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BAŞKANDAN ÖNSÖZ

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2008 yılından beri faaliyet göstermekte olup bilimsel gelişmeleri dernek
üyeleri ile olduğu kadar konuya ilgili tüm meslektaşları ile paylaşmaya özen gösteren bir yapıdadır. Bu
yapısının bir gereği olarak böyle bir kitabı ilk kez 2011 yılında basmış ve o yılki Kongresinde tüm katılımcılara
dağıtmakla kalmamış aynı zamanda ülkemizdeki tüm Üniversite ve eğitim hastanelerinin kütüphanelerine ve
tüp bebek sertifi kası veren IVF eğitim merkezlerine de birer adet postalamıştır. Mesleğimizde faaliyet gösteren
tüm dernekler arasında bu konuda öncülük etmesi ve de henüz bu hizmetinin aynısı ya da benzerinin tekrar
edilememiş olması da Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneğine haklı bir övünç katmaktadır. Bu yılda benzer bir eseri
daha ülke tıbbına armağan etmenin haklı gururunu paylaşmaktayız.
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği çalışma gruplarının koordinatörlerinin bu eserin ortaya çıkmasında bölüm
yazarları ile birlikte çok büyük emekler sarf ettiklerine bizzat şahit oldum. Kendilerine şahsım ve Dernek adına
engin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca elinizdeki emek ürünü Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi ve özel ilgi
grupları koordinatörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu ve onun değerli yardımcıları Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ve Prof.
Dr. Bülent Baysal’ın değerli katkıları olmasa idi çıkamazdı. Bu değerli ekibe de siz okuyucular adına takdir ve
teşekkürler ediyorum.
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilitenin ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalına bağlı bir
Bilim Dalı olarak hak ettiği yeri bir türlü alamadığı kanısındayım. Bunda resmi otoriteler kadar bu konuda uğraşan
bizlerinde sorumluluğu bulunmaktadır. Üreme Endokrinolojisi her nedense sadece IVF olarak görülmekte ve 6
aylık sertifi kasyon programlarını tamamlayan meslektaşlarımız üreme endokrinologu olarak algılanmaktadırlar.
Oysa yurt dışını iyi bilen ya da üreme endokrinoloji eğitimini yurt dışında alanların takdir edecekleri gibi Üreme
Endokrinolojisi en az 2 yıllık bir eğitimi gerektirmektedir. Bu temelden hareketle ülkemizde bu konuya emek
veren çok değerli yazarlar bir araya gelerek elinizde tutmuş olduğunuz eserin bu alana katkı olmasını sağladılar.
Kitabın basımı için Nobel Tıp Kitabevlerine, tüm yazım ve sayfa düzeni işlerini yapan Selçuk Ertürk ve
camiamıza ücretsiz ulaşması için sponsor olan ITF İLAÇ firması nezdinde sayın Billur Kahyaoğlu hanımefendiye
de içten şükranlarımı sunuyorum.

19 Eylül 2017, İzmir
Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi

EDİTÖRLERDEN ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarımız,
2008 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz derneğimizin 6. kongresinde sizlerle buluşmanın heyecanı
içerisindeyiz.
Kurucu başkanlık, 2. başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden sonra 2016 yılında seçilen yönetim
kurulumuz şahsıma özel ilgi grupları koordinatörlüğünü, değerli meslektaşlarım Prof. Dr. Cem FIÇICIOĞLU ve
Prof. Dr. Bülent BAYSAL ile gerçekleştirme imkanı verdi.
Aralık 2016’da İSTANBUL’ da 11 özel ilgi grubumuzun kendi koordinatörlerini ve çalışma grubunu seçip
kendi aralarında iş bölümü yaparak Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği’nin bundan sonraki kongre, sempozyum,
kurs ve bilgilendirme broşürleri gibi aktivitelerde görev alınmasını sağlayacak şekilde çalışma koşullarımızı
belirledik.
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği’nin bu çalışmalarımızda özellikle gelecek vaat eden genç meslektaşlarımıza
bizlerle çalışma imkanı sağlayarak bizden sonraki nöbet değişimimizde onların bizim başlattığımız bu
aktiviteleri devam ettirmeleri en önmeli ilkesidir.
Başlangıç olarak bu değerli meslektaşlarımızın hazırlamış oldukları güncel bilgiler bizi öylesine
heyecanlandırdı ki yönetim kurulu olarak bu güncel bilgilerin 2011 yılında hazırladığımız derneğimizin “Üreme
Endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi “ kitabımızın 2. sini sizlere sunma kararı aldık.bu kararın alınmasında ve
uygulanmasında emekleri olan başta yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ ve 2. Başkan Prof. Dr.
Timur GÜRGAN olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ‘ü bir borç biliyoruz.
Özel ilgi grupları koordinatörleri arkadaşlarımızla yaklaşık 10 aydır çok yakın bir mesai ile onların ve
bölümlerini yazan meslektaşlarımızın tatil günlerini ellerinden alarak bu kitabı sizlere ulaştırdık. Kendilerine
teşekkür’ü borç biliriz.
Bu kitabın tüm ekonomik yükünü koşulsuz sponsorluk anlayışıyla sağlayan Sayın Billur KAHYAOĞLU
Hanımefendi’ye, basımı için çok kısa bir zamanda aşırı bir gayretle kongremize yetiştirilmesini sağlayan Nobel
Tıp Kitapevleri çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.
2017 yılı dahil tüm güncel Üreme Tıbbı ve Cerrahisi bilgilerini içeren bu kitabımızın siz kıymetli
meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.
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1
Ovarian Siklus ve
Ovulasyon Fizyolojisi
Yazarlar

