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Amaç: Gebelik sonuçlarını riske atmadan IVF-ET sırasında yapılan kontrollü ovaryan 
hiperstimulasyonda, hCG uygulama günündeki optimal serum E2 seviyesini saptamak 

Dizayn: Retrospektif çalışma 

Yer: Büyük şehir sağlık merkezi 

Hastalar: KOH ile IVF-ET yapılan 455 siklusun datası 
Müdehaleler: hCG uygulama günü bakılan serum E2 seviyelerine göre 5 gruba ayrıldı: Grup 
A(<1000pg/ml), grup B (1000-2000pg/ml), grup C (2000-3000pg/ml), grup D (3000-4000pg/ml), ve 

grup E(>4000pg/ml) 

Ana sonuç ölçüleri: serum E2 seviyesi, toplanan oosit sayısı, gebelik sonuçları 
Sonuçlar: 455 siklüsün 148’i(%32,5) klinik gebelik ile sonuçlandı. İmplantasyon oranı 12,2% ve 
doğum oranı 18,7% idi. Artan serum E2 seviyeleri ile elde edilen oosit sayılarının artış gösterdi. 
Gebelik oranları A grubundan D grubuna gidildikçe E2 seviyesinin artmasıyla kademeli olarak artış 
gösterdi fakat Egrubunda azaldı. <38 yaş kadınlarda, IVF-ET sonuçları toplam hastaların sonuçları ile 
benzer idi. Ancak ≥38 yaş kadınlardaki C grubunda, gebelik ve doğum oranları diğer gruplara göre 
daha yüksek idi. 
Karar: Bu sonuçlar bize serum E2 seviyesinin gebelik sonuçlarına konsantrasyon bağımlı etkisi 
olduğunu göstermiştir, ve başarılı bir gebelik elde etmek için optimal E2 seviyesi önerilmiştir. 
Kadınlardaki optimal serum E2 seviyesi yaşa bağımlıdır: <38 yaş için 3000-4000pg/ml ve ≥38 yaş için 
2000-3000pg/ml. (Fertil Steril

®
 2010;93:442-6,©2010 American Society for Reproductive Medicine.) 

Anahtar kelimeler: IVF-ET, kontrollu ovaryan hiperstimulasyon, serum E2 seviyeleri, gebelik 

sonuçları 
 

Gebelik oluşması ve sürdürülmesi için uygun endometrial hazırlık gereklidir. Östrojenler, endometrial 
proliferasyon stimulasyon ve uterin ve endometrial perfüzyonu arttırma yoluyla embriyo 
implantasyonu için uterus hazırlığı regulasyonunda anahtar rol oynar. Bu çerçevede ET’ den önce 
eksojen E2 uygulaması yeterli uterus hazırlığı için kullanılmıştır. Naturel sikluslarda implantasyon 
oranları % 0-33’ dür fakat bu oran oosit sayısında belirgin artışa rağmen stimule edilmiş sikluslarda 
sadece %7-9‘ dur. Kontrollu ovaryan hiperstimulasyon boyunca serum E2 konsantrasyonları, naturel 
siklus ile karşılaştrırıldığında 10 kat artmıştır. Bazı çalışmalar aşırı ovaryan cevaba bağlı yüksek serum 
E2 konsantrasyonlarının yardımcı üreme tekniklerinin sonuçlarını olumsuz yönde etkilediğini 
desteklemektedir. Bunun aksine diğer çalışmalar yüksek serum E2 konsantrasyonlarının endometrial 
reseptivite veya gebelik sonuçlarını değiştirmediğini bildirmişlerdir. 



Bu nedenle bu çalışmanın amacı HCG uygulanan günkü E2 seviyesinin KOH sonrası IVF-ET’ nin 
gebelik sonuçları üzerine etkisini değerlendirmek ve sonuçlardan taviz vermeden optimal serum E2 
konsantrasyonunu oluşturmak idi. 

MATERYAL VE METODLAR 

Bu çalışma Institutional Review Board of Good Moonhwa Hospital tarafından onaylanmıştır. 

