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1.basamak;  CC

2.basamak;  Gonadotropin ya da LOS

3.basamak;  IVF

CC-dirençli olgular;

Gonadotropin ya da LOS
Thessaloniki Concensus
Fertil Steril 2008



PCOS hastalarının bazal araştırmaları 
yapıldıktan sonraki aşamada 
uygulanacak ovulasyon 

indüksiyonlarının hastaya özgü 
olabileceği unutulmamalılıdır. 



 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 belkide 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.



PCOS’da  IVF endikasyonları
 Gebelik ile sonuçlanmayan Oİ 

uygulamaları
 Tubal patolojiler 

 Evre 3-4 endometriozis 

 PGD endikasyonu

 Male faktör

 İleri maternal yaş
Thessaloniki Concensus
Fertil Steril 2008



PCOS-I VF’de sonucu etkileyen olumsuz 
faktörler

 Artmış LH düzeyleri
 Obeziteye bağlı siklus iptal oranları
 Oositlerde “growth differantiation factor-

9 (GDF-9)’un abnormal ekspresyonu

 OHSS 

Heijnen, 2006

Mulders, 2003



PCOS-I VF

 Özellikle PCOS’lu hastaların subfertiliteleri 
(minimal endometrozis, male factor) 
nedeni ile ovulasyon indüksiyonuna 
eklenen IUI gebelik oranlarını anlamlı 
derecede artırmaktadır.

 Ayrıca başarısız ovulasyon 
indüksiyonlarında IUI bir sonraki seçenek 
olarak dikkate alınmalıdır.

Cohlen, 2000



PCOS+COH’da;over yanıtının 
değerlendirilmesi

Ovaryan volum ve antral fol.sayımı
FSH /LH

BMI

İnsulin rezistansı
Hiperandrojenemi

Daha önceki tedaviye verdiği yanıt
Imani, 2002

Mulders,2003



PCOS ART protokoller

 CC+ hMG+ Antagonist (soft)

 Long luteal analog

 Dual supresyon (OK +  long)

 Antagonist 

 OK +  Antagonist



Soft protokol 
uygulamaları

CC + HMG + Antagonist

CC + recFSH  + Antagonist



Human reproduction update 2006

PCOS-IVF



PCOS-IVF meta-analiz

 Siklus iptal oranları
 Stimulasyon süresi

 Oosit sayısı
 Fertilizasyon

 Klinik gebelik oranları benzer
 Canlı doğum oranları benzer
 OHSS — data yeterli bulunmamış--

Heijnen, 2006



 GnRH analog kullanılan ART sikluslarında  
siklus iptal oranları önemli oranda azalmış, 
elde edilen oosit sayısında artış ve gebelik 
oranlarında iyileşme saptanmıştır.

 Folikül senkronizasyonu sağlanmış
 Erken LH surge önlenmiştir.

Homburg, 1993

Mulders, 2003

Urman, 2004

PCOS/ Long  



Agonist/ long protokol

 Gebelik/ET kontrol grubu ile 
aynı

 Embryo transfer iptalleri 
PCOS’ta yüksek (% 22 & % 8)

 “Complet fertilization failure” 
oranları PCOS’ta yüksek (%18 
& % 5) 



DUAL SUPRESYON
OK +  Analog



 İlk 25 gün OKS 

 OKS nin bitimine 5 gün kala GnRH agonist

 Çekilme kanamasının 3. gününden itibaren 
low-dose gonadotropin stimulasyonuna 

dayanan yöntemdir.

Damario, 1997



 Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing 

gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. 
 OHSS oranları düşmektedir.
 Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme 

olmaktadır.
Damario, 1997

OK/ GnRHa-PCOS



PCOS-Antagonist sikluslar



 Antagonist grupta stimulasyon süresi daha 

kısa.
 Gonadotropin miktarı daha düşük.
 Antagonist ve agonist gruplar arasında 

klinik gebelik açısından fark yok.
 OHSS sıklığı benzer.