Prof. Dr. İsmail Çepni
Uzm. Dr. Sait Şükrü Çebi

kuboidal şekle dönüşmesidir. Primordial folikülün
gelişimi birçok etken tarafında denetlenmektedir.
Transforme edici büyüme faktörü  ailesinden aktivinler ve kemik morfogenik proteinler (BMP) foliküler gelişimi uyarırken, inhibinler ve antimüllerian
hormon (AMH) inhibe etmektedir (5). Nörotropin ailesinden sinir büyüme faktörü (NGF), beyin kaynaklı
nöroprotektif faktör (BDNF) ve nörotropin 3 (NT3)’ün
granüloza hücrelerinde FSH reseptörlerini arttırdığı
gösterilmiştir (6).
Granüloza hücrelerinin çoğalması ile primordial
folikül primer foliküle dönüşmektedir. Granüloza
tabakası bazal lamina ile stromal hücrelerden ayrılır.
Stromal hücreler de teka interna ve eksternaya farklılaşır. Folikül büyümeye devam ettikçe oositin etrafı
zona pelucida adı verilen bir zarla çevrilir ve preantral folikül haline gelir. Preantral evreye gelene kadar
granüloza hücrelerinde FSH reseptörleri bulunmamaktadır (7, 8).
Erken foliküler fazda östrojen ve progesteron düzeyleri düşük olduğundan gonadotropin releasing
hormon (GnRH) salınım frekansı artmakta ve FSH
salınımını sağlamaktadır (9). FSH ise granüloza hücrelerine etki ederek östrojen salınımını artırmaktadır.
Artan östrojen ve FSH sinerjik etki ile granüloza hücrelerinde mitotik aktiviteyi ve FSH reseptör sayısını
arttırır. Granüloza hücrelerinin arasına sıvı birikimi
olması ile antral folikül haline gelir (10, 11). Preantral ve antral foliküllerde LH reseptörleri sadece teka
hücrelerinde, FSH reseptörleri de sadece granüloza
hücrelerinde bulunmaktadır. LH uyarısı ile teka hücrelerinde androjen sentezi olmakta, bu androjenler

Tanım
Normal menstrual siklus, hipofizer ve gonadal hormonların aktivatör ve inhibitör etkenleri ile sıkıca
denetlenen, yüzbinlerce primordial oosit içinden
tek bir matür oositin seçilmesinin hedeflendiği bir
süreçtir.
Ortalama menstural siklus 24 ile 38 gün arasında
sürmektedir. Mensturasyonun ilk günü siklusun ilk
günü kabul edilir ve kabaca foliküler ve luteal faz olmak üzere ikiye ayrılabilir. Foliküler faz mens ile başlar,
LH pikine kadar devam eder ve ortalama 14 ile 21 gün
arasında sürmektedir. Luteal faz ise LH piki ile başlar,
menin ilk günü son erer ve 14 günde tamamlanır (1, 2).
Hatırlatma Notu
 Ortalama menstural siklus 24 ile 38 gün arasında sürmektedir. Foliküler faz süresi değişebilirken luteal faz süresi sabittir.
Foliküler Faz
İnsan overinde foliküler fazın amacı ovulasyonun
gerçekleşeceği folikülü preantaral, antral ve preovulatuar aşamalardan geçirerek olgunlaştırmaktır.
Ovule olacak folikül siklusun ilk birkaç gününde
belirlenmektedir (3). Preovulatuar konuma gelebilmek için gereken süre yaklaşık 85 gündür ve bu sürenin büyük kısmı hormonal regülasyondan bağımsızdır (4). Foliküler gelişimin ilk görülebilen belirtisi
oosit boyutunda artma ve granüloza hücrelerinin
3

 KISIM I • Üreme Endokrinolojisi

Ovarian
cycle

4

Body
temp.