Hasta Özellikleri 

Datalar Ocak 2003’ den Aralık 2006’ ya kadar olan IVF-ET tedavisi uygulanan 494 siklustan 

derlenmiştir. Donör oosit olan veya serum E2 konsantrasyonlarının bakılamadığı 39 siklus çalışmadan 
çıkarılmıştır böylece datalar 455 siklustan elde edilmiştir. HCG uygulandığı günkü serum estradiol 
seviyelerine göre hastalar 5 gruba ayrılmıştır: Grup A (<1000pg/ml), grup B (1000-2000 pg/ml), grup 

C (2000-3000pg/ml), grup D (3000-4000pg/ml) ve grup E (>4000 pg/ml). Erişilen oosit sayısı, gebelik 
oranları ve implantasyon oranları analiz edilmiştir. Serum E2 konsantrasyonları ticari olarak kemi-

immunoassay kiti ile ölçülmüştür. (Immunlite 2500; Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, 
CT) 

Kontrollü hiperstimulasyon induksiyonu 

KOH standardize edilmiş kısa veya uzun protokollere göre uygulandı, bunun seçimi önceki siklus 
boyunca ki cevaba veya hasta özelliklerine göre yapıldı. Uzun protokolün uygulandığı vakalarda, 
GnRH agonisti (Lucrin; Abbott, France) menstruel siklusun 3. gününde serum E2 ve FSH seviyeleri 
bakılarak, ovaryan supresyon gözlenene kadar 1mg/gün dozunda verildi. Sonra foliküllerin gelişimine 
bağlı olarak gece, günlük 0,5 mg dozunda GnRH agonisti ve 1 veya 2 ampul 75IU hMG (IVF-M; LG 

Inc., Iksan, Korea)/yüksek saflaştırılmış FSH (Follimon; LG Inc., Iksan, Korea)  verildi. Yüksek 
saflaştırılmış FSH sadece öncü folikül 14mm çapa ulaştığı zaman uygulandı. Kısa protokolun 
uygulandığı vakalarda, menstruel siklusun ilk gününde 1 mg dozunda GnRH agonisti başlandı. 
Gonadotropinler uzun protokolde olduğu şekilde uygulandı. 

Foliküllerin gelişimi transvajinal ultrason ile değerlendirildi, 2 den fazla öncü folikül ≥18mm çapa 
ulaştığı zaman hCG uygulandı 

IVF-ET   

hCG uygulamasından 36 saat sonra transvajinal ultrason-guided oosit toplama işlemi uygulandı. Oosit 
maturasyonu faz-kontrast mikroskop altında birinci polar cisim ve oosit-kumulus komplexinden 

kumulus hücrelerinin radikal ekspansiyonunun varlığı ile değerlendirildi. Oositler, glukoz içermeyen 

%10’ luk insan foliküler sıvısı (FF) içeren modifiye HTF (mHTF) ortamında kültüre edildi ve 3-kat 

percoll gradient metodu ile hazırlanmış motil spermler ile insemine edildi. Fertilizasyon, 
inseminasyondan 16-20 saat sonraki 2 çekirdekli oositler ile tanımlandı. Embriyolar %20 FF içeren 
taze mHTF ortamına transfer edildi ve ertesi gün kumulus hücreleri ile glukoz içeren %20 FF lik HTF 
ortamına kokültüre edildi. Embriyolar oosit toplamasıda 72 saat sonra transfer edildi ve blastomer ve 

sitoplazmik fragmanlarına göre klasifiye edildi. 

Klinik gebelikler ET’den 7 hafta sonra transvajinal ultrasonda gestasyonel keseninve fetal kalp atışının 
bulunması ile konfirme edildi; implantasyon oranı transfer edilen embriyoların gestasyonel keseye 

oranı, doğum oranı siklusun doğurmuş gebeliklere oranı olarak tanımlandı. 

İstatistiksel analiz 



Sonuçlar ortalama ±SD olarak belirtildi. İstatisiksel analizler için Student’s t-test, ki - kare test ve tek 

yol varyans analizi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. 

SONUÇLAR 

Ortalama yaş 34±4,5 idi(23-48). hCG uygulama günü ortalama E2 konsantrasyonu 3745,3pg/ml, 
toplanan oosit 10,1 idi. 455 siklusün 148’ inde klinik gebelik sağlanmıştır. İmplantasyon ve doğum 
oranları sırasıyla %12,2 ve%18,7 idi (tablo1). Tablo 2, hCG uygulama günü serum E2 
konsantrasyonlarına göre IVF-ET sonuçlarını göstermektedir. Yükselen serum E2 seviyeleri ile 
birlikte toplanan oosit sayısında artış sağlanmıştır, fakat hasta yaşına göre belirgin azalma göstermiştir 
(P<0,05). Gebelik oranları grup A’ dan D ye gidildikçe yükselen E2 seviyeleri ile birlikte arttı fakat 
Egrubunda düştü. İmplantasyon ve doğum oranları da belirgin olrak arttı fakat gruplar arasında 
istatistiksel olarak belirgin fark yoktu. 