Griesenger, 2006 (meta-analysis)



Antagonist ile CC ve hMG 
kombinasyonu-PCOS-

Bir önceki siklusta gebe kalamayan ya da 
OHSS nedeni ile coasting uygulanan 50 
hasta. 
CC 100 m g/ gün  ( 2 -7 / g) . 

hMG  150  I U/ gün  ( 4 -6 -8 ) / 0 .25  m g/ gün  an t agon ist   

Sonuç: CC/hMG/Antagonist 
kombinasyonunda OHSS sıklığı ve coasting 
ihtiyacı daha düşük saptanmış. High 
responder olgularda CC/hMG/Antagonist 
kombinasyonu alternatif olabilir. Lin, 2007



Orvieto R, Meltcer S, Homburg R, Nahum R, Rabinson J, Ashkenazi J, Fertil 
Steril, 2009

Gebelik oranları agonist sikluslarda daha yüksek

24 long agonist
46 antagonist-fleksible multidoz
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Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH 
agonist long protocol in PCOS I VF

 220  PCOS  IVF hastası
 110 long-agonist

 110 fleksible antagonist

Sonuçlar: Devam eden gebelik oranı benzer 
(% 50.9-47.3)

OHSS, stim. süresi ve gonadotropin   
miktarı antagonist grupta daha az..

Yorum: Fleksible antagonist PCOS-I VF’de 
uygun bir yaklaşım olabilir.

Lainas G. Hum Reprod, 2010



PCOS-OHSS
PCOS : MAJOR 
PREDİSPOZAN 
FAKTÖR

 Artmış VEGF 
ekspresyonu

 Recruitable folikül 
sayısının fazla 
olması

Agrawal et al.,1998



OHSS-Risk faktörleri

 Genç yaş
 Low BMI

 PCOS 

 High dose gonadotropin

 Yüksek estradiol

 Önceden OHSS geçirmiş 
olmak 

ASRM 2008



OHSS prediksiyonu

 Antral folikül sayısı
 AMH

 hCG günü estradiol

 hCG günü folikül sayısı
 Elde edilen oosit sayısı



OHSS önlenmesi

 Antagonist siklusta agonist 
triggering 

 Step-up protokol seçimi

 Siklus iptali

 hCG iptali

 LOD

 Metformin



Agonist trigger

Antagonist sikluslarda analog ile 

tetikleme

Ovulasyon agonistin  flare-up etkisi ile

tetiklenir

DOZ

• 0,2 mg triptorelin

• 0,5 mg buserelin

• 1-2 mg leuprolide acetat

I tskovitz et al., 1991; Engmann et al., 2006; Griesinger et al., 2006, 2007



Agonist trigger

Agonist trigger 
grupta 
implantasyon 
ve gebelik 
oranları düşük

Hum Reprod 2005



Analog ile tetikleme : Luteal faz desteği ve gebelik oranları 
açısından tartışmalı...



Agonist trigger

 Antagonist sikluslarda OHSS riski olan 
hastalarda agonist trigger uygulanabilme 
şansı var.

Griesenger, 2007

Engmann, 2006

Humadian, 2009



Ovulasyonu tetiklemede düşük doz
hCG+ GnRH analoğun beraber kullanımı

 Antagonist siklusta en

az 3 folikül 18 mm

olunca ovulasyonu

tetiklemede leuprolide

acetate (4 mg) ve

hCG (1,000- 2,500IU)

kullanılmış. OHSS

gelişmemiş.

Shapiro et al., 2008



Düşük doz hCG

 > 5000 IU gebelik oranları değişmez
(Thompson et al., 1970; Abdalla et al.,

1987).

 1000-5000 IU hCG ile OHSS azalmış 
(Schenker and Weinstein, 1978) 

 Riskli hasta grubunda 5000 ıu öneriliyor 
(Navot et al., 1992; Amso, 1995; Whelan 

and Vlahos, 2000).



“coasting”

Effektif bir method  ancak;

• Coast sonrası toplanan oosit sayısı 
• Uzamış coastta embryo kalitesi 
• E2 düşüşü ile endometrial receptivite 

konusunda tartışmalar vardır.

Delvigne et al., 2002a



“Coasting”

Genel görüş

 Leading folikül >15 
mm

 E2>3000 pg/ml   
⇓

Coasting düşünülmelidir.

