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GİRİŞ 
 Poor responderlar ovaryan stimulasyona cevap vermeyen geniş bi grubu içermektedir. 
Poor responderın kesin tanımı yoktur ve 35 ten fazla tanıma ulaşılabilir. Bologna 
tanımlamasına göre; ≥40 yaş maternal yaş, erken zayıf siklus cevabı (geleneksel 
stimulasyonla ≤3 oosit elde edilmesi) ve anormal ovaryan rezerv testi (AFC<5-7 ya da 
AMH<0,5-1.1 ng/mL) kriterlerinden ikisini sağlıyor olması gerekmektedir. Maksimal 
stimulasyon sonrası iki eski poor response siklusu tanı koymak için yeterlidir. Kısıtlı data 
içeren bir metaanalizde transdermal testosteronun klinik gebeliği arttırabileceği görülmüştür. 
Daha düşük doz gonadotropin ve aynı zamanda daha az gün stimulasyon yapıldığı da 
gözlemlenmiştir. Artmış folikül için androjen seviyeleri artmış gonadotropin cevabı ve artmış 
foliküler gelişime bağlı olarak granüloza hücrelerindeki FSH reseptörlerini upregüle edebilir. 
Poor responderlarda foliküler cevabı artırmak için yüksek doz gonadotropin tedavisi 
verilmektedir.  Ancak bu kategorideki hastalarda foliküler cevap gelişmemektedir. Yüksek 
dozaj da net değildir. Biz yeni gösterdik ki serum FSH düzeyi dalgalanmalarına göre 
gonadotropinlere cevap predikte ve titre edilebilir. Siklusun 7.gününde FSH seviyesinim >20 
IU/L(stimulasyonun 4.günü) olması granuloza hücrelerindeki FSH reseptör doygunluğunu 
gösterebilir. Burada yavaş foliküler gelişim ya da asenkronize foliküler gelişim ile başlayan 
poor responder stimulasyon sikluslarını içeren pilot bir çalışma sunduk. Bu gözlemsel 
çalışmanın amacı; poor responder gözlendiğinde gonadotropin çekilmesi ya da transdermal 
testosteron desteği olursa senkronize foliküler gelişimini duyarlılaştırmasını tanımlamatır. 
 
METOD 
 
Çalışma Polülasyonu 
 Öncesinde şüpheli gonadotropin direnci(7.günde serum FSH≥20 IU/L minimal 
foliküler gelişim olması ya da yokluğu) ile birlikte en az bir siklus iptal ya da başarısız olan 
13 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Yüksek doz stimulasyon sonrası foliküller günlük <0.5 
mm gelişirse yavaş gelişim olarak düşünülmüştür. TCART Fertility Partners'ta Ekim 2013- 
Aralık 2014 tarihleri arasındaki takipler ve USG değerlendirmelerini içermektedir. Bu 
hastaların 6 tanesi Bologna kriterlerine göre poor responder idi. Geri kalanlardan bazılarının 
öncesinde başarısız IVF siklusları varıd, bazıları da poor responder olması beklenen gruptu. 
 
Kontrol Grubu 



 Gonadotropin kesintisi ve topikal androjen eklenmesinin genel uygulamaya etkisini 
karşılaştırmak için kontrol gurubu oluşturduk. Çalışmanın amacını bilmeyen bir tıp öğrencisi, 
kesintisiz mikrodoz flare protokolle stimule edilen zayıf ya da asenkronize foliküler gelişim 
gösteren ıvf siklus kayıtlarını inceledi. Bu sikluslar 2011 ve öncesine topikal androhenin 
klinikte kullanımından öncesine aitti. Seçilen vakaların FSH rezistansını gösteren bilgileer 
mevcuttu ve Nisan 2016- Kasım 2011 arasında 13 hastanın stimulasyon siklusları seçildi.   
 