Kadınların doğurganlığı 38 yaş sonrasında hızla azaldı. Biz de serum E2 konsantrasyonlarının IVF 
üzerine olan etkisini yaşa göre 38 yaşından genç ve 38 yaş ve üstü olarak araştırdık. <38 yaş 
bayanlarda toplam hastalardan farklı olarak, serum E2 seviyelerine bağlı olarak yaşlar arasında 
belirgin istatistiksel farklılık saptanmadı. Ancak, toplanan oosit sayısı ve klinik gebelik oranı serum 
E2 konsantrasyonu ile korele idi. Toplanan oosit sayısı E grubunda en yüksek idi. Gebelik oranlarında 
A grubundan D grubuna gidildikçe E2 seviyelerine bağlı tedrici olarak artış izlendi, fakat E grubunda 
azalma izlendi (%30,8). İmplantasyon ve doğum oranları D grubunda, B ve C grubu ile 
karşılaştırıldığında belirgin olarak artmış idi (tablo 3 ). 

38 yaş üstü hastalarda, IVF sonuçları toplam hastalara göre daha farklı patterne sahip idi. Toplanan 
oosit sayısı A grubunda B,C,D ve E gruplarıyla karşılaştırıldığında belirgin olarak daha azdı. E 
grubunda toplanan oosit sayısı diğer gruplara göre belirgin olarak yüksek idi. Diğer gruplara oranla C 
grubunda, daha yüksek gebelik ve implantasyon oranları mevcut idi. Grup C ve D diğer gruplardan 
daha yüksek olarak benzer doğum oranlarına sahip idi   (sırasıyla %22,2 ve %12,5).  

TARTIŞMA 

Gebelik oranlarını arttırmak için IVF-ET ‘ de KOH gereklidir, fakat KOH sırasında E2’nin 

suprafizyolojik seviyelerine ulaşması kaçınılmazdır. Suprafizyolojik E2 seviyelerinin IVF-ET 

sonuçlarına olan etkisi tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar hCG uygulama günündeki E2 seviyesinin 
gebelik sonuçları ile pozitif korele olduğunu bildirmişlerdir. Ancak bazıları yüksek E2 seviyelerinin 
IVF sonuçlarına kötü etkileri olduğunu veya serum E2 seviyeleri ile IVF sonuçları arasında bir ilişki 
olmadığını bildirmişlerdir.(18, 19) 

Bu çalışma, gebelik ve implantasyon oranlarının serum E2 seviyelerinin 4000pg/ml ‘e kadar 
yükselmesiyle arttığını fakat konsantrasyonun 4000pg/ml üzerinde oranın azaldığını  

TABLO 1  

Hasta özellikleri ve IVF sonuçları 
Siklus sayısı 455 

Yaş (yıl) 34.0±4,5 

hCG tedavi günü E2, pg/ml 3745,3±2902,9 

Toplanan oosit sayısı 10,1±7,0 

Transfer edilen embriyo sayısı 3,3±1,2 

Klinik gebelik oranı (%) 148(32,5) 

İmplantasyon oranı (%) 183(12,2) 

Doğum oranı (%) 85(18,7) 



Not: değerler ortalama±standart sapma ‘dır. 
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göstermiştir. Bu sonuç aynı zamanda Blazer et al., çalışmasında da gözlenebilir. Bu çalışmada, serum 

E2 seviyesinin yaklaşık plato seviyesi olan 2500pg/ml ulaşana kadar yükselmesiyle gebelik 
oranlarının arttığı gözlenmiştir. Bizim çalışmamız ile Blazer çalışması arasındaki serum E2 seviyesi 

arasındaki farkın hormon analizinin farklı metodlar ile yapıldığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Ancak her iki çalışma da IVF-ET sonuçlarını etkileyen optimal serum E2 aralığı olduğunu ve 
maximun sayıda oosit toplamanın her zaman daha yüksek gebelik oranları ile korele olmadığını 
belirtmişlerdir. Daha önceki çalışmalarda Van der Gaast et al.orta düzeyde yapılan ovaryan 
stimulasyonun, endometrial reseptiviteyi ve implantasyonu bozmadan daha az sayıda fakat daha 
kaliteli oosit üretimini sağladığını ortaya sürmüştür. 
Mitwally et al. KOH’un 1. Gününden hCG uygulama gününe kadar olan E2 seviyelerinin eğri altında 
kalan alanı( area under the curve for E2,  AUC-E2) düşük-orta-yüksek olarak gruplandırıp, bu üç grup 
arasında gebelik oranlarını karşılaştırmıştır (22). Orta AUC-E2 grubunda diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında belirgin olarak daha yüksek gebelik oranları gösterilmiştir. Mutlak AUC-E2 

seviyesine kadar gebelik oranları ile AUC-E2 seviyesi arasında pozitif korelasyon mevcut idi, üzerinde 
ise negatif korelasyon bulundu.  

