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PCOS ve GEBELİK  



PCOS ve Gebelik 
• 2012’de Ghazeeri ve arkadaşlarının yaptığı  çalışmada PCOS’lu 

kadınların  gebeliklerinde,   diabet,   hipertansif bozukluklar,  
preterm  doğum  ve  erken gebelik kayıpları açısından artmış 
risklere sahip oldukları  belirtilmiştir. 

• PCOS’lu hastaların %5-40’ında görülen obezitenin, GDM ve 
hipertansiyon gelişimi açısından kolaylaştırıcı bir faktör olduğu 
vurgulanmıştır. 

• PCOS ile erken gebelik kaybı arasında direkt bir ilişki 
gösterilememiş, PCOS ile ilişkili hiperinsülinemi  ve 
hiperandrojenemi erken gebelik kaybından sorumlu tutulmuştur. 

• Aynı çalışmada metforminin PCOS’lu gebelere gebelik boyunca 
verilmesi tartışmalı bulunmuş ve eldeki verilerle önerilmemiştir. 

1Ghazeeri GS, Nassar AH, Younes Z, Awwad JT. Pregnancy outcomes and the effect of metformin treatment in 

women with polycystic ovary syndrome: an overview. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jun;91(6):658-78. doi: 

10.1111/j.1600-0412.2012.01385.x. Epub 2012 May 1. 

 



PCOS ve Gebelik 
• Heijnen ve arkadaşlarının 2006’da yaptıkları 

bir metaanalizde, IVF yapılan PCOS’lu 
hastalarda düşük veya canlı doğum oranları 
kontrol grubundan farklı bulunmamıştır.1 

• Boomsma ve arkadaşları ise PCOS’lu 
hastalarda geç gebelik riskleri ve neonatal 
sonuçları normal populasyonla karşılaştıran bir 
metaanaliz yapmışlardır.2 

1Heijnen EM, Eijkemans MJ, Hughes EG, Laven JS, Macklon NS and Fauser 

BC (2006) A meta-analysis of outcomes of conventional IVF in women 

with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update 12,13–21. 

2Boomsma CM, Eijkemans MJ, Hughes EG, Visser GH, Fauser BC, Macklon NS.  A meta-analysis of 

pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update. 2006 Nov-

Dec;12(6):673-83. Epub 2006 Aug 4. Review. 



Odds ratio (OR) for incidence of gestational diabetes mellitus (GDM) comparing women with 

polycystic ovary syndrome (PCOS) versus controls. 
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Odds ratio (OR) for incidence of pregnancy-induced hypertension (PIH) comparing women 

with polycystic ovary syndrome (PCOS) versus controls. 
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Odds ratio (OR) for incidence of pre-eclampsia (PE) comparing polycystic ovary syndrome 

(PCOS) patients versus controls. 
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Odds ratio (OR) for incidence of preterm delivery (<37 weeks) comparing women with 

polycystic ovary syndrome (PCOS) versus controls. 
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Weighted mean difference (WMD) for birthweight comparing women with polycystic ovary 

syndrome (PCOS) versus controls. 
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Odds ratio (OR) for the incidence of admission to a neonatal intensive care unit (NICU) in 

women with polycystic ovary syndrome (PCOS) versus controls. 
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Odds ratio (OR) for the incidence of perinatal mortality in babies from women with polycystic 

ovary syndrome (PCOS) versus controls. 
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PCOS-Gebelik 

• Aynı metaanalizde, preeklampsi geliştiren PCOS’lu 
hastalarda kontrol grubuna göre, daha düşük parite, 
daha yüksek BMI ve çoğul gebelik oranları rapor 
edilmiştir.   

• Her ne kadar bu metaanalizdeki çalışmalarda 
preterm doğum spontan preterm eylem veya 
indüklenmiş preterm eylem olarak 
detaylandırılmamışsa da, PCOS’lu gebelerde 
prematür doğum riski kontrol grubuna göre artmış 
bulunmuştur (OR 1.75 (95% CI: 1.16–2.62). 