Ovaryan Stimulasyon Protokolü 
 Ovaryan stimulasyon için mikrodoz flare protokol kullanıldı. Normal bazal kan 
seviyelerini gördükten ve herhangi fonksiyonel over kistini dışladıktan sonra, mensin 3.günü 
rekombinant FSH kullanımına başlandı. FSH ve E2 düzeyleri immunoassay ile ölçüldü. 
Stimulasyona başlamak için bazal FSH≤15 IU/L, E2<200 pmol/L olması gerekmektedir; 
yoksa siklus iptal edilmiştir. GnRH agonisti Buserelin asetat siklusun 3.günü günde iki kez 
subkütan 50 mikrogram uygulama şeklinde başlandı. 5 kadına 150 IU ve 8 kadına 200 IU 
rekombinant FSH günde iki kez siklusun 3.günü başlandı. Her vizitte tüm hastaların serum 
FSH,LH,P,E2 seviyelerine bakıldı. 
 Siklusun 7.günü ya da sonrasında herhangi bir zamanda FSH>20 IU/L olan ve 
foliküler gelişimi yavaş ya da asenkronize olan hastalarda 4-7 gün gonadotropine ara verildi. 
Sonrasında aynı dozdan gonadotropin başlandı. Ek olarak günlük 25 mg transdermal 
testosteron FSH'ın kesildiği günden ovulasyon trigger gününe kadar uygulandı. Bu TCART'ın 
bu hastalardaki standart tedavi şeklidir. Önde giden iki folikül kohortların geri kalanından 
≥4mm (ortalama) daha fazla büyürse asenkronize foliküler gelişim akla gelmelidir. Kontrol 
grubu hastaları gonadotropin kesilmesi ya da topikal testestoron tedavisi almadılar. En az 3 
dominant foliküle ulaşıldığında ve en az 2 tanesi ≥18 mm olduğunda, 10,000 hCG ovulasyon 
trigger için subkütanöz uygulandı. 36 saat sonra Tvusg iğne aspirasyonu ile oositler toplandı. 
Sonrasında 13 hastaya ICSI, 1 hastaya konvansiyonel IVF, 3 hastaya yumurta dondurma ve 9 
hastaya IUI uygulandı. Tüm embriyolar klivaj ya da blastokist evresinde transfer edildi. 
 
İstatistiksel Analiz 
 Graphpad prism version 5.02 ile istatistiksel analiz yapıldı. Parametreleri 
karşılaştırmak için Wilcoxon match-pairs ve t-test kullanıldı. 
 
SONUÇLAR 
 Kontrol gurubu ve çalışma grubundaki 13'er hasta birer sikluslarını tamamladı. 
Kontrol gruptaki 9 hastaya mature folikül sayısının azlığı nedeni ile IUI yapıldı. Tablo 1 de 
bazal karakteristik özellikler ve gonadotropin seviyelerini görebiliriz. İki grup da benzer yaş, 
BMI, bazal FSH ve E2 seviyelerine sahipti. Bazal AFC sayısı kontrol gurubunda daha az idi, 
eski yıllarda USG çözünürlüğünün daha düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. AMH 
2012'den önce klinikte ölçülmüyordu. İnterruption grup için gonadotropinler 10± 2.6.cı günde  
kesilmiş. Gonadotropin çekilme süresi 3 ile 7 gün arasında değişmektedir. Tüm katılımcılar 
için gonadortropin kesilme ve yeniden başlama günlerinde FSH, E2 ve AFC'leri kayıt 
edilmiştir. Bu değerlere aynı zamanda her vizitte bakılmıştır. Gonadotropin stimulasyonuna 
tekrar başlandığında, FSH seviyeleri bazale yakşalır şekilde önemli ölçüde azalmıştı (mean 
25±6.5 IU/L'den 6.8±3.2 IU/L'ye). Şaşırtıcı şekilde, gonadotropin kesilen dönemde E2 ve >1 
cm folikül sayısı dramatik olarak artmıştır. Ovulasyon trigger zamanındaki >1.6 cm folikül 
sayıları ortamala oosit sayısına yakındır. Hastaların büyük çoğunluğu, bazal AFC sayısı ile 
korele oosit sayısına saahiptir. 10 embriyo transferi yapılan hastadan 1'i ikiz gebelik olmak 
üzere 4 gebelik oluşmuştur. Trigger günü kontrol grubunda anlamlı şekilde az sayıda matür 
folikül sayısı ve E2 seviyesi vardır ki bu hastaların FSH seviyeleri daha yüksektir fakat iki 
grubun total FSH doz tüketimi benzerdir. Kontrol sikluslardan gebelik elde edilememiştir. 



