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PCOS: HETEROJEN

Genel Sağlık 
Problemleri
•Akantosis nigrikans
•Kardiyovasküler 
hast
•Endometrium Ca

Reprodüktif sorunlar
•Hiperandrojenizm
•Anovulasyon: Menstruel 
bozukluklar, infertilite
•Polikistik overler
•Abortus 

Metabolik hastalık
•IR ve Hiperinsulinizm
•Obezite (erkek tipi) 
•Bozuk glukoz tolernası 
ve DM2
•Hyperlipidemi



OVULASYON İNDÜKSİYONUNDA AMAÇ

 Bir dominant follikül gelişimi
 Yeterli progesteron salgılayacak c luteum

oluşumu

 Sorunlar:

 Follikül gelişmemesi
 Multipl follikül gelişimi
 Çoğul gebelik

 OHSS



PCOS-ovulasyon indüksiyonu

 Kilo verme

 CC

 Metformin 

 Aromataz inhibitörleri (Letrozole)
 Glukokortikoidler (deksametazone)

 Laparoskopik ovarian drilling

 Gonadotropinler (Düşük doz FSH)

 IVF



Yaşam tarzı değişiklikleri

 Kilo verme

 Egzersiz

 Diyet

 Alkol ve sigarayı bırakma



Rich-Edwards et al. (1994)



Kilo Verme  

 Psikolojik destek, egzersiz, diyet

 Düşük hipoglisemik indeks + yüksek protein

 % 5 kilo kaybı visseral yağda % 30-40 azalma sağlıyor 

(metabolik profilde düzelme ve ovulasyon)
 Despres J . Nature 2006

 Aşırı kilolu hastalarda ovulasyon indüksiyonu için CC ve 

Gn gereksinimi daha fazla

 Tang T et al. Hum Reprod 2006



PCOS-Ovulasyon indüksiyonu
 İlk tercih
 CC

 İkinci tercih
 Gn  veya

 LOD

 Üçüncü tercih
 IVF



Klomifen Sitrat

 Günlük doz 50-150mg

 3-5. günden itibaren, 5 gün

 Ovulasyon % 70-80

 Kümülatif gebelik % 35-40

 Canlı doğum %25-30

 Maksimum 6 ay

Imani B et al, J Clin Endocrin Metab 1998
Santbrink RJ et al, Res Clin Endocrinol Metab 2006



Cc- Etki Mekanizması

CC

HİPOTALAMUS

Hipofiz

Overler

GnRH

LH/FSH

17-ß Estradiol



Tedavi Öncesi Değerlendirme

 Semen analizi

 HSG

 HSG istenmeden 3 siklus CC ile OI yapılabilir

 Gn tedavisi öncesi HSG istenmelidir

 Pelvik infeksiyon, pelvik cerrahi  anamnezi ve pelvik 

ağrısı olanlarda HSG istenmelidir



Homburg R, Hum Reprod, 2005.



CC

 3. veya 5. günde başlamak gebelik oranını 
etkilemiyor

 Hastaların %50’sinde 50mg, geri kalan %25’inde 
100 mg.lık günlük doz ile ovulasyon gerçekleşiyor

 Genellikle son dozdan 5-12 gün sonra ovulasyon
 6. aydan sonra gebelik şansı düşük

 Eijkemans et al., 2003; Homburg, 2005

 12 aydan daha uzun süre kullanılmamalı



hCG Kullanımı
 hCG kullanımı ile spontan ovulasyon arasında gebelik 

oranları arasında fark yok
 Agrawal & Buyalos, 1995 ,  Kosmas et al., 2007

 Ovulasyon olan siklus başına gebelik oranı %22
 Hammond et al., 1983; Kousta et al.,1997; Eijkemans et al., 2003

 Çoğul gebelik riski %6-7 civarında
 Abortus oranı %15



CC Yan Etkiler
 Vazomotor semptomlar % 20

 Adneks hassasiyeti % 5

 Bulantı % 3

 Baş ağrısı % 1

 Görme bulanıklığı ve skotom % 2



CC’a Yanıtı Belirleyen Parametreler
 BMI > 28

 FAI > % 5   (T nmol/L) x 100

 Hasta yaşı
 Progesteron challenge test sonrası sekonder amenore
 Over hacmi ve follikül sayısı
 Diğer infertilite faktörlerinin varlığı
 İnsülin direnci?