TABLO 2 

hCG uygulama günü serum E2 seviyesine göre IVF sonuçlarının karşılaştırılması 
                              Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 

Siklus sayısı 72 100 66 50 167 

Yaş (yıl) 36,8±5,3 35,3±4,2 33,3±4,1a,b 33,1±4,1a 32,7±3,8a,b 

Toplanan oosit 

sayısı 
3,1±2,6 5,9±3,2a 8,2±4,7a,b 12,0±6,0a,b,c 15,3±6,6a,b,c,d 

ET sayısı 2,2±1,1 3,1±1,2a 3,5±1,2a 3,7±0,9a 3,6±1,0a 

Klinik gebelik 

oranı (%) 
16(22,2) 32(32,0) 25(37,8) 25(50,0)

a,b 
50(29,9)

d 

İmplantasyon 
oranı (%) 

21(13,0) 35(11,2) 27(11,5) 35(19,0) 66(10,8) 

Doğum 
oranı(%) 

10(13,9) 13(13,0) 13(19,7) 16(32,0)
a,b 

33(19,8) 

Not: değerler ortalama±standart sapma’dır. aP<.05(vs.grup A). 
b
P<.05(vs.grup B )

 C
P<.05(vs.grup 

C).
 d
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TABLO 3 

< 38 yaş kadınlarda hCG uygulama günü serum E2 seviyesine göre IVF sonuçlarının 
karşılaştırılması 
                              Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 

Siklus sayısı 42 73 57 42 147 

Yaş (yıl) 33,0±2,7 33,3±2,7 32,1±2,9 31,9±3,2 31,8±2,9
 

Toplanan oosit 

sayısı 
4,0±2,9 5,8±3,0 8,7±4,7a,b 12,7±6,2a,b,c 15,8±6,6a,b,c,d 

ET sayısı 2,4±1,2 3,2±1,3a 3,7±1,1a 3,6±0,8a 3,6±1,0a 

Klinik gebelik 

oranı (%) 
13(31) 27(37,0) 22(38,6) 24(57,1)

a,b 
48(32,7)

d 

İmplantasyon 
oranı (%) 

18(17,3) 29(12,5) 24(11,9) 34(22,5) 64(11,9) 

Doğum 
oranı(%) 

9(21,4) 12(16,4) 11(19,3) 15(35,7)
b,c 

32(21,8) 

Not: değerler ortalama±standart sapma’dır. aP<.05(vs.grup A). 
b
P<.05(vs.grup B )

 C
P<.05(vs.grup 



C).
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hCG uygulamasında serum E2 optimizasyonu IVF-ET tedavisinin sonuçlarını geliştirmede yardımcı 
olabilir fakat düşük veya yüksek E2 seviyelerinin zararlı etkileri olabilir veya etkisiz olabilir. Bu sonuç 
uterusun uygun estrojenizayonunun, uterusun embriyo implantasyonu için hazırlanmasında gerekli 
olduğunu onaylamaktadır (22). 

Bu nedenle sıradan yapılan E2 suplementasyonunun yararlı etkisi yoktur. Endojen kan E2 seviyeleri 
overde bulunan luteal dokuya bağlıdır. Midluteal fazdaki serum E2 seviyesindeki hızlı düşüş, gebelik 
ve düşük oranlarını etkileyebilir (23). Friedler et al. midluteal fazda E2 seviyeleri belirgin olarak 
düşmüş kadınlara E2 takviyesi yapılmasının pozitif etkisi olduğunu ortaya sürmüştür. 

TABLO 4 

≥38 yaş kadınlarda hCG uygulama günü serum E2 seviyesine göre IVF sonuçlarının 
karşılaştırılması 
                              Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 

Siklus sayısı 30 27 9 8 20 

Yaş (yıl) 41,9±3,2 40,7±2,2 40,6±3,1 39,8±1,8 39,9±1,9 

Toplanan oosit 

sayısı 
1,9±1,1 6±3,6a 5,0±3,1a 7,9±1,6a 11,1±5,1a,b,c 

ET sayısı 1,8±1,0 3,0±1,1a 2,8±1,4a 4,1±1,2a 3,2±3,9a 

Klinik gebelik 

oranı (%) 
3(10,0) 5(18,5) 3(33,3)

a,b 
1(12,5)

c 
2(10,0)

c 

İmplantasyon 
oranı (%) 

