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Androstenedion Estron

Testosteron Hız Belirleyici Estradiol
Basamak

AROMATAZ

Overlerin dışında beyin, yağ, kas, KC, meme gibi 

dokularda da bulunmakta



Aİ

 Aminoglutetimid (1)

 Formestan (2)

 Fadrozol (2)  

 Yan etki,

 Etkinlik (Potency)

 Spesifisite yönünden zayıftılar.



Aİ

 Anastrozol (3/non-steroidal)

 reversibl 

 t1/2: 45 st

 Letrozol (3/non-steroidal)

 reversibl, 

 t1/2: 45 st 

 Ekzemestan (3/steroidal)

 İrreversibl
 t1/2: 9 st, ancak uzun etkili



Etki mekanizması - KS



Etki mekanizması - Aİ

FSH’ya duyarlılık artar



Endometrium ve Aİ

 Tedavinin 

sonlanmasını takiben 
hassas olan 

endometrium 

nispeten az olan E 

düzeylerine rağmen 
kalınlaşır.



KS

 Anovulatuar ve açıklanamayan infertilitesi 
olan hastalarda ilk seçenek KS
 KS ile %20-25 hastada ovulasyon 

sağlanamaz
 Ovulatuar olanlarda da gebelik oranları 

beklenenden düşüktür.
 KS’ın anti-estrojenik etkileri;

 uzun yarı ömründen (yaklaşık 2 hafta) ve 
 ER’nin uzun süreli baskılanmasından kaynaklanır
 servikal mukus ve endometrial kalınlık üzerine olumsuz

 %10-15 olguda endometrium < 7mm



 ikinci seçenek olan gonadotropinler;
 maliyeti ve

 çoğul gebelik ve OHSS risklerini arttırırlar



Use of an Aromatase Inhibitor for 

Induction of Ovulation in Patients with 
an Inadequate Response to 
Clomiphene Citrate 

(Mount Sinai) 
Mitwally and Casper. Fertil Steril 2001 



PKOS, n = 12, %75 ovulatuvar, %25 gebe



Ovulatuvar infertilite, n = 10, %100 ovulatuvar, %10 gebe







Ovulasyon



Gebelik

2006 çalışmaları;

30/203 (%14,8) - 17/217 (%7,8)







 PCOS’nda ilk basamak olarak; 3.-7. günlerde
 CC 100 mg/gün (n=55)
 Letrozol 2.5 mg/gün (n=51)

Comparison of Letrozole and Clomiphene Citrate in Women with 
Polycystic Ovaries Undergoing Ovarian Stimulation

(GATA)

Atay et al. J Int Med Res 2006; 34: 73



Begum,        PR                 KS 150 mg               32         32                           9.03             37.5       18.75           18.75

2009                                  Let  7,5 mg               32         32                          10.37            62.5 40.62           40.62

KSR



L / Met + KS             

 Hashim ve ark., 

 FS in press,

 Let 2,5/g ile

6-8 hafta Met 

3x500 mg sonrası 
CC150





Açıklanamayan infertilite ve KS

 Halen açıklanamayan infertilite tedavisinde 
ilk basamakta KS ile OI önerilmektedir.

 Bu, 2000 yılında Cochrane’de Hughes ve 
ark. tarafından yapılan bir meta-analize 

dayandırılmaktadır.
 Bu analizde değerlendirilen 5 çalışmanın 

(~1500 siklus) en yenisi 1994 tarihlidir.



Clomifene citrate or unstimulated intrauterine insemination compared 
with expectant management for unexplained infertility: pragmatic 

randomised controlled trial.
Bhattacharya ve ark., İngiltere, 2008 





George ve ark, 2006, ASRM

 RKÇ
 Açıklanmayan infertilitede KS ile plasebo 

karşılaştırıldı, her kolda 70 olgu.
 3 ay takip

 KS grubunda 14 gebe (üstelik birisi 
randomizasyon ile tedavi başlangıcı 
arasında)

 Plasebo grubunda 13 gebe



 Yeni bir meta analiz ihtiyacı mevcuttur.