Egbase et al.,2002

D’Angelo & Amso,2002 





Farhi et al.,  2009

Coast yapılan agonist ve 
antagonist sikluslarda PR 
benzer

Antagonist sikluslarda 
coast daha az OR.5.06



2 gruptada şiddetli OHSS YOK

Coast vs Antagonist kullanımı
Long 
GnRH 

supresyon
N= 182

Coasting n=96, 

analoga devam, 

HMG stop

N=94

Antagonist 

250mcg/gün 

HCG ye kadar; 

analog stop ; 

HMG 75 IU/gün

≥20 folikül ve E2
≥3000 pg/ml ; 
16 mm tek folikül

Aboulghar, 2007



ANTAGONİST KULLANIMI COASTİNG 
KADAR ETKİN

Coast vs. Antagonist kullanımı
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GnRH agonist siklusta OPU sonrası 
antagonist başlanması ve blast freezing

 Opu sonrası 6. günde antagonist 
başlanmış

 1 hafta süre ile 

 Tüm OHSS bulguları gerilemiş
 Şiddetli OHSS yok

Lainas, 2009



69 oosit donöründe

Cabergoline
Dopamine agonist (Cabergoline)  VEGFR-2

receptörünün fosforilasyonunu önler

Soares et al, 2008

Dopamine agonist 

cabergoline alanlarda 

orta derecede OHSS 

20%  

Plasebo grubunda orta 

derecede OHSS 44%  (p <

0.04).



OBEZİTE- I R-PCOS-I VF



CC metformin CC+metfor
min

Yaşam stili 
değişikliği

Klinik 
gebelik

Oranları(
%)

12.2 14.4 14.3 20

Yaşam stili değişikliği ile CC, 
metformin, CC + metformin sonuçları

Yorum;Ovulasyon indüksiyonunda yaşam stili değişikliği ilk 
seçenek olarak kullanılabililir Karimzadeh MA, et al. Fertil Steril, 

2009



Metformin-PCOS

 Meta-analiz sonuçlarına metformin 
ovulasyonu sağlamakta etkin görünmekte 
(OR;2.2);  CC + metformin ovulasyon 

restorasyonunda daha etkin 

(OR;3.9).Gebelik oranları açısından ise 
OR;1.58. 

 Yorum=  Metformin ovulasyon ve gebelik 

oranlarının iyileştirilmesi açısından halen 
etkindir. Ancak canlı doğum oranlarına 
katkısı yoktur. Tang T, Lord JM, Norman RJ, Yasmin E, Balen AH

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3):CD003053
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İlk step yaklaşım olarak CC, Metformin, CC + 
Metformin

CC vs 
metformin + 
CC

CC vs 
metformin

Fertilite 
iyileştirici etki 
(OR)

0.99 1.22

İlk step yaklaşım olarak kombinasyon terapisi, monoterapiye üstün değildir. 

Palomba S, et al. Clin Endocrinol (Oxf) . 2009 Feb;70(2) :311-21 



PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA

 Ovulasyon oranı düşük
 BMI> 35  Gebelik oranı %35
 Multifoliküler gelişim düşük
 Siklus iptali yüksek

 Gonadotropin rezistansı (+)
 Gonadotropin ihtiyacı fazla
 Oosit-pickup zor

 Abortus oranı yüksek Mulders, 2003   



PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA
 Obez olgularda artmış intrafoliküler leptin 

düzeyleri gonadotropin rezistansına yol 
açmaktadır.

 Obezite, insülin rezistansından bağımsız 
olarak IVF sonuçlarını olumsuz 
etkileyebilir.

Agarwal, 1999

Fedorcsak, 2000c



PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA
 Hiperinsülinemi vücut ağırlığından bağımsız 

olarak gonadotropin rezistansına neden 
olabilmektedir.

 Hiperinsülinemi olanlarda, fertilizasyon ve 

implantasyon oranları düşüktür.
 Hiperinsülinemi olanlarda, lutenize granuloza 

hücreleri in-vitro daha az progesteron 

salgılamaktadır. 
Rice, 2005



Metformin– PCOS

 PCOS’lu kadınlarda metformin açlık insulin 
seviyelerini düşürmektedir. Ancak BMI 
ve/ veya bel-kalça oranında değişikliğe 
yolaçmamaktadır. PCOS’lu hastaların bir 
kısmında oligomenorede düzelme 
görülmesine rağmen anovulasyon, 
menoraji ve endometrial hiperplazi 
riskinde bir değişiklik görülmemektedir.