 
 TARTIŞMA 
 Poor responderlar gonadotropin stimulasyonuna dirençlidirler ve yetersiz foliküler 
gelişim gösterirler. Bu hastaların bazıları siklus başında çok az sayıda antral foliküle sahiptir. 
Diğerleri erken foliküler fazda daha çok foliküle sahip olabilir fakat gonadotropin 
stimulasyona yanıt başarısız ve az sayıda oosit verimi elde edilebilir. Asıl problem bu 
hastaların çoğu ileri yaşta ve öncesinde düşük kaliteli embriyoları oluşmuştur. Diğer taraftan 
amaç, yeterli sayıda oosit gebelik oranlarını arttıracak embriyo elde etmektir. 
 Diğer taraftan, hiperresponderlar gonadotropin stimulasyonuna yüksek sensistivite 
gösterirler ve OHSS açısından risk taşırlar. GnRH antagonistlerinin keşfinden önce, 
ovulasyon triggerı için GnRH agonistlerinin kullanımı ve OHSS riskini azaltmak mümkün 
değildi. Sonuç olarak yüksek riskli hastalar için long-protocol genişçe kullanılmaya başlandı 
ve coasting OHSS'den korumak için uygulandı. Coasting, gonadotropin stimulasyonu, devam 
eden hızlı foliküler gelişimi ve yükselen E2 seviyelerinin durmasına yol açtı. Coasting 
esnasında gonadotropin çekilmesi sonrası aniden düşmeden önce 1 ya da 2 gün yükselir. >1.5 
cm foliküller gonadotropin desteği yokluğunda birkaç gün daha hayatta kalırlar ve büyümeye 
devam ederler. Küçük foliküllerin granüloza hücreleri, apoptozise gider ve foliküler atrezi ile 
sonuçlanır. 
  Bu çalışmada, gonadotropinlere coastingle benzer bir tarzla ara verildi. Sonuç oldukça 
farklıydı çünkü E2 seviyeleri yükselmeye devam etti ve foliküller gonadotropin 
kesilmesinden bir hafta sonra bile büyümeye devam etti. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
≤1cm foliküllerin büyük kısmı serum FSH seviyeleri düşerken sürekli büyümeye devam etti. 
Hiperresponse ve poor responder kadınlar arasındaki bu fark gonadotropin kesilmesinin 
farklılığını vurgulamadtadır. 
 Bu iki grup arasındaki farkı açıklayacak belki de en makul faktör, gonadotropin 
kullanım oranlarıdır. Üriner gonadotropinler ile karşılaştırıldığında, rekombinant FSH daha 
asidiktir ve bu yüzden daha kısa yarı ömür ve daha uzun biyoaktiviteye sahiptir. Rekombinant 
FSH'ın yarı ömrü 24 ile 40 saat arasında değişmektedir ve tedavi sonrası 3 ile 5 gün arasında 
kararlı hale ulaşmaktadır. FSH'ın serumdan temizlenmesinin FSH reseptörüne bağlı olduğu 
bilinmektedir. Bu yüzden, çok sayıda FSH reseptörü olan hiperresponderlar, FSH'ı serumdan 
hızlıca temizlerler. Coasting bu yüzden E2 seviyelerinde ciddi düşüşe sebep olur. Diğer 
taraftan poor responderlar daha az FSH reseptörü ile birlikte daha az sayıda büyüyen 
foliküllere sahiptirler ve gonadotropin kullanımı daha yavaştır. Bu durum standart doz FSH 
uygulanmasının ardından  FSH'ın yüksek serum seviyelerini ifade eder ve FSH'ın 
prestimulasyon dönemine düşüşü için ortalama 5 gün gerekir. FSH seviyelerindeki yavaş 
düşüş foliküler büyüme ve ara dönemdeki yükselen E2 seviyeleri ile ilişkilidir. Daha büyük 
foliküller varlığında ve düşük FSH seviyelerinde bile ≤1cm foliküller büyümeye devam eder. 
Küçük foliküllerdeki benzer büyüme kontrol grubunda izlenmedi. Küçük foliküller daha az 
FSH receptör içerir, daha yüksek FSH eşiğine sahiptir ve cevap için daha yüksek 
gonadotropin seviyeleri gerektirir ki bu şekilde FSH seviyelerinin düşmesine rağmen 
büyümeye devam etsinler. Bu durum bu foliküllerin muhtemelen FSH kesintisiyle tesadüfen 
eklenmiş androjenin gonadotropinleri daha iyi kullanabildiklerini de öngörmektedir. 
Gonadotropin kesilmesinden önceki maksimum FSH seviyeleri, tüm hastalara gonadotropini 
tekrar başladıktan sonra maksimum seviyede kalmayı sürdürür. 
 İkinci faktör stimulasyon protokolünün kullanımı ile ilgilidir. Mikrodoz flare protokol 
genellikle doğrulanmış ya da şüphelenilen poor responderlarda kullanılır. Long luteal protokol 
ile karşılaştırıldığında, daha düşük hipofiz baskılanması ve hiperstimulasyonu önlemek için 
flare sikluslarında coasting yapıldığında devam eden daha fazla foliküler gelişim vardır. 
Böylece mevcut çalışmada gonadotropin eksintisi, küçük antral foliküllerin gelişimini 
kolaylaştırıan rezidü endojen gonadotropin ile sonuçlanmış olabilir. 