 



PCOS-Gebelik 

• Aynı metaanalizde,PCOS’lu gebelerde SGA 
oranı arttığına yönelik sonuçlar bulunsa da 
sadece yüksek geçerlilikteki çalışmalar 
değerlendirildiğinde SGA veya makrozomi 
oranları kontrol grubuna göre farklı 
bulunmamıştır. 



PCOS-Gebelik 

• PCOS’lu gebelerden doğan çocukların yenidoğan 
yoğun bakıma alınma oranları anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuştur (OR 2.31 (95% CI: 1.25–4.26). 

• Her ne kadar az sayıda çalışmada değerlendirilmiş 
olsa da, PCOS’lu hastalarda neonatal 
malformasyonlar açısından anlamlı bir fark 
bulunmamıştır  (OR 0.70 (95% CI: 0.11–4.39). 

• PCOS’lu hastalarda perinatal mortalite oranları 
anlamlı olarak artmış bulunmuştur (OR 3.07 (95% CI: 

1.03–9.21). 



Summary of findings from current meta-analysis. 

Boomsma C et al. Hum. Reprod. Update 2006;12:673-683 
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PCOS- Perinatolojik Patofizyoloji  

 

• PCOS hastalarında oosit kalitesi, fertilizasyon ve 
implantasyon oranları normal olsa bile: 

• Erken gebelikte embriyonun uterus içinde aşırı 
androjene maruz kalması özellikle dişi fetüslerde 
uzun dönem etkiler yapabilir. 

• Fetal hiperandrojenizm, özellikle üreme ve 
metabolizma ile ilgili genleri etkileyerek epigenetik 

programlamayı bozabilir (Barker hipotezi).   



LH  Hipersekresyonu 
 PCOS’lu kadınlarda LH’nın prekonsepsiyonel hipersekresyonunun hem spontan hem de asiste 

sikluslarda gebelik kaybı ile ilişkili olduğu (%65--%12) ,  (%18--%10) 

 

 GnRH-a kullanımı ile abortus oranının düşürülebileceği bildirilmiş. 
 

    Homburg et al Br Med J 1988;297:1024-6  

    Regan et al Lancet 1990;336:1141-4 

    Homburg et al. Fertil Steril 1993;59: 527-31 

    Balen et al.  Br.J Obstet Gynaecol 1993;100:1082-89 

 Serum LH seviyesi yüksek ve normal olan kadınların gebelik sonuçlarının farklı olmadığı 
gösterilmiş. 

    Tulppala et al Br J Obstet Gynaecol 1993;100:348-52 

    Liddell et al. Aust N Z J Obstet Gyneacol 1997;37.402-6 

  Yüksek endojen LH seviyesi ve  rekürren abortusu olan PCOS hastalarında  GnRH analogu 
tedavisi ile LH nın baskılanmasının canlı doğum oranını artırmadığı bildirilmiş (prospektif, 
randomize plasebo kontrollu)   

                                                            Clifford et al Br J Obstet Gynaecol  1996,312:1508-1511 

 

 

 



Hiperinsülinemi 
• Hiperinsulinemi artmış gebelik kaybına neden 

olur.             Craig LB Fertility and Sterility 2002;78:487-90 

• Hiperinsulinemi LH ve androgen sentezine 
etkisi veya obezite nedeniyle düşüğe neden 
olur.             Wang JX Human Reprod 2001:16:2606-2709 

• Hiperinsülinemi plazminojen aktivator 
inhibitör-1 (PAI-1) artışıyla abortusa neden 
olur.                                  Palomba S Fertility and Sterility 2005;84:761-765 

• Hiperünsilinemi BMI dan bağımsız olarak 
gebelik kaybına etki eden bir faktör 
 



Endometrial disfonksiyon 

• PCOS da hiperinsulinemi IGFBP-1 ve glycodelin 

ekspresyonunu azaltarak endometrium fonksiyonunu 

ve implantasyonu etkiler. 

    Jakubowicz DJ, J Clin Endocrinol Metab 86:1126-1133  

 IGFBP-1  fetomaternal  alanda  adezyonu  artırır. 
Glycodelin implante olan embryoya maternal immun 

cevabı baskılar. 
Hiperinsulinemi yetersiz endometrial kan akımını 

tetikler. 