Açıklanamayan infertilite ve Aİ

 Gregoria ve ark, FS 2008

 3 siklus CC+IUI ile gebe kalmayan 50 
açıklanamayan infertilite olgusu

 RKÇ, Let 5 mg/g + IUI – RekFSH 150 

q2d+ IUI 



FSH                      Letrozol



Açıklanamayan infertilite ve Aİ

 Al-Fozan ve ark, 2004, FS 2004

 154 açıklanamayan infertilite olgusunda 
238 siklus

 RKÇ,              Let 7,5 mg/g – KS 100 mg/g

 Geb, oranı
(/siklus) :         %11,5     - %8,9 



Barroso ve ark FS 2006

 RKÇ, L 21, KS 20 açıklanamayan inf. 
olgusu

 L 2,5 vs KS 100..ardışık FSH 75 + IUI



Aİ ve Luteal faz





L / Met + KS             

 Hashim ve ark., FS in press, Let 2,5/g ile

6-8 hafta Met 3x500 mg sonrası CC150



Aİ ve luteal faz

 Montville ve ark., retrospektif, FS Baskıda, 
USA

 KS dirençli veya KS başarısızlığı olan 
PKOS olguları,

 Tüm olgular metformin almış
 LFD’ne hekim karar vermiş
 Bir hekim herkese LFD verirken, diğerleri 

35 yaş üstüne veya önceki sikluslarda 
CD21 P < 6 ng/dL olan olgulara vermişler.



Montville ve ark.



Aİ ve luteal faz

 Jirge ve ark., FS, baskıda
 Pros., Rand., çift kör, çapraz 
 30 ovulatuar gönüllü kadın

 1. ay doğal, 
 2. ay KS 50 veya L2,5, 

 3. ay temizlenme 

 4. ay ilaç değişimi ile 



Jirge ve ark.

 KS ile karşılaştırıldığında L ile daha az 
sayıda folikül gelişmekte,

 Doğal siklus ile karşılaştırıldığında L ile 
midfoliküler LH daha düşük, LH tepesi 
daha az, E2 düzeyleri daha düşük.

 CD21 P Doğal  12,6    ng/mL
KS       18,1

L         16,7 (sınırda yüksek) 



????

 Foliküler fazdaki değişikliklere bağlı 
olarak acaba endometriumda relatif 

bir P direnci mi söz konusu ?????



Doz ?? Protokol ?? Hangi Aİ ??

Letrozol

Doğal

Fisher ve ark., 2002



Doz ?? Protokol ?? Hangi Aİ ??

 Badawy ve ark., Mısır, FS 2009
 RKÇ, KS (100) dirençli PKOS olguları
 5 mg x 5 gün ile 2,5 mg x 10 gün



Badawy,        PR                A       1  mg            119          279                       10.2                        15,1 

2008              KSR             Let  2,5 mg             111          295                        9.1                        12,2



 CC ile gebelik elde edilemeyen 220 hasta

 Letrozole 2.5 mg/gün (n=111; 295 siklus)
 Anastrozol 1 mg/gün (n=109; 279 siklus)

Anastrozole or Letrozole for Ovulation Induction in    
Clomiphene-Resistant Women with Polycystic Ovarian 
Syndrome: A Prospective Randomized Trial

(Univ. Mansoura)

Badawy et al. Fertil Steril 2008



Badawy,        PR                A       1  mg            119          279                       10.2                        15,1 

2008              KSR             Let  2,5 mg             111          295                        9.1                        12,2

Badawy,        PR                A       1  mg            115          243                       10.1                        10,2 

2009                                   KS 100 mg             101          226                        8,2*                    7,9



 Badawy ve ark, RBM online 2007

 L, 3 farklı doz, RKÇ, ovu.inf.olgular



 Al-Fadhli ve ark, Kanada, FS 2006

 L, 2 farklı doz (2,5 - 5)+IUI, RKÇ, açık. inf. 
olguları



Aİ + Gonadotropinler

 KS pahalı olan ilaç maliyetlerini azaltması 
beklentisi ile gonadotropinlerle beraber 
kullanılmış, ancak antiöstrojenik etkileri 
nedeniyle kullanımı yaygınlaşmamıştır.

 Benzer bir şekilde Aİ de gonadotropinlerle 
denenmiştir.



Mitwally ve ark. 2003



Mitwally ve ark. 2003



Healey ve ark. 2003

5 mg



Bedaiwy ve ark. 2007



Bedaiwy ve ark. 2007



Bedaiwy ve ark. 2007



Bedaiwy ve ark. 2007



Bedaiwy ve ark. 2007



PR/siklus



Aİ ve IVF

 IVF’teki tüm gelişmelere rağmen hala 
implantasyon oranları düşük seviyelerdedir.