CC-Dirençli PCOS
Ovulasyon  Başarısızlığı

(CC Direnci)

•Maksimum (150mg/g) CC dozuna 
rağmen 3 anovulatuar siklus

Gebelik Başarısızlığı
(CC Başarısızlığı)

•CC  ile ovulasyon gerçekleşmesine 
rağmen 6 ayda gebelik olmaması

Hipotalamus-hipofiz-
over ekseni

Endometrium
Subfertil eksen



CC Direnci
Yaşam tarzı değişiklikleri

METFORMİN 
+ CC

LOD
+

Diğer infertilite faktörleri

Gonadotropinler
+

Metformin ?

IVF

Ovulasyon olmasına rağmen 6 ayda gebelik olmazsa IUI düşünülebilir



Aromataz İnhibitörleri
 Üçüncü jenerasyon:  Anastrozole- Letrozole

 Letrozole 5mg/ gün – 5-9. günler

 Estrogen üretimini baskılayarak negatif Feed-

back’i ortadan kaldırır ve FSH üretimini uyarır

 Reseptöre bağlanmadığı için yarı ömrü kısadır (45 

saat)



Deksametazon 
 DHEAS > 200 ise

 CC’a ek olarak siklusun 2-6. günleri veya tüm folliküler 
faz boyunca 0.5-2 mg/gün 

 Beck JI et al, Cochrane Database 2005

 CC dirençli olgularda folliküler fazda 2mg/gün 
Deksametazon kullanımı, tek başına CC kulanımına 
üstün 

 Elnashar A al, Hum Reprod 2006 



Gonadotropinler

 CC dirençli ve başarısız olduğu olgularda 

kullanılmalı

 Pahalı

 Zaman alıcı

 Yakın monitorizasyon

 Tedavi dozu aralığı çok dar

 PCOS hastaları aşırı yanıt veren olgular



Gonadotropinler

 Yüksek  gebelik 
oranları

 Direkt overe etki  (CC-
direnç)

 Anti-östrojenik etki  
yok (CC-başarısız)

 Yüksek  çoğul  gebelik  
oranları

 Yüksek OHSS
 Pahalı



OVULASYON İNDÜKSİYONU
Gonadotropin seçimi ?

Doz seçimi ?

Protokol seçimi ?



PCOS’de Ovulasyon İnduksiyonu 
Protokolleri

Konvansiyonel step-up Gemzel, 1966

Kronik düşük doz
Düşük doz step-up Kamrawa, 1982

Step-down Mizunuma,1991

Sequential Hugues, 1996



Gonadotropinlerle Tedavi

Menstrüel siklusun ilk 5 günü içinde 

tedaviye başlanır

Endometrium 6mm.den ince olmalı

Over kisti olmamalı



Gonadotropin Tedavi Protokolü
 Bireyselleştirilmiş başlangıç dozu: 37.5-75 IU

 Bazal östradiol ve ultrasonografi

 1 hafta sonra ultrasonografi

 Follikül 14mm’ye ulaşıncaya kadar 2 günde bir USG

 Follikül 18mm’ye ulaşıncaya kadar her gün USG

 Son gonadotropin dozundan 24 saat sonra 

5.000-10.000 IU hCG



Klasik Step up Protokol

 Siklusun 3-5. gününde 75 IU ile başlanır

 5-7 gün sonra yapılan USG’ye göre doz %100 arttırılır

 İlk 5 günden önce doz arttırmanın yararı yok

 Daha sonraki artışlar 5-7 gün ara ile

 Sonraki sikluslarda başlangıç dozu önceki siklustaki yanıta 
göre belirlenir

75 IU
150 IU

USG Dominant fol > 17mm

hCG



Klasik step-up (konvansiyonel) Protokol

(14 seri, 1966-1984, WHO I & II)

%

Gebelik/siklus 46  (17-78)

Çoğul gebelik 34  (22-50)

Abortus 23   (12-30)

OHSS 4.6  (1.3-9.4)

Hamilton-Fairley  & Franks,1990



Step-Down Protokol

 Günde 150 IU ile başlanıp follikül seçimi amaçlanır

 Dominant follikül (>10mm) görülünce doz 112.5 
IU/gün’e düşürülerek follikül gelişiminin devamı 
sağlanır

 Follikül gelişimi devam ederse, 3 gün sonra doz 75 
IU/gün’e düşürülür
(Schoot ve ark 1995, vanDessel ve ark 1995)