Thessaloniki Concensus
Fertil Steril 2008



Metformin– PCOS

 Ovulasyonda,  diyet ve egzersizin sağladığı 
yarar metformin ve placebo ile 
karşılaştırıldığında fark görülmemiştir.

 Metformin, obez ya da non-obez sadece  
glukoz intoleransı olan gruba 
kullanılmalıdır.

Thessaloniki Concensus
Fertil Steril 2008



Metformin– PCOS

 İki randomize kontrollü çalışmada 
metforminin hem obez hem de 
normal kilolu PCOS’lu kadınlarda 
canlı doğum oranını CC ile 
karşılaştırıldığında BMI>35 olan CC-
dirençli olgular dışında arttırmadığı 
gösterilmiştir.

Legro, 2007

Moll, 2006



Metformin –PCOS-IVF

Metformin

2x850 mg

Plasebo

Embriyo 
kalitesi

-

Siklus iptali -

OHSS -

Abortus -

Gebelik -

Qublan et al., et al.2009

66 CC-resistant PCOS hastası randomize prospektif olarak iki gruba ayrılmış



Metformin-PCOS-I VF

ART sikluslarından önce ya da siklus 
boyunca metformin kullanılmasının 
gebelik ve  canlı doğum oranlarını 
arttırdığına dair kanıtlar yeterli 
değildir. OHSS sıklığını ise 
azaltmaktadır.

Tso LO, Costello MF, Albuquerque LE, Andriolo RB, Freitas V. 

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2) :CD006105.
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LAPAROSKOPİK OVARYAN 
DRİLLİNG (LOD)- I VF



 Ovarian drilling yapılmış 15 hastanın 22 
siklusu (Grup A), drilling yapılmamış 16 
hastanın 24 siklusuyla (Grup B) 
karşılaştırılmış.

 Oosit sayılarında bir fark yokken, transfer 
edilen embryo sayıları grup B de daha 
yüksek bulunmuş.

 Grup B de klinik gebelik oranı/ET daha 
yüksek (% 63.2 & % 41.2)  ancak abortus 
oranları da yüksek  (%66.7 & %28.6) 
bulunmuş.

Tozer, 2001

LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG -I VF



 Ongoing gebelik oranları/ET (%29.4 
Grup A & % 10.5 Grup B)

 OHSS oranları Grup B de daha yüksek 
(% 4.2 & % 0)

Tozer,  2001

LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG - I VF



LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG- I VF

 LOD sonrası IVF-ICSI sikluslarında 
OHSS riski azalmakta, foliküllerde 
daha düzenli gelişim, düşük estradiol 
konsantrasyonları ve daha az sayıda 
siklus iptali izlenmektedir.

Tozer, 2001



Sonuç: Drillingin olumsuz bir etkisi 

yok. OHSS yi önlemede ve ongoing 

gebelik oranlarını arttırmada etkili 
olabilir.

Colacurci, 1997

Rimington, 1997

Tozer, 2001

LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG



Özet
 PCO tanı kriterleri dikkate alınmalıdır.
 IVF endikasyonu konurken hastanın yaşı, başarısız 

ovulasyon indüksiyonu, başarısız IUI uygulamaları 
gözönünde bulundurulmalıdır.

 Meta-analiz sonuçlarına göre ovulasyon indüksiyonunda 
metformin kullanımı halen efektif görünmektedir. PCOS-
IVF’de ise  OHSS’yi olumlu etkilediğini öne süren 
çalışmalar vardır.

 Antagonist protokoller, agonist protokoller kadar efektif 
görünmektedir.

 Laparoskopi gerektiren ek patoloji varlığında, LOD 
düşünülebilir.  Önceki siklusta OHSS gelişmiş olgularda 
pre-IVF drillingin faydalı olabileceği öne sürülmektedir..
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