3(5,2) 6(7,3) 3(9,8) 1(3,0) 2(2,7)
c 

Doğum 
oranı(%) 

1(3,3) 1(3,7) 2(22,2)
a,b 

1(12,5)
a,b 

1(5,0)
c 

Not: değerler ortalama±standart sapma’dır. aP<.05(vs.grup A). 
b
P<.05(vs.grup B )

 C
P<.05(vs.grup 

C).
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Bu çalışmanın diğer bir ilginç sonucu da, hCG uygulama günü serum E2 düzeyinin toplanan oosit 
sayısı ve gebeli oranlarına olan etkisi yaşa bağlı olduğudur. ≥38 yaş bayanlarda, serum E2 
konsantrasyonu 3000-4000pg/ml olduğu seviyelerde gebelik oranları en yüksek idi ve ortalama 
toplanan oosit sayısı 12,7 idi. Diğer tarafta <38 yaş kadınlarda bu oran,  serum E2 seviyesi 2000-

3000pg/ml iken en yüksek idi ve ortalama oosit sayısı 5 idi. Bu Mitwally et al. çalışmasının, 35 yaş ve 
üstü kadınlarda suprafizyolojik E2 seviyelerinin IVF sonuçlarına zararlı etkisi olduğu sonuçlarını 
desteklemektedir. Bu nedenle daha yaşlı bayanlar yüksek E2 seviyelerinin zararlı etkilerine karşı daha 
savunmasızdırlar (22). Bu çalışmada ≥38 bayanlarda daha kötü sonuçlar elde edildiği açıktır ve serum 
E2 konsantrasyonlarının IVF-ET sonuçlarına olan etkisi yaşa ve doza bağımlıdır. Ancak bizim 
çalışmamızda 38 yaş ve üstü bayanlarda az sayıda doğum olması nedeniyle C grubunda diğer gruplara 
oranla en yüksek doğum oranlarına sahip olma sonucuna ulaşmada sınırlamalar vardır. Bu nedenle bu 
sonuca ulaşmak için daha geniş serilere ve ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Östrojen, embriyo implantasyonunun sağlanmasında endometrial proliferasyonu ve uterin perfüzyonu 
geliştiren major anjiogenik ve vasodilatatör faktördür. Bu özelliğe dayanarak östrojenin başarılı 
gebeliğe katkı yaptığı düşünülmektedir. hCG uygulama gününde serum E2’ nin negatif etkisi 2 
mekanizma ile açıklanabilir. Birincisi uzun süre boyunca E2’ye maruz kalan oosit ve endometriumun 
hücresel ve dokusal değişimi ve E2/P oranındaki değişime bağlı olarak endometrial cevaptaki hasardır. 



İkincisi E2’ nin artan düzeyleri direkt olarak embriyo implantasyonuna zararlı etkisi mevcuttur. 
Bununla beraber GnRH agonisti veya antagonisti ile birlikte olan KOH sikluslarında endometriumdaki 

GnRH reseptörünün rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu yüzden estrojen konsantrasyon 
değişikliğinin yarattığı endometrium değişikliğini ortaya koymak zordur. IVF-ET için yapılan 
KOH’da korpus luteum fonksiyon yetmezliğinin korpus luteumun mekanik olarak bozulması sonucu 

olduğunu göstermiştir. Bu mekanik bozulma da oositlerin E2 konsantrasyonunu arttırarak değil 
foliküler aspirasyon işlemiyle elde edilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Sonuç olarak, KOH süresince serum E2 seviyelerinin, IVF sonuçlarına konsantrasyon bağımlı şekilde 
etkilediğini bulduk. Bu sonuçlar serum E2 düzeylerinin optimum aralığının IVF sonuçlarını olumlu 
olarak etkilerdiğini göstermektedir. E2 düzeylerinin optimal aralığı yaş bağımlıdır. ≥ 38 yaş kadınlarda 
genç kadınlarla karşılaştırıldığında artmış serum E2 düzeyleri implantasyon için daha zararlıdır. Bizim 
sonuçlarımızda E2 düzeylerinin optimal aralığı 38 yaşından küçük kadınlar için 3000-4000pg/ml, ≥ 38 
yaş kadınlarda 2000-3000pg/ml olarak bulunmuştur. Bu yüzden gebelik oranı ve ovaryan 
hiperstimulasyon sendromu dikkate alındığında IVF-ET için yapılan KOH’ da, uterin cevap ve 
embriyo implantasyonunu düşünmeden maksimun oosit yerine optimum oosit hedeflenmelidir.      

 

 