150 IU
75 IU

112.5 IU



Kronik Düşük Doz Step-Up Protokol

50-75 IU 75-112.5 IU 100-150 IU 125-187.5 IU

14                21                  28              35
Günler

Siklus iptali

• Over yanıtının olmaması
• OHSS riski ve  çoğul gebelik 
• (>4 follikül >14 mm, serum E2 > 2000 pg/mL)



Kronik düşük doz step-up

 En önemli avantajı Yüksek oranlarda 
monofoliküler gelişim  (% 69)

 Siklus başına fekundite % 20 (%12-45)

 Çoğul gebelik oranı  ~ % 6

 OHSS % 0.14

Homburg and Howles,1999

Balasch, 2001



Düşük doz step-up tedavide sorular

 Başlangıc dozu (37.5-50-75 IU)

 İlk dozun süresi (7 vs. 14 gün)

 Artış  miktarı (25-37.5-50 IU)

 Kullanılan gonadotropin (hMG vs.  Rec-FSH)

 Etkileyen faktörler
 Obezite
 Yaş
 İnsülin  dirençi
 Diger infertilite faktörleri



Ovulasyonun Tetiklenmesi
 Lider follikül 17mm.ye ulaşınca, 

 Estradiol değeri 16 mm.den büyük follikül başına 150-

250 pg/ml ise

 Endometrium kalınlığı en az 8mm ise

 Son gonadotropin dozundan 24 saat sonra 5.000-

10.000 IU hCG



 Önerilen başlangıç dozu 37.5-50 IU

 En azından ilk siklusta 14 günlük başlangıç periyoduna 
uyulmalı

 Aşırı stimulasyondan kaçınmak için başlangıç veya önceki 
doz %50 arttırılmalı

 Gonadotropin tedavisi 6 siklusu geçmemeli
 Düşük doz FSH protokolleri PCOS tedavisinde etkili, 

güvenilirlik için daha fazla çalışmaya gereksinim var
 Komplikasyonları azaltmak ve etkinliği arttırmak için yakın 

monitorizasyon  gerekli



 Tedavi başlangıcında, sıkı siklus iptal kriterleri belirlenmeli
 Tüm çoğul gebelikleri ve OHSS’leri önlemek henüz mümkün 

değil
 Yüksek OHSS oranı, çoğul gebelik riski, maliyeti ve gebelik 

oranını arttırmaması nedeniyle, PCOS tedavisinde 
gonadotropin ile indüksiyon yapılırken GnRH analogu 
kullanımı rutin olarak önerilmemektedir



LOD
% 70 ovulasyon, % 50 gebelik

 40 watt koagulasyon, 2 sn, her overe 5-10 delik



Sonuç
 PCOS tedavisinde ilk seçenek CC olmalıdır

 CC ile gebelik elde edilemeyen olgularda Gn ve LOD 

benzer başarı oranlarına sahiptir

 CC  150mg üstü dozlarda etkisizdir

 Ovulasyon elde edildiğinde 6 aya kadar kullanılabilir, 

12 aydan uzun süre kullanılmamalıdır

 Gn tedavisi yakın monitorizasyon gerektirir, riskleri 

çoğul gebelik ve OHSS’dir



Teşekkür ederim



Laparoscopic Electrocoagulation
Laparoscopic Ovarian Diathermy

Several energy sources:
Monopolar, LASER (CO2, Argon, 
KTP, YAG)

 Not well established
 Removal of androgen-producing stroma
 Total and free testosterone reduction to 40-50% basal levels
 LH pulses amplitude decreases
 Better prognosis for patients with LH > 10 UI/l before surgery

Mechanism of action





Ovulasyon İndüksiyonunda Basamaklar
 Kilo verme

 CC

 CC + diğer hormonal adjuvanlar
 Gonadotropin tedavisi

 LOD



Ovulasyon İndüksiyonu Öncesi OK Kullanımı



Gonadotropin Kullanımı
 CC ile ovulasyon veya gebelik elde edilemeyen 

olgularda



Düşük-doz Step-up Protokol
 50-75 IU ile başlanır 
 12mm.ye ulaşan follikül yoksa 7-10 gün sonra doz 37.5 

IU arttırılır
 Follikül 18mm.ye ulaşana kadar tedaviye devam



PCOS- CC Kullanımı
 Ovulasyon: %60-80

 Kümülatif gebelik oranı: % 40-50 (6 siklus)
 Kousta et al., 1997

 Gebeliklerin % 75’i ilk 6 ayda
 Abortus oranı: % 17-30



Gn Kullanımı
Düşük Doz Step-up Protokol
 Başlangıç dozunu tahmin için bir parametre yok
 3 siklus sonrası uFSH ve rFSH arasında kümülatif 

ovulasyon oranları arasında fark yok
 Başlangıç dozu 37.5-75 IU



Düşük-doz Step-up Protokol
 Hasta (n) 717

 Siklus 1391

 Gebelik 280 (%40)

