile birlikte rekürrens üzerindeki
etkisi değerlendirilmiş. Rekürrens olmayan
yaşam süresi ana ölçüm. Kaplan meier ve
Cox regresyon modellemeleri kullanılarak
cerrahi tipi ile diğer klinik ve patolojik durumlar arasında rekürrens açısından bir fark
olup olmadığı bakılmış.
Sonuçlara bakıldığında: 59 ileri evre BOT
hastası. Ort. 55.3 ay izlenmiş. Tanıda ortalama yaş:35. Tümörlerin çoğu -51 tanesi- seröz. (%84.4). 27 hastada rekürrens gelişmiş
(%45.8). Bunların 6 tanesi (%10) bundan do-

layı ölmüş. Ort. rekürrens süresi:30.6 ay. Toplam 44 kadın 40 yaş altındaydı. Bunların 33
tanesine (%75) fertilite koruyucu cerrahi yapıldı. Fertilite koruyucu cerrahi ile rekürrens
arasında bir ilişki saptanmadı. 21 hasta tedavi
sonrası gebe kalmak için çalıştı. Toplamda bu
hastalarda 34 gebelik elde edildi. Bunların da
26 tanesi canlı gebelikti.
Sonuçta BOT’lar ileri evre bile olsalar prognozları iyi. İleri evre BOT’lar da bile, genç
hastada fertilite prezervasyonu uygulandığında relaps riski anlamlı düzeyde etkilenmiyor. B durum bu tür hastalarda tedavide göz
önünde bulundurulabilir.

FIGURE 1

Kaplan Meier survival curves for interval to first disease recurrence.
(A) Disease-free survival in patients undergoing fertility-preserving surgery (black) versus those whose fertility was compromised (gray).
(B) Disease-free survival in patients in whom an involved ovary was conserved (black) versus those whose involved ovary was sacrificed (gray).
Helpman. Advanced borderline tumors: sparing fertility. Fertil Steril 2015.
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Large, comparative, randomized double-blind trial confirming noninferiority of
pregnancy rates for corifollitropin alfa compared with recombinant follicle-stimulating
hormone in a gonadotropin-releasing hormone antagonist controlled ovarian
stimulation protocol in older patients undergoing in vitro fertilization
Robert Boostanfar et al.
Huntington Reproductive Center, California. USA
Fertil Steril 2015;104:94-103.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Adnan ORHAN

IVF YAPILAN YAŞLI HASTALARDA RANDOMİZE ÇİFT KÖR
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ANTAGONİST PROTOKOLDE
KORYOFİLİTROPİN-ALFA İLE REKOMBİNANT FSH’IN
KARŞILAŞTIRILMASI. GEBELİK ORANLARI DEĞİŞMİYOR.
Çalışmanın çıkış noktası canlı gebelik oranları açısından IVF yapılan yaşlı popülasyonda Koryofolitropin-Alfa ile Rekombinant
FSH’ın karşılaştırlması. Çok merkezli, Faz-3,
randomize, çift kör bir çalışma.
35-42 yaşları arasında 1390 hasta çalışmaya
alınmış. Kontrollü ovaryan hiperstimülasyonda ilk 7 gün için hastalar, 17 mm’den büyük
3 folikül gelişene kadar, Koryofolitropin-Alfa
150 mikrogram (Elonva) veya günlük 300 IU
rekombinan FSH gruplarına randomize edil-
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diler. 5.günde ganireliks başlandı ve rekombinan HCG günne kadar devam edildi. 3.gün
iyi kalite 2 embriyo varsa transfer edildi.
Primer sonuç olarak canlı gebelik oranları,
toplanan oosit sayısı ve canlı doğum oranları
hesaplandı. Canlı gebelik oranları Koryofolitropin-Alfa grubunda %23.9 iken, rekombinan FSH grubunda %26.9’du. Ortalama
siklus başına toplanan oosit sayıları Koryofolitropin-Alfa grubunda 10.7 iken, rekombinan FSH grubunda 10.3’dü. Siklus başına
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canlı doğum oranları ise; Koryofolitropin-Alfa grubunda %21.3 iken, rekombinan FSH
grubunda %23.4’dü. Advers olay oranları
sırası ile %0.4 ve %2.7 iken ovaryan hiperstimulasyon oranları her iki grupta da %1.7 idi.
Sonuç olarak; Koryofolitropin-Alfa uygulamasının klasik standart rekombinan FSH
uygulamasına bir üstünlüğü yok. Canlı gebelik oranları, toplanan oosit sayıları ve canlı
doğum oranları benzer ve her iki grup da iyi
tolere ediliyor.