 Üçüncü faktör overlerde direkt GnRH agonist stimulatör etki yapmasını içermektedir. 
E2 seviyeleri costing sırasında sadece FSH çekilmişken, hem GnRH agonistleri hem de 
gonadotropinler de düşerken daha ani düşme gösterirler. Ek olarak E2'deki hızlı düşüş ve 
coastingin süresi GnRH agonist ilişkili sikluslarla antagonist sikluslar karşılaştırıldığında daha 
kısa sürelidir. GnRH agonistlerinin ovaryan GnRH reseptörlerine foliküler gelişimi stimüle 
etmek için direk bağlanması mümkün olabilir. Aynı zamanda lokal intraovaryan faktörler de 
ovaryan fonksiyonu regüle ederler. FSH granüloza hücrelerinden FSH binding inhibitör 
(FSHBI) ekspresyon ve salınımını indükler. Bu inhibe edici peptid, FSH'ın reseptörüne 
bağlanmasını bloke eder. Bu yüzden yüksek dozda ekzojen FSH verme, foliküler büyüme 
gelişmeyi engelleyen FSHBI'yi ve diğer lokal inhibitör faktörlerin salınımı arttırabilir. 
 Sonuç olarak, transdermal testosteron gonadotropin kesilme döneminde kullanılmıştır. 
Transdermal androjenin infertilite tedavisinde kullanımı hala karışıktır. Androjen desteğinin 
yan etkileri yağlı cilt, akne, kıllanma artışı, cilt iritasyonu, özellikle uzun dönem kullanımdan 
sonra muhtemel ses kalınlaşmasıdır. Mevcut çalışmadaki hastalar, trasndermal testosteronu 
kısa bir süre için kullanmışlardır ve minimal yan etki rapor edilmiştir. Androjenler granüloza 
hücre farklılaşması ve sinyal yolağında özellikle erken foliküler fazda çok önemlidir. Artmış 
intraovaryan androjen seviyeleri, foliküllere zarar verebilir ve apoptozisle sonuçlanabilir bu 
durumda foliküler büyüme ve geilişim bozulabilir. Androjenlerin FSH reseptör ekspresyonunu 
upregüle ettiği gösterilmiştir. Bu yüzden, rekombinant FSH'ın kesilmesi sonucu ile serum 
FSH seviyeleri düşerken FSH reseptölerine androjen indüksiyonu rekombinant FSH'ın 
kesilmesi ile birlikte gelişmekte olan folikülleri gonadotropinlere sensitize edebilir ve 
gonadotropin kullanım etkinliğini arttırabilir. Androjenler, aynı zamanda muhtemel 
gonadotropin kesilmesi sırasındaki artmış E2 seviyelerine karşılık FSH induced 
aromatizasyon için substrat sağlamaktadırlar. 
 Bu gözlemsel çalışma, artmış serum FSH seviyeleri olan gonadotropin dirençli ve 
gonadotropin uygulama sonrası minimal foliküler gelişim gösteren küçük bir hasta grubunu 