 Monofolliküler gelişim % 69 

 OHSS % 0.14

 Çoğul gebelik % 5.7

 Homburg R HR Update 1999



CC Direnci

Yaşam tarzı değişiklikleri

METFORMİN 
+ CC

LOD
+

Diğer infertilite 
faktörleri

Gonadotropinler
+

Metformin ?

IVF

Ovulasyon olmasına rağmen 6 ayda gebelik olmazsa IUI düşünülebilir





CC
 3. veya 5. günde başlamak gebelik oranını 

etkilemiyor
 62

 Hastaların %50’sinde 50mg, geri kalan %25’inde 
100 mg.lık günlük doz ile ovulasyon gerçekleşiyor

 63

 Genellikle son dozdan 5-12 gün sonra ovulasyon
 6. aydan sonra gebelik şansı düşük

 Eijkemans et al., 2003; Homburg, 2005

 12 aydan daha uzun süre kullanılmamalı



hCG Kullanımı
 hCG kullanımı ile spontan ovulasyon arasında gebelik 

oranları arasında fark yok
 Kosmas et al., 2007

 Ovulasyon olan siklus başına gebelik oranı %22
 Hammond et al., 1983; Kousta et al.,1997; Eijkemans et al., 

2003

 Çoğul gebelik riski %6-7 civarında
 Abortus oranı %15



CC Yan Etkiler
 Vazomotor semptomlar %20

 Adneks hassasisyeti %5

 Bulantı %3

 Baş ağrısı %1

 Görme bulanıklığı ve skotom



CC + Glukokortikoid
 DHEAS > 2 mcg/mL

 Glukokortikoid

 LH sekresyonunda azalma

 Adrenal androgen üretiminde azalma
 CC’a daha iyi yanıt

 Günlük doz 0.5 mg Deksametazon



CC + Tedavi Öncesi E-P
 CC ile ovulasyon gerçekleşmeyen
 Total testosteron düzeyi yüksek olgularda
 CC tedavisi öncesi 2 ay OK kullanımı ovulasyon  ve 

gebelik oranlarını arttırmakta
 150 mg/g CC ile ovulasyon olmayan 48 kadında
 2 ay OK kullanımı sonrası % 65, kullanılmayanlarda %11  

ovulasyon, %54 ve % 4 gebelik

 86



CC + Estrogen Tedavisi



PCO Olgularında Ovulasyon İndüksiyonu
 Basamak 1: BMI>30kg/m2 ise kilo verme

 Basamak 2: CC

 Basamak 3: DHEAS > 2mcg/mL ise Glukokortikoid +CC

 Basamak 4: CC ile ovulasyon olmadıysa  Metformin + 
CC

 Basamak 5: Düşük doz Gn
 Basamak 6: FSH + Metformin

 Basamak 7: LOD

 Basamak 8: IVF



Step-down protokol
 Yüksek dozla başlanıp, follikül gelişimi olduğunda 

doz azaltılır
 İlk çalışmalarda step-up rejime benzer sonuçlar 

 Van Santbrink and Fauser, 1997; Balasch et al.,2001

 Sonraki çalışmalarda step- up rejimin daha 
güvenilir olduğu bildirilmiş

 Christin-Maitre and Hugues, 2003



Gonadotropin ve GnRH Analoglarının Birlikte 
Kullanımı
 Yüksek LH fertiliteyi olumsuz etkilemektedir
 Prematür oosit maturasyonu
 Granuloza hücrelerinde steroidogeneze olumsuz etki
 Abortus oranında artış??