Klinik ART

Cryopreserved embryo transfer is an independent
risk factor for placenta accreta
Daniel J. Kaser et al.
Harvard Medical School Boston. USA.
Fertil Steril 2015;103:1176–84.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Işıl KASAPOĞLU

DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ PLASENTA AKRETA İÇİN
BAĞIMSIZ RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR
Mevcut çalışma; in vitro fertilizasyon (IVF)
veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu
(ICSI) yapılan hastalarda dondurulmuş embriyo transferi ve plasenta akreta riski arasındaki ilişkiyi değerlendirilmek amacı ile yürütülen bir vaka kontrol çalışmasıdır.
Plasenta akreta için günümüzde kabul edilmiş
risk faktörleri arasında; geçirilmiş sezeryan
öyküsü, plasenta previa, ileri maternal yaş
gibi faktörler olmasının yanında son yıllarda
IVF ve özellikle donmuş embriyo transferi yapılmış olmasının plasenta akreta için ek risk
faktörü olabileceği öne sürülmüştür.
Yürütülmüş olan çalışma; ‘‘Donmuş embriyo
transferi plasenta akretayı ön görmede kayda değer bir belirteç olabilir mi?’’ sorusuna
yanıt aranarak, 2005- 2011 yılları arasında
merkezlerinde otolog veya donör oositlerle
yapılan IVF ve/veya ICSI uygulaması sonrası
taze siklus veya donmuş embriyo transferi yapılan 1571 hastanın plasenta akreta açısından
değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmış.
24. gebelik haftasının üzerinde doğum yapmış olan ve plasental invazyon anomalisine
sahip hastalar dahil edilmiş, ayrıca hastalar
önceki cerrahi, geçirilmiş intrauterin adez-

yon, plasenta previa öyküleri açısından da
taranmış. Takiben akreta vakaları, akreta olmayan hastalarla (1:3 oranında), yaş ve geçirilmiş sezeryan öyküsü benzer olan IVF veya
ICSI ile gebe kalmış kontrol grubu ile karşılaştırılmış. 3. veya 5. gün donmuş veya taze
embriyo transferi yapılan ve 24. Gebelik haftasının üzerinde doğum yapan 1571 hastanın
51’inde (%3.3) plasenta akreta tespit edilmiş
ki bu oran aynı periyodda doğum yapan diğer hasta popülasyonuna göre anlamlı yüksek bulunmuş (53.376 hastada 447, %0.84,
p<0.0001). ART hastaları kendi içlerinde
değerlendirildiğinde taze ve donmuş embriyo
siklusları arasında da akreta insidanslarında belirgin fark bulunmuş. (Taze sikluslarda
1351 hastanın 34’ü %2.5, Donmuş embriyo
transferi sikluslarında 220 hastada 17, %7.7,
p<0.001).
51 akretalı hastadan biri önceki gebelikte
akreta öyküsü olması nedeni ile çalışma dışı
bırakılmış. Kalan 50 hasta, 149 kontrol grubu
hastası ile karşılaştırılmış. Akretası olan hastalar üç alt gruba ayrılmış; patolojik olarak
invazyonun gösterildiği, klinik olarak adezyonun tanımlandığı veya her ikisi. Bu gruplar
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da kanama miktarı, kanamanın durdurulma şekli ve plasentanın ayrılması için rutin
dışı müdahale gerekliğine göre morbid veya
morbid olmayan şeklinde 2’şer alt gruplara
bölünmüş.
Primer sonuç plasenta akretanın değerlendirilmesi olmuş. Sonuçlara bakıldığında çok değişkenli regresyon analizi yapıldığında donmuş embriyo transferi siklusları ve plasenta
akreta arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
(OR:3.20, 595 CI 1.14-9.02). İstatistik sadece
morbid akreta vakaları ile sınırlandırıldığında
yine donmuş siklus ve akreta arasında anlamlı ilişki bulunmuş. (OR 3.87, 95% CI 1.08–
13.81) Pik serum E2 ve endometrial kalınlık,
akreta saptanan donmuş embriyo transfer
sikluslarında anlamlı olarak düşük bulunmuş.
Sonuç olarak bakıldığında çok değişkenli regresyon analizi yapıldığında, IVF/ICSI sikluslarında donmuş embriyo transferi yapılmış
olması olması plasenta akreta için kuvvetli bağımsız risk faktörü olarak bildirilmiştir. Özellikle pik E2 ve endometrial kalınlık değerlerinin güven aralığı için ayrıca değerlendirilmesi
gerekliliği vurgulanmış.
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Yorumlayan
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Medroxyprogesterone acetate is an effective oral alternative for preventing
premature luteinizing hormone surges inwomen undergoing controlled
ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization
Yanping Kuang et al.
Shanghai Ninth People’s Hospital China.
Fertil Steril 2015;104:62–70