Hiperandrojenemi 

• Tekrarlayan gebelik kaybı olan PCOS hastalarında 
serum androjen seviyesi,  gebelikleri devam 

edenlerden daha yüksektir.          Tulppala M, BJOG 1993;100:348-352  

• Androjen yüksekliğinin endometrial hücre gelişimi 
ve aktivitesi üzerine zararlı etkisi olduğu öne 
sürülmektedir.      Tuckerman EM, Fertil Steril 2000;74:771 

• Yüksek androjenin estrojene dönüşerek          
(+)feedback ile LH düzeyini  artırması bir diğer etki 
mekanizması olabilir . 



Obezite 

• Obezite artmış spontan abortusla birliktedir. 
            Wang Jx et al. Obesity Research 2002; 10:551–554. 

 

• 1018 IVF,  retrospektif  

    PCOS  %28 abortus   &   kontrol %18  P<0.01 

    Ancak multivariant analiz yapıldığında yüksek   
abortus   riskinin obeziteden kaynaklandığı  
görülmüş.    

     

                                 Wang Jx et al. Human Reproduction 2001; 16:2606–2609. 



 

PCOS ’lu gebelerde erken gebelik kaybı riski 
yüksektir!! 

 

 
          Homburg et al. Br Med J 1988;297:1024-26  

          Regan et al. Lancet 1990;336:1141-44 
         Ruutiainen et al. Curr Opin Obstet Gynecol 1991;3:326-35 
         Hamilton et al. Br J Obstet Gynecol 1992;99:128-31 
         Balen et al. Hum Reprod 1993;8:959-64 
   
   

 PCOS ve erken gebelik kaybı 



PCOS ve erken gebelik kaybı 
 

• Tekrarlayan düşüğü olan 2199 hasta.  Prospektif.   PCO 
görünümü %40.7.  

• Canlı doğum hızı %60.9     PCO 

• Canlı doğum hızı %58.5     kontrol  
• LH>10  veya  androgen >3nmol/lt                           

artmış düşük hızına neden olmuyor.  
     Sonuç:   PCO morfolojisi artmış gebelik kaybını 

predikte etmiyor.                 

                                                               Rai R et al, Human Reprod, 2000 



PCOS ve erken gebelik kaybı 

• Anti-estrogenler ve gonadotropinler spontan 

düşükler ile yakın ilişkili mi? 

• PCOS mu  obesite mi? 

• PCOS içinde yüksek LH,  abortus için ayrı bir 
antite mi? 

 



PCOS ve erken gebelik kaybı 

• PCOS’ta spontan abortus oranları genel populasyondan  
%20-40  daha fazladır.1 

• Her ne kadar, insülin direncini azaltıcı  bir ajan olan 
metforminin PCOS’lu hastalarda spontan abortus 
oranlarını  etkilediği yönünde çalışmalar olsa da,         
17 çalışmanın değerlendirildiği bir metaanalizde, 
klomifenle beraber veya tek başına metformin 
kullanılması ile gebelik kaybı arasında bir ilişki 
gösterilememiştir.2  

 

 2Palomba S, Falbo A, Orio F Jr, Zullo F. Effect of preconceptional metformin on abortion risk in polycystic ovary  syndrome: a systematic 

review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2009; 92:1646. 

1Glueck CJ, Wang P, Goldenberg N, Sieve-Smith L. Pregnancy outcomes among women with polycystic ovary syndrome treated 

with metformin. Hum Reprod 2002; 17:2858. 



PCOS ve erken gebelik kaybı 

• Eldeki veriler, metforminin erken gebelik 
kaybını önlemediğini göstermektedir. 

• PCOS tedavisinde metformin kullanımı giderek 
daralmaktadır.  

• Metformin PCOS’lu infertil hastalarda canlı 
doğum oranlarını artırmadığı gibi   düşük 
oranlarını da azaltmadığından ovulasyon 
indüksiyonu tedavisi için bir opsiyon olmaktan 
çıkmıştır. 

Usadi RS, Legro RS. Reproductive impact of polycystic ovary syndrome. Curr Opin Endocrinol Diabetes 

Obes. 2012 Dec;19(6):505-11. doi: 10.1097/MED.0b013e328359ff92. 

. 