 Analog kullanımının olumlu etkisi tartışmalı
 Yüksek maliyet ve OHSS riskinde artıştan dolayı rutin 

kullanım önerilmiyor



 Önerilen başlangıç dozu 37.5-50 IU

 En azından ilk siklusta 14 günlük başlangıç periyoduna 
uyulmalı

 Aşırı stimulasyondan kaçınmak için başlangıç veya önceki 
doz %50 arttırılmalı

 Gonadtropin tedavisi 6 siklusu geçmemeli
 Düşük doz FSH protokolleri PCOS tedavisinde etkili, 

güvenilirlik için daha fazla çalışmaya gereksinim var
 Komplikasyonları azaltmak ve etkinliği arttırmak için yakın 

monitorizasyon  gerekli



 Tedavi başlangıcında, sıkı siklus iptal kriterleri belirlenmeli
 Tüm çoğul gebelikleri ve OHSS’leri önlemek henüz mümkün 

değil
 Yüksek OHSS oranı, çoğuul gebelik riski, maliyeti ve gebelik 

oranını arttırmaması nedeniyle, PCOS tedavisinde 
gonadotropin ile indüksiyon yapılırken GnRH analogu 
kullanımı rutin olarak önerilmemektedir



Step-Up Protokol

75 IU 
150 IU

225 IU

5 5 5
Günler



Sonuçlar
PKOS lu hastaya ilk tedavi yaklaşımı hastanın 

kilosunun azaltılması ve yaşam tarzında değişiklik 
yapmaktır

 Medikal tedavinin ilk basamağı CC.



Sonuçlar
 İkinci basamak Gn ile KOH uygulanmasıdır. 
Düşük doz step -up gonadotropin rejimleri 
konvensiyonel  step -up ve step down 
rejimlerine tercih edilmelidir.

 4-6 siklus KOH tedavisi sonrası cevap 
alınamadıysa tedavinin devamında IVF 
tekniklerine geçilmelidir. 



PKOS’da low dose-step up

protokolü sonuçları (tek merkez)
Siklüs sayısı 505
Ovulatuar siklüs(%) 73
Monofoliküler gelişim(%) 72
Ortalama total doz 18.5 ampul
Ortalama indüksiyon süresi 14.2 gün
Cevapsız siklüs oranı (%) 5
Gebelik sayısı 60
Gebe kadın sayısı 57 (43)
Çoğul (ikiz) gebelik sayısı 4(7)
OHSS (Hafif-orta) 3 
Düşük 12 
6. Ayda kümülatif gebelik oranı (%) 55 

Fanks S, Hamilton-Fairley D 1996





PCOS-Kilo kaybının (~%5) etkisi
 İnsülin hassasiyetinde iyileşme
 Serum androjen seviyelerinde azalma

 Artmış SHBG seviyesi
 Spontan ovulatuar adet düzeninin gelmesi
 Spontan gebelikler



 Anovulasyon IVF için bir endikasyon değildir. PCOS’lu 
hastalarının kabul edilebilir tedavisi öncelikle 
ovulasyon indüksiyonudur. 

 Ovulasyon indüksiyonun en önemli komplikasyonu 
gonadotropin kullanıldığında %10’luk çoğul gebelik 
oranıdır.Bu nedenle belki de sorgulanması gereken 
konu gonadotropin kullanımıdır. 



 Kilo verdirilmesi, anti-estrogen tedaviler (CC ve 
aromataz inh), exogen gonadotropin ile ovulasyon 
indüksiyonunda başarı elde edilememişse IVF’e 
geçilebilir.  

 IVF yapılmışsa çoğul gebelikten korunmak için tek 
embryo transferi yapılmalıdır.



Anovulation/dysovulation work-up

FSH,LH,PRL,TSH, 17 βE2

PRL  N

FSH/LH < 1

Estrogens N

WORK-UP 
POF

 PRL

 FSH

WORK-UP

hyperPRL

FSH/LH > 1

Hypoestrogenism

Hypo-hypo 
Amenorrhea

PCOS

FSH(N /  )

Type 
IV

Type 
I

Type 
II

Type 
III



PKOS

En sık görülen endokrinopatidir

Heterojen bir hastalıktır

%5-10

YŞ



Gn (FSH) - ovulasyon indüksiyonu

PKOS hastalar gn lere (FSH) aşırı sensitif.

Multipl follikül

Çoğul gebelik

OHSS riski  yüksek

YŞ



DÜŞÜK DOZ PROTOKOL

Follikül gelişmesi başlayana kadar her 7 günde 

bir düşük doz (37.5 IU veya daha az) artışları 

yapılır.