IVF İÇİN KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON YAPILAN
KADINLARDA PREMATÜR LH SURGE DURUMUNU ENGELLEMEDE
BİR ORAL ALTERNATİF: MPA
Çalışmanın temel amacı kontrollü ovaryan
hiperstimülasyon yapılan sikluslarda prematür LH surge durumunu engellemede MPA
etkisine bakmak ve bu siklusların özelliklerini,
gebelik sonuçlarını kısa protokol uygulanan
kontrol grubu ile kıyaslayarak sonraki FET
siklus sonuçlarını ortaya koymaktır. Prospektif kontrollü bir çalışma olup 2014 Mart-Haziran ayları arasında Çin ve İsrailde tersiyer
akademik merkezlerde yapılmıştır.Toplam
300 hastanın dahil edildiği çalışmaya 42 yaş
altında siklusunun 3 günü bakılan FSH <10
antral folikül sayısı 3 üzerinde olanlar hasta
dahil edilirken, anftral folikül zielnmeyen
grade 3-4 endometrozis izlenen PCOS tanısı bulunan, (e2>100)olan fonksiyonel over
kisti olan yada öncesi 3 ay boyunca hormon
replasman öyküsü olan hastalar çalışma dışı
bırakıldılar.
Çalışma grubuna 150 hasta dahil edilmiş
olup siklusun 3. gününde hastalra 150 IU
(AFC>20 ise) ya da 225 IU HMG başlanıp
aynı gün 10 mg medroksiprogesteron asetat
oral olarak eklenmiştir. Stimülasyonun 5.gününde ve takip eden 2-4 günlük aralıklarla
hastalar USG ile değerlendirilmiş ve her değerlendirmede FSH, LH; e2, P düzeyleri çalışılmıştır. En az 3 dominant folikül 18mm>
ulaştığında trigger olarak triptorelin 0,1 mg
kullanılmıştır. Eğer optimal LH response
oluşmamışsa 1000ü HCG co-trigger olarak
eklenmiştir. Takiben 34-36.saatte oosit pick
up uygulanmıştır.
Kontrol grubuna 150 hasta dahil edilmiş
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olup siklusun 3. gününde hastalara 150 IU
(AFC>20 ise) ya da 225 IU HMG başlanıp
aynı gün 0,1 mg triptorelin başlanarak kısa
protokol uygulandı. Çalışma grubuna benzer
koşullarda usg ve laboratuar takibi yapılan
hastalara yine en az 3 dominant folikül 18
mme ulaşınca 2000ü HCG ile trigger uygulanıp takiben 34-36 saatte oosit pick up uygulanmıştır. Her iki grupta da semen parametrelerine göre İVF ya da İCSİ uygulanmıştır.
Elde edilen tüm embriyolar dondurulmuş
olup tüm iyi kalite embriyolar 3.günde (grade1-2, 8 hücre) non-top quality embriyolar
ise 5.-6. günde blastokist aşamasında vitrifiye
edilmiştir. Fresh siklusu takip eden 6 ay içinde tüm hastaların FET siklusları planlanmış