PCOS- GESTASYONEL DİABET 

• PCOS  ile  GDM riski yüksektir. 
                               Holte J  et al J Clinical Endocrinol and Metabol 1998 

                                                                Kousta E et al Clinical Endocrinol 2000 

                                                Koivunen RM et al J Clinical Endocrinol and Metabol  2001 

                                                Anttila L et al Obstet Gynecol 1998 

                                                                Boomsma et al Human reprod 2006 ...........Metaanaliz 

 

• PCOS  ile GDM riski yüksektir.Ancak artmış risk PCOS un 
kendisinden değil obezitedendir. 

                                    Gjonnaess, H et al. Br.J. Obstet. Gynecol 1989; 96, 714-719. 

 

• PCOS  yaş ve kilo uyumlu kontrollerle kıyaslandığında           
GDM riski farklı değildir.     Haakova L et al.Human Reprod 2003;18,1438-1441 

 

                                                                                                                                           



PCOS- GESTASYONEL DİABET 

• Farklı PCOS tanı kriterleri 
• Farklı GDM tanı kriterleri 
• Farklı PCOS fenotipleri 
• PCOS hastalarının çoğunun obez olması  
    

     Kesin olarak  bütün PCOS hastalarında artmış GDM riski 
vardır  demek mümkün görünmemekte.  

     Çalışmaların limitasyonuna rağmen PCOS hastası gebe 
kalmadan önce artmış olası GDM riski nedeniyle 
bilgilendirilmeli  

      PCOS lu hastanın gebeliğinde olası GDM nin  erken teşhis ve 
tedavisi amacıyla antenatal testler erken yapılmalıdır. 

  

 
 



PCOS ve Gebelik Hipertansiyonu 

• Hipertansiyon,  özellikle 40 yaş üzeri,  obez,  insuline dirençli  
PCOS un olası sekeli.   Bu mevcut riskin gebelik ile indüklenmesi,  
beklenen bir durum. 

• Gebelik hipertansiyonu ve  hiperinsulinemi ilişkisi  bir çok 
çalışmada gösterilmiş. 

 

                                Bauman et al. Am J Obstet Gynecol 1988;159:446-500 

                               Sowers et al. Am J Hypertens 1995;8:1-4 

                                             Wolf M, J clin Endocrinol Metab 2002;87:1563-1568 

                               Solomon et al. Am J Hypertens 1999;12:276-282 

                               Caruso et al. Hum Reprod 1999;14:219-23 

 



PCOS ve Gebelik Hipertansiyonu 

• Birçok çalışmada PCOS ta artmış preeklampsi riski bildirilmiş. 
Ancak küçük ve gücü zayıf çalışmalar. 

• 8  çalışma  OR: 3,47    95% CI, 1,95-6,17 

 

 



PCOS ve Gebelik Hipertansiyonu 

• Mikola M et al, Human Reprod 2001; 16:226-229 

 99 PCOS & 737 kontrol, retrospektif 

 PCOS kendisi preeklampsi riskini artırmıyor. 
 Preeklampsi riskini artıran tek faktör nulliparite. 

 

• Haakova L et al,Human Reprod 2003; 18:1438-1441 

 66 PCOS  &  66 yaş, kilo uyumlu kontrol,   retrospektif 
 İki grup arasında gebelik HT, gestasyonel DM, preterm doğum 

anlamlı fark yok. 
 



PCOS ve Gebelik Hipertansiyonu 

 Şu andaki veriler ışığında PCOS ve Gebelik 
Hipertansiyonu arasındaki ilişkinin güçlü 
olduğunu söylemek mümkün değil,  

 BMI ve nulliparite uyumlu kontrol grubuyla 

kıyaslamalı, geniş sayılı prospektif çalışmalar 
gerekli. 



PCOS ve Preterm Doğum 

• Preterm doğum fetal mortalite ve morbiditenin majör nedeni. 
• Çoğul gebelik preterm doğumların majör nedeni.  
• Çoğul gebelik PCOS için uygulanan tedavilerin sonucudur. 
• Tek embryo transferi ve ovulasyon induksiyonunda uygulanacak 

katı iptal kriterleri ile mümkün olanlar !? 