YŞ



step-up vs step- down

Gebelik oranları benzer

Low doz step-up 
protokolu:

Monofolliküler ovulasyon fazla
OHSS daha az
Ovulasyon oranı yüksek

Chrisitn-Maitre S. Hum reprod 2003

YŞ







Klomifen sitrat

 Hipotalamus ve hipofizde nükleer E reseptörlerine 
haftalarca tutunur, reseptör yenilenmesini durdurur, 
sayısını azaltır (kompetitif E antagonisti)

 E negatif feed-backi bozulur 

 GnRH amplitüdü  ve FSH, LH artar, ovaryan folliküler 
aktivite başlar, ovulatuvar kadınlarda GnRH puls 
frekansını artırır 

 %51’i 5 günde atılır, 1 aydan sonra da vücutta bulunur



PCOS/Ovulasyon İndüksiyonu

Yaşam tarzı değişiklikleri

Klomifen Sitrat

Aromataz İnhibitörleri 

Gonadotropinler

Cerrahi ovulasyon indüksiyonu

Metformin (glukoz intoleransı olanlarda 
adjuvan terapi olarak)   



KS – Yan etkiler

Vazomotor semptomlar %10

Görme bozuklukları <%2, reverzibl: stop
bulanık görme
çift görme
skotom

ışık hassasiyeti
izole persistan hastalar, optik nöropati olabilir
Memelerde hassasiyet, bulantı %2-5



Ovulasyon İnduksiyonu-CC

 PCOS’da kronik anovulasyona bağlı 

infertilitenin tedavisinde ilk seçenek; Klomifen 

sitrat (CC) olup ovulasyonun ve/veya gebeliğin 

sağlanamadığı durumlarda bir çok seçenek 

bulunmaktadır.



 CC başarısızlığı genel olarak en az 3 siklus 

maksimum doz CC kullanılan 6 ovulatuvar 

siklus sonunda gebeliğin elde edilememesi

 CC karşı direnç ise maksimal doza (100-150 mg) 

rağmen ovulasyonun sağlanamaması



KS
Oligo/amenorede ovulasyon testleri gereksizdir.

Spontan veya P ile olan siklusun 2, 3, 4 veya 5. 

günü 50 mg-150 /gün, 5 gün

50 mg/gün ile ovulasyon olmazsa 50 mg artırılır. 

Aşırı hassaslarda 25-12.5 mg/gün verilebilir.



KS
Son dozdan 5-10 gün sonra ovulasyon
 Son dozdan 5 gün sonra 10 gün günaşırı koitus

Foll. 18-24 mm 

hCG 5000-10000 IU (ilave etkisi sınırlı; İUİ )
 Agrawal SK, Hum Reprod, 1995

HCG akşamı  ve sonraki 2 gün koitus



KS - gebelik

6 siklusda kümulatif gebelik: %60

Messinis, 1998



Klomifen Sitrat

 PCOS ovulasyon indüksiyonunda ilk seçenek

 % 11 çoğul gebelik

 % 23.6 gebelik kaybı

 3-5. günden itibaren 5 gün

 50-100 mg/gün

 Maksimum 6 ay



 α-Glucosidasa Inhibitors

 Sulfonilureas

 Methiglinidas

 Biguanides

 Thiazolidindiones

Insulin-Sensitizing Agents



PCOS-Anovulasyon

 Düşük FSH düzeyi

 Maturasyonun son aşamasında antral follikül 

gelişiminde arrest

 Aşırı LH, androgen ve insülin 



CC gebelik başarısızlığı
Ovulasyonluların %50 si gebe kalır
Periferal antiestrogenik etki: 

endometrium 
servikal mukus %15 hastada mukusu azaltır (İUİ ?)

End < 8mm : kötü prognoz, 6-7 hastada bir,  tekrarlayan siklularda da 

aynı olur. Endometrial proliferasyon supresyonu doz ve süreyle ilgili 

değildir, idiyosenkratik etki

Homburg R, Hum Reprod, 2005.



1.basamak;  CC

2.basamak;  Gonadotropin ya da LOD

3.basamak;  IVF

CC-dirençli olgular;

Gonadotropin ya da LOD

Fertil Steril 2008



PKOS / Obezite

 Diet

 Düşük kalorili diet ile kilo kaybı

Açlık insülin seviyelerinde 
SHBG 

Androjen seviyesinde 

17 hidroksiprogesteron seviyesinde 

Clark 1995





Kousta E, White DM, Franks S, 1997

CC-dirençli olgular 



Anti-Östrojenlerin Kullanımı
 İlk basamak CC
 Olguların 50-70’inde etkili, olguların yarısında 

gebelik 

 Çoğul gebelik < %10
 OHSS nadir

 CC plasebodan 6 kat daha fazla etkili

Metformine üstünlüğü ve birlikte kullanımı 
tartışmalı