olup endometrium hazırlığı için regüler siklusu olan hastalara 3.günde 25 Mg etinil estradiol (2*1) başlanıp 14.güne kadar (eçyk >8
mm’ye ulaşana kadar) devam edilip takiben
fematon tabletin sarı hapları (2 mg mikronize
estradiol+10 mg dydrogesterone) ve progestan 2*200 eklenmiş takine 3. gün vitrifiye edilen embriyolar 3. gün 5. gün vitrifiye edilen
embriyolar 5. gün transfer edilmiştir. Gebelik
oluştuğu takdirde tüm hastalara bu luteal faz
desteğine gebeliğin 10. haftasına kadar devam edilmiştir. Çalışma grubunda 14 hasta
kontrol grubunda 8 hasta oosit elde edilememesi ya da iyi kalite embriyo olmaması nedeni ile çalışma dışında kalmış olup toplam 278
frozen siklus ele alınmıştır.
Sonuçlara bakıldığında toplanan oosit sayısı,
oosit maturasyon hızı, klivaj oranı, iyi kali-
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te embriyo sayısı ve kryoprezerve edilebilen
embriyo oranı açısından her iki grupta anlamlı farklılık elde edilememiştir. Yine siklus
sırasında bakılan hormon profil değerleri her
iki grupta benzerdir. Klinik gebelik oranları
çalışma grubunda (51/115) %47, 8 kontrol
grubunda 61/141 %43, 3 iken istatistiksel
olarak gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Yine benzer şekilde 12 hafta altı
abortus oranları ve canlı doğum oranları arasındada istatistiksel olarak anlamlı farklıklık
gözlenmemiştir. Her iki grupta da konjenital
malformasyon saptanmamıştır. FET planlanacak IVF sikluslarında prematür LH surge
durumunu engellemek için medroksiprogesteron asetat kullanımı hep uygulama hem de
maliyet açısından pratik bir yaklaşım olabilmektedir. Bu çalışmada her iki grupta da trigger günü LH düzeyi ortalama 1,8 IU/l olarak
saptanmştır. Erken foliküler fazda ve erken luteal fazda stimülasyona progesteron eklenmesi basal GnRH pulse sıklığını değiştirerek LH
surge durumuna engel olmaktadır. 5 mg MPA
dozu ovulasyonu baskılama yeterli olmadığı
önceki çalışmalardan elde edilen tecrübeyle
bilindiğinden 10 mg doz tercih edilmiştir. Bu
çalışmanın temel kısıtlılığı randomizasyon
yapılmamış olmasıdır. Yine progestin uzun
dönem güvenirliliğin bilinmemesi,kullanılacak progestin tipinin net olmaması optimal
doz gereğinin bilinmemesi nedeni ile daha
çok klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Erken Gebelik