 Bunun bir sebebi olarak yüksek serum östrojen 
düzeylerinin olduğu düşünülmektedir.

 Aİ’nin overlerdeki androjen düzeylerini arttırarak 
FSH’ya hassasiyeti artırabileceği düşünülmüş ve 
özellikle zayıf cevap veren IVF olgularında 
denenmiştir.



Verpoest ve ark, RBM, 2006

 L 2,5 + 150 beraber / 150, RKÇ, normo-r.



Goswami ve ark, HR 2004

 RKÇ (1:2), zayıf cevap olguları
 Stop lucrin + 300 vs L 2,5 + cd3 ve 8’de 75



Garcia-Velasco ve ark. FS 2005

 Pros., önceki bir siklusunda zayıf cevap verenler
 (L 2,5 +/-) 375 cd3 - ….



Garcia-Velasco ve ark. FS 2005



Schoolcraft ve ark, FS 2008

 Mikrodoz flare (FSH 450) (n=355) ile 

Let2,5+FSH 450+antagonist (n=179), R değil 
ama 1:2 oranında hasta sırası



Yaralı ve ark, FS 2009
 Retro., zayıf cevap veren olgular, Mik.flare ile let 

2,5 antagonist



Aİ güvenli mi?

 Biljan ve ark PKOS olgularında L kullanımı 
ile doğan 150 bebeğin sonuçlarını aynı 
merkezde doğan 36000 bebek ile 
karşılaştırdı ve lokomotor ve kardiak 
malformasyonlarda artış bildirdi. (2005 
ASRM oral sunu)

 Buna dayanarak üretici firma 
premenopozal kadınlarda kullanılmaması 
gerektiğini vurguladı. 



Aİ güvenli mi?

 Tulandi ve ark 2006 FS, Kanada’daki 5 
merkezin sonuçları



Mj  %1,2
Mn %1,6

Mj  %3,0

Mn %1,8



OHSS azalır mı ?

 Noble ve ark. 2008 ASRM poster

 OHSS riski yüksek 10 olgu, 5’ine L 2,5
 Sadece kontrol grubunda 2 olguya transfer 

yapılabildi. Diğer olgularda hepsi 
donduruldu.

 Tüm olgularda orta derecede OHSS 
gelişti.



Eve mesaj

 Tek başına kullanımda, halen yaygın olarak 
kullanılan doz ve protokolde, KS’tan daha iyi 
değil, dolayısıyla maliyeti düşünüldüğünde hala 
ilk seçenek KS.

 Ancak, KS dirençli olgularda tercih edilebilir.
 Ünlü “learning curve”; Doz ve protokol 

çalışmaları yapılmalı.
 Maliyet problemi olanlarda gonad+IUI 

sikluslarında kullanılabilir.
 İnfertilitede kullanımı güvenlidir, ruhsat sorunu 

halledilmeli ve ilaca erişim kolaylaştırılmalıdır.



Eve mesaj

 Zayıf cevap veren IVF olgularında kullanılabilir, 
ancak randomize çalışmalara ihtiyaç var,

 Tekrarlayan IVF başarısızlığı (implantasyon 
başarısızlığı) olgularında çalışma yok.

 IVF’te normoresponder larda kullanımda 
implantasyonu nasıl etkileyeceği konusunda 
randomize çalışmalara ihtiyaç var.

 Endometriozise bağlı infertilite olgularında ve 
meme ca olgularında tercih edilebilir (Düşük E2)

 L ile beraber LFD verilmeli mi sorusu için RKÇ 
ihtiyaç var. 



Teşekkürler….



 CC’a (200 mg/gün) rezistan 40 hasta; 2 siklus tedavi
 Letrozole 2.5 mg/gün (n=22); 2. siklus 5 mg/gün
 Anastrozol 1 mg/gün (n=18); 2. siklus 2 mg/gün

L A

Comparison of Two Aromatase Inhibitors in Women with 
Clomiphene-Resistant Polycystic Ovary Syndrome

(Univ. Baghdad)

Al-Omari et al. Int J Gynecol Obstet 2004; 85: 289