 

   Çoğul gebelikler ekarte edildiğinde hala risk var mı? 

 



PCOS ve C/S 

• Metaanalizde PCOS grubu kontrol grubuna 

göre daha fazla C /S ile doğum yapmakta        
(OR 1,56;   95% CI 1.20-2.02). 

• Yalnızca yaş ve BMI eşleştirilmiş kontrol grubu  
ile karşılaştırılan 3 çalışma tekrar                
analiz edildiğinde anlamlı fark yok. 



Perinatal Tedavi- ağırlık kaybı!! 
 

 Erken gebelik:  Abortus riski 

                            Fetal anomali : BMI>30 spina bifida ( OR:2.1),      

kalp anomalisi (1.4),   anorektal atrezi(1.5),   hipospadias(1.33), 

diafragmatik herni (1.6),   omfalosel (1.63)                    

                                                           BMI>40  spina bifida (OR:4.8) 

 II. III.tri:  PIH,  preeklampsi,   gestasyonel diabet,  tromboemboli 

 Intrapartum:   Eylem induksiyonu,  C/S 

 Postpartum:  Kanama,  infeksiyon,  tromboemboli 

 Fetal:   Makrozomi,  fetal distress,  perinatal morbidite,  mortalite           

 

                                                             Waller DK  ,Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:745 

 



 Obez hasta gebelikten önce olası komplikasyonlar 
hakkında bilgilendirilmeli 

 Diyetisyene gönderilmeli 
 Folik asit önerilmeli 
       Gebe  iken 

 16. haftadan önce  glukoz tarama, normalse 28.hf tekrar           
(National Instıtute of Health and Clinical Excellence 2008) 

 Ek klinik risk faktörleri varsa tromboflaksi? 

 Serum ve ultrasonografi  anomali taraması 

 



Metformin 

• Metformin;   insulin seviyesini düşürür, 
                            PAI-I seviyesini düşürür 

                            androjen ve LH ↓ 

                            uterin arter kan akımını  artırır            
                luteal faz serum glycodelin & IGFBP-1  

                            kilo kaybını indükler  

    bütün bu özellikleriyle erken gebelik kaybını teorik 
olarak önlemeli !!!! 

                      



Abortus - Metformin 

Pregestasyonel metformin tedavisi  abortus riskini azaltmıyor. 
Gebelik kaybını önlemek için metformin vermenin tip 1 klinik delili mevcut değil 
 

Palomba et al 2009 fertil steril 



Geç gebelik komplikasyonları -metformin 

Metformin alırken gebe kalan  72 PCOS                
(spontan, ıuı, ıvf)                           GDM %4  

     önceki gebeliklerinde                  GDM  %26 

  Metformin spontan abortus ve GDM riskini azalltığı 
bildirilmiş.     Glueck et al Human Reprod 2002 

 

 Randomize kontrollü  (metformin 18 & 22 kontrol) 
    hasta sayısı az olmakla beraber gebelik boyunca 

metformin kullanmanın majör gebelik 
komplikasyonlarını  (preterm doğum, preeklampsi) 
azalttığı bildirilmiş.     GDM için ise hasta sayısı  
yetersiz olarak belirtilmiş.      Vanky et al Human Reprod 2004 

 

 



Metformin  

• Gözlemsel çalışmaların sonuçları metformin 
kullanmak için çok provakatif olsa da tedavide 
rutine girmesi için çok merkezli randomize 
kontrollü çalışmalar gerekmektedir. 

• Sonuç: Gebelikte rutin metformin kullanımı   
risk yarar oranı netleşene kadar daha çok 
tartışılacaktır. 

 

 



PCOS-Gebelik  

ESHRE 2010 Amsterdam 

• PCOS’lu hastalarda spesifik perikonsepsiyonel 
dietin faydası var mıdır? 

• PCOS’lu kadınlar gebe kaldıklarında GDM 
açısından erken tarama ve Doppler çalışmaları 
gibi antenatal takip sıklığı arttırılmalı mıdır? 

• PCOS’lu kadınlardan doğan çocukların uzun 
dönemli takip sonuçları nedir? 