Ectopic pregnancy after in vitro fertilization:
Differences between fresh and frozen-thawed cycles
Laura Londra et al.
Johns Hopkins University, Lutherville, USA
Fertility and Sterility® Vol. 104, No. 1, July 2015 0015-0282

Yorumlayan
Dr. M. Kiper ASLAN

IVF SONRASI EKTOPİK GEBELİK GELİŞMİNİN
FRESH VE FROZEN SİKLUSLARDAKİ FARKLILIKLAR
Ektopik gebelik tüm olumlu gelişmelere rağmen hala dünyada maternal morbidite ve
mortalite oranlarının en yüksek gözlendiği
durumlardan biri olarak yerini korumaktadır.
Öte yandan bilim ilerleme gösterdikçe artan
IVF gebeliklerin sayısıyla birlikte erken implantasyon defektlerine bağlı olarak gözlenen
ektopik gebelik oranları da artış göstermektedir. Yapılan daha önceki çalışmalarda spontan gebeliklere göre yardımcı üreme teknikleri kullanılarak oluşan gebeliklerde ektopik
gebelik oranlarının anlamlı şekilde daha fazla
olmasının sebebi olarak; fizyolojik sınırların
üzerinde hormon kullanımı ve ayrıca yapılan
girişimlere bağlı olarak gelişen lokal enflamasyon öne sürülmüştür. Bu hipotezlere bağlı

olarak endometrial reseptivitenin etkilendiği
ve implantasyon defekti geliştiği savunulmuştur. Yapılan bu çalışmada da bu hipotezlere
dayanarak hormon kullanımı ve girişimlere
bağlı olarak frozen sikluslara göre fresh sikluslarda ektopik gebelik oranının daha yüksek olacağı öngörülmüş ve bu düşünceden
yola çıkarak Amerika SART veri tabanında
2008-2011 yılları arasındaki toplam 103.070
5. Gün embryo transferi ele alınmış ve bu
sikluslardaki ektopik gebelik oranları frozen
(31.164,%30.2) ve fresh (71.936, %69.8) sikluslarda karşılaştırılmış. Ayrıca donör embryo
transferleri de çalışmaya dahil edlmiş. Primer
sonuç olarak fresh otolog sikluslar ile frozen
donör sikluslar karşılaştırılmış ve karşılaştırma
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sırasında karıştırıcı faktörler de (yaş, obezite,
ırk, tubal faktör…) göz önünde bulundurularak analiz yapılmış. Sonuç olarak ileri yaş,
obezite, tubal cerrahi öyküsü, GnRH antagonist supresyon gibi demografik özelliklerin
ektopik gebelik oranlarını artırdığı ve frozen
sikluslarda ektopik gebelik oranlarının %65
daha az oranda oluştuğu saptanmış. (%1.5
vs %0,93, OR; 0.35 vs 1.29 sırasıyla) Sonuç
olarak frozen siklusların doğal döngüye daha
yakın hormonal seyir gösterdiği ve lokal enflamatuar etkinin daha az olduğu öngörüsü ile
ektopik gebelik oranlarının bu kohort analizi
çalışmasında gösterilmiştir.
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IVF Tedavisinde

Tek Adımda
Hayat Verin!

1

Antagonist sikluslarında kullanım için geliştirilmiş ilk uzun etkili over stimulanı2
Bir Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) programına katılan kadınlarda çoklu folikül gelişimi için bir
GnRH antagonisti ile beraber Kontrollü Over Stimülasyonu (KOS) ‘nda endikedir.1
Kanıtlanmış Etkinlik
• Başlatılan siklus başına devam eden gebelik oranı %38.92
• Dünyanın en büyük IVF çalışmasında kanıtlanmıştır2
Kolaylaştırılmış Tedavi
• Tek enjeksiyon rFSH’nin ilk 7 günlük enjeksiyonlarının yerini tutar1,2
• Vücut ağırlığına bağlı iki doz seçeneği1
• Kolay uygulama için önceden doldurulmuş enjeksiyon cihazı1,2
• ELONVA® GnRH antagonist protokolünde enjeksiyonların sayısını, uzun bir
GnRH agonist protokolünde her gün uygulanan gonadotropine göre %70 oranında azaltır3
Referanslar: 1. Elonva® Kısa Ürün Bilgisi. 2. Devroey P, Boostanfar R, Koper NP, et al: on behalf of the ENGAGE Investigators. A
double-blind, non-inferiority RCT comparing corifollitropin alfa and recombinant FSH during the first seven days of orifollitropin alfa
Ensure Study Group. ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol.Hum Reprod. 2009;24(12):3063-3072. 3. De Greef R,
Zandvliet AS, de Haan AFJ, et al. Dose selection of corifollitropin alfa by modeling and simulation in controlled ovarian stimulation. Clin
Pharmacol Ther 2010;88(1):79–87