içermektedir. Hastaların yarısından çoğu poor responder tanısı almış ve geri kalanları da 
“delayed” ya da normal responderlardır. Şimdiki ve önceki iptal edilen siklusları 
karşılaştırdığımızda aralarında bir ilişki bulunamadı. E2 seviyeleri ve >1cm folikül sayıları, 
gonadotropinin kesildiği kısa dönemde nerdeyse 3 katına çıkmıştır ve kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında anlamlı yüksek bulunmuştur. Bir ölçüde toplanan oosit sayısı bazal AFC 
ile koreledir. Ovulasyon trigger sırasındaki dominant folikül (≥1.4cm) sayısı da toplanan oosit 
sayısı ile koreledir. Bu da varolan antral foliküller için optimal stimulasyonun olduğunu 
göstermektedir. 
 Gonadotropin kesilmesi sırasında serum FSH tüketimi korunur. Simultane foliküler 
gelişim meydana gelir ve daha yüksek estrojen seviyelerinin üretimi ile sonuçlanır. Ayrıca, 
transdermal testosteron eklenmesi, E2 seviyelerinin pik yapmasına katkıda bulunur ki E2 
aromataz enzimi için substrat ve granüloza hücrelerinde daha fazla aromataz indüksiyonuna 
öncülük eden FSH'ı duyarlılşatırır. 
 İptal edilen siklusların duygusal ve psikolojik yükü hafife alınmamalıdır. Bu 
hastalarda depresyon ya da anksiyete saptanabilir. Gelecek stimulasyonlarda daha iyi sonuçlar 
alınabileceğinin garantisi de yoktur. Geçici olarak gonadotropin kesilmesi ve transdermal 
androjen eklenmesi siklus iptaline basit kost effektif bir alternatif gibi gözükmektedir. Bu 
stratjei folikül gelişimini sensititize ve senkroniza etmek için kullanılabilir ve siklusları 
kurtarabilir. Geniş doz gonadotropin gereken ya da artmış FSH (>20 IU/L) seviyeleri bulunan 
hastalar, stimulasyon sırasında bu stratejiden en fazla faydayı görebilirler. Yüksek AFC daha 
iyi sonu ile koreledir.İlginç olarak, gonadotropin kesilmesi ile 7 gün sonrasında bile foliküler 
gelişim devam etmektedir. 
 Çalışmanın kısıtlılıkları, küçük örneklem içeren, retrospektif yapıda ve birden çok 
girişimin uygulandığı bir çalışmadır. Biası azaltmak için çalışmaya dahil edilen tüm hastalar 



bu protokol ile kesilme yapılan hastalardır. Desteklemek, bulguları valide etmek, oosit 
kalitesini tanımlamak, kesilmiş gonadotropin-androjen stratejisi kullanımı ile embiyo elde 
etmek ve altta yatan reseptör dinamiklerini aydınlatmak için daha geniş randomize çalışmalar 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 