 



SONUÇ 

 PCOS ile erken gebelik kaybı arasında bir ilişki var gibi 
görünmekte 

Daha sağlam kanıt ile GDM, PIH ve neonatal morbidite 
ilişkisi var 

 Abortus riskini azaltmak için metformin tedavisinin Tip 
1 klinik kanıtı mevcut değil 

 PCOS gebeliklerinde metformin kullanımı şu an için 
deneysel olarak görülmelidir.  Gebelikde kesilmelidir. 

Obez hastalara kilo kaybı önerilmelidir. 
 Çoğul gebelik önlenmelidir. 
 

 



 



   Birlikteliklerini kesinleştirmek için 
prospektif çalışmalar gerekse bile gestasyonel 
diabet, gebelik hipertansiyonu ve preeklampsi 
erken tanı ve tedavisi için gerekli antenatal 
takip yapılmalı. 

 
   Fetusun artmış perinatal mortalite ve 

yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle 
gebelik ve doğum boyunca uygun 
monitorizasyonu yapılmalı. 
 



Neonatal yoğun bakıma kabul ve perinatal 
mortalite 

Neonatal yoğun bakıma kabul ve perinatal mortalite PCOSlu kadınların 
bebeklerinde daha yüksek  
Kontrol grubuna kıyasla çoğu  yüksek BMI lı kadınların bebekleri 

 



PCOS ve Doğum Ağırlığı 

12 çalışmanın metaanalizinde PCOS lu bebeklerin kiloları anlamlı 
düşük. 
4 iyi dizaynlı çalışmanın subgrup analizinde kilo farkı yok. 
Her iki grup arasında makrozomi ve SGA açısından fark yok 



PCOS ve Preterm Doğum 

PCOS gebelikleri kontrollerle kıyaslandığında anlamlı olarak daha fazla  
preterm doğum olduğu bulunmuş. 
Ancak gebelik haftalarına bakıldığında anlamlı fark görülmemiş.  
WMD  -0.13 hafta , % 95 CI , (-0.43-0.18). 

 



PCOS-ABORTUS 
• Düşük oranları diğer subfertil populasyonlarla 

karşılaştırıldığında benzer olsa da, PCOS’lu hastalarda 
düşük riski ile ilgili yayınlar çelişkilidir. 

• PCOS’lu hastalarda gebelik oluştuğunda GDM (%40-50) 

ve ilişkili fetal makrozomi,  gebeliğin indüklediği 
hipertansif bozuklukları (%5)  ve SGA insidansı (%10-15) 

artmıştır.1 

• Anovulatuar PCOS’lu kadınlarda metformin kullanımı, 
fertiliteye veya canlı doğum oranlarına katkısı 
olmadığından  rutin  önerilmemektedir.   
1Boomsma CM, Eijkemans MJ, Hughes EG, Visser GH, Fauser BC, Macklon NS.        

A meta-analysis of pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. 

Hum Reprod Update. 2006 Nov-Dec;12(6):673-83. Epub 2006 Aug 4. Review. 



PCOS-METFORMİN 

• Metformin tedavisi verilen PCOS’lu hastalarda 
abortus, gestasyonel diabet ve gestasyonel 

hipertansiyon oranları anlamlı olarak daha 
düşük bulundu (abortus (9.1% vs 20%; p<0.05); 

GDM (0 vs 13%; p<0.005);                              

PIH (0 vs 11%; p<0.005). 

• Bu çalışmada gebelik boyunca metformin 
verilmesinin gebelik komplikasyonlarını azalttığı 
gösterilmiş. 
 



Fertilite Tedavisi 
• CC ile ovulasyon induksiyonu yapılan PCOS larda %25 spontan abortus bildirilmiş.                      

    Kousta E et al Human Reproduction Update 1997; 3: 359–365. 

 Obezite 

 Endometrial estrogen reseptöründeki antiestrojenik etki 
 Pinopode supresyonu 

 CC yalnızca FSH  değil LH da yükseltir;  gebeliğin devamında zararlı 
• Düşük doz FSH protokolu ile induksiyonda, spontan gebe kalanlara göre yüksek abortus hızı, 

kromozomal bozukluklara bağlı abortus hızlarında fark yok!!      
       

 

 

 

 