ELONVA® 150 MİKROGRAM/0,5ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, ELONVA® 100
MİKROGRAM/0,5ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
Etkin madde: Korifollitropin alfa.150 mikrogram ve 100 mikrogram. Terapötik endikasyonlar:
Bir Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) programına katılan kadınlarda çoklu folikül gelişimi için bir
GnRH antagonisti ile beraber Kontrollü Over Stimülasyonu (KOS) ‘nda endikedir. Pozoloji ve
uygulama şekli: ELONVA® fertilite problemlerinin tedavisinde deneyimli hekim gözetiminde
yapılmalıdır. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Vücut ağırlığı 60 kg veya altındaki kadınlarda,
100 mikrogram’lık tek bir doz uygulanmalıdır. Vücut ağırlığı 60 kg üzerindeki kadınlarda, 150
mikrogram’lık tek bir doz uygulanmalıdır. 1’inci stimülasyon günü: ELONVA®, menstrüel siklusun
erken foliküler fazında, tercihen karın duvarına olmak üzere tek bir deri altı (subkutan) enjeksiyon
olarak uygulanmalıdır. 5’inci veya 6’ncı stimülasyon günü: Prematür Lüteinizan Hormon (LH)
dalgalanmalarının ortaya çıkmasının önlenmesi için Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH)
tedavisi tercihen stimülasyonun beşinci gününde başlatılmalıdır. 8’nci stimülasyon günü: Yedi
gün sonra, stimülasyonun sekizinci gününde tedavi, final oosit maturasyonunun tetiklenmesi (3
folikül ≥ 17 mm) kriterine ulaşılana dek günlük (rek)FSH enjeksiyonları ile devam edebilir. Uygulama şekli: ELONVA® subkutan yolla uygulanır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda mevcut veri bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği: Her ne kadar hepatik yetmezliği olan hastalara ilişkin veriler mevcut değilse de, hepatik yetmezliğin, korifollitropin
alfa eliminasyonunu etkilemesi mümkün değildir. Kontrendikasyonlar: Etkin madde veya bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, Over, meme, uterus, hipofiz veya hipotalamus tümörleri,
Bilinen ya da tanısı konmuş bir sebebi olmayan anormal (menstrüel dışı) vajinal kanama, Primer over yetmezliği, Over kisti veya genişlemiş yumurtalıklar, Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
geçmişi, Ultrason taraması ile ölçülen ≥ 11 mm boyutunda 30’dan fazla folikül ile sonuçlanan önceki KOS döngüsü , > 20 olan bazal antral folikül sayımı, Uterusun, gebelik ile uyuşmayan fibroid tümörleri,
Üreme organlarının gebelik ile uyuşmayan malformasyonları, Gebelik veya emzirme Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: ELONVA® yalnızca tek bir subkutan enjeksiyon için üretilmiştir. ELONVA®
uygulamasından sonraki ilk yedi gün içinde, FSH uygulanmamalıdır. ELONVA®’nın bir GnRH agonisti ile kombine kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. ELONVA®, Polikistik over sendromu (PKOS) olan,
hastalarda çalışılmamıştır. ELONVA® tedavisi sonrası over yanıtının, günlük (rek)FSH tedavisi sonrasındakinden daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS):
OHSS’nin semptom ve bulguları insan Koriyonik Gonadotropini (hCG) uygulanması ve gebelik (endojen hCG) ile uyarılmaktadır. Erken OHSS genellikle hCG uygulamasından sonraki 10 gün içinde ortaya
çıkar ve gonadotropin stimülasyonuna karşı aşırı bir over yanıtı ile ilişkili olabilir. OHSS riskini en aza indirmek için, tedaviden önce ve tedavi sırasında belli aralıklarla, folikül gelişiminin ultrasonografik
değerlendirmeleri ve/veya serum östradiol düzeylerinin belirlenmesi yapılmalıdır. Tüm gonadotropin tedavilerinde çoğul gebelik ve doğumlar bildirilmiştir. YÜT ve özellikle de IVF uygulanacak infertil
kadınlarda sıklıkla tuba anomalileri bulunduğundan, ektopik gebelik insidansı artabilir. YÜT sonrası konjenital malformasyonların insidansı, spontan gebelikler ile kıyaslandığında biraz daha yüksektir.
İnfertilite tedavisi için çoklu ilaç rejimleri uygulanan kadınlarda, iyi ya da kötü huylu over ve diğer üreme sistemi tümörleri bildirilmiştir. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri: ELONVA®
ve diğer ilaçlar ile herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Korifollitropin alfa sitokrom P450 enzimlerinin substratı olmadığı için diğer tıbbi ürünler ile etkileşim beklenmemektedir. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye: Gebelik Kategorisi X’tir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon): ELONVA®, bir Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) programına katılan, çocuk
doğurma potansiyeline sahip kadınlarda çoklu folikül gelişimini sağlamak amacıyla bir GnRH antagonistiyle birlikte Kontrollü Over Stimülasyonu (KOS) için endike olduğundan, bir doğum kontrol yöntemi
kullanılması gerekmemektedir. Gebelik dönemi: ELONVA®, gebelik döneminde kontrendikedir. Laktasyon dönemi: ELONVA®, emzirme döneminde kontrendikedir. Araç ve makine kullanımı üzerindeki
etkiler: Araç ve makine kullanımına dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ELONVA® baş dönmesine neden olabilir. Hastalar eğer baş dönmesi hissederlerse araç veya makine kullanmamaları konusunda
uyarılmalıdır. İstenmeyen etkiler: Klinik çalışmalarda, ELONVA® ile tedavi sırasında en sık bildirilen advers ilaç reaksiyonları OHSS (% 5.2), pelvik ağrı (% 4.1) ve rahatsızlık (% 5.5), baş ağrısı (% 3.2),
bulantı (% 1.7), yorgunluk (% 1.4) ve (hassasiyet dahil) meme şikayetleridir (% 1.2). Doz aşımı ve tedavisi: Bir tedavi siklusu içinde birden fazla ELONVA® enjeksiyonu veya ELONVA® ve/veya (rek)hCG’nin
çok yüksek dozlarının OHSS riskini arttırma olasılığı mevcuttur. Raf ömrü: 36 ay Saklamaya yönelik özel tedbirler: Buzdolabında saklayınız (2oC – 8oC). Kolaylık için toplamda 1 aydan daha uzun süre
olmamak üzere, hasta ürünü 25oC veya altında saklayabilir. Dondurmayınız.Enjektörü ışıktan korumak için orijinal kutusunda saklayınız. Ambalajın niteliği ve içeriği: ELONVA® enjeksiyonluk çözelti, plastik
piston ve bir ince uzun uçlu kapak ile kapatılmış olan 1 ml’lik luerlok hidrolitik cam enjektörlere (tip I) doldurulmuştur. Her bir enjektör 0,5ml çözelti içermektedir. Ruhsat sahibi: Merck Sharp Dohme İlaçları
Ltd.Şti. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No: 127 B Blok Kat: 8 Esentepe 34394 İSTANBUL Tel: (0212) 336 10 00 Fax: (0212) 215 27 33 Ruhsat numarası: Elonva® 150 mikrogram/0,5ml enjeksiyonluk
çözelti: 136/24, Elonva® 100 mikrogram/0,5ml enjeksiyonluk çözelti: 136/23. Ruhsat tarihi: 13.06.2013 Reçete ile satılır. Parekende Satış Fiyatları: ELONVA® 150 mikrogram/0,5ml enjeksiyonluk çözelti:
1.527,49 TL, ELONVA® 100 mikrogram/0,5ml enjeksiyonluk çözelti: 1.416,95 TL

korifollitropin alfa
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