Growing follicle

Ovulation

Corpus luteum

Corpus albicans

37oC
36oC

Follicle-stimulating
hormone (FSH)

Progesterone

Estradiol

Endometrial
cycle

Ovarian
hormones

Anterior
pituitary
hormones

Luteinizing hormone (LH)

Menses
Follicular phase
0 days

Menses
Luteal phase
14 days
Ovulation

28 days

Şekil 1. Menstural siklustaki overian, endometrial ve hormonal değişimler.
(Sonographic depiction of the endometrium during normal cycles (Fleischer AC, Kalemeris GC, Entman SS Ultrasound Med
Biol. 1986;12 (4):271).

granüloza hücrelerine geçerek FSH etkisi ile östrojene dönüşmektedirler (İki hücre-İki gonadotropin
sistemi) (12). FSH varlığında folikül sıvısındaki ana
madde östrojendir. Normalde midsiklusa kadar folikül sıvısında LH bulunmaz. LH erken olarak artarsa
granüloza hücrelerinde mitotik aktivite azalmakta,
androjen üretimi artmakta ve folikülde dejeneratif
değişiklikler olmaktadır. Yüksek östrojen düşük androjen içeren foliküllerin sağlıklı oosit barındırma ihtimali en yüksektir (13).
Hatırlatma Notu
 Preovulatuar konuma gelebilmek için gereken
süre yaklaşık 85 gündür ve bu sürenin büyük
kısmı hormonal regülasyondan bağımsızdır.
 Preantral evreye gelene kadar granüloza hücrelerinde FSH reseptörleri bulunmamaktadır.
 Yüksek östrojen düşük androjen içeren foliküllerin sağlıklı oosit barındırma ihtimali en yüksektir.

Dominant folikül seçimi
Östrojenin baskın olduğu folikül ovulasyonu sağlayacak olan dominant foliküle ilerlemekte ve istisnalar dışında her siklusta bunu bir folikül başarabilmektedir (14). Artan östrojen miktarı dominant folikülde FSH reseptör sayısını ve reseptör duyarlılığını
artırmakta, granüloza hücrelerinden salınan inhibin
B ile birlikte hipotalamo-hipofizer aksı etkileyerek
FSH salgısını azaltmaktadır (15, 16). Böylece diğer az
gelişen foliküller, FSH desteğinde azalma, andorjenik mikroçevreye dönüşümde artma nedeniyle atreziye uğrayacaklardır (17).
Antimüllerian hormon (AMH), erken primordial
foliküllerde saptanmakta küçük antral foliküllerde
ise en yüksek değere ulaşmaktadır (18). AMH parakrin aktivite ile FSH uyarımlı folikül büyümesini inhibe
etmekte, böylece küçük foliküllerin büyümesini baskılarken dominant folikülün gelişimine izin vermektedir. Böylece AMH düzeyi büyüyen folikül sayısını
göstermekte; ovarian rezervi gösteren bir parametre
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olarak kullanılabilmektedir. AMH düzeyleri gonadotropinlerden veya seks steroidlerden etkilenmediği
için siklusun herhangi bir gününde bakılabilmektedir (19, 20).
Ovulasyonun gerçekleşebilmesi ve korpus luteum
oluşabilmesi için granüloza hücrelerinin LH reseptörlerine sahip olması gerekmektedir. Yüksek östrojen
düzeyleri ve FSH etkisi ile granüloza hücrelerinde LH
reseptörleri arttırılır (21). Folikül büyüdükçe preovulatuar foliküle dönüşür ve östrojen üretimini artırır. Geç
foliküler faz boyunca östrojen düzeyi devamlı olarak
artar ve ovülasyondan yaklaşık 24-36 saat önce en üst
düzeye ulaşır (22). LH etkisiyle granüloza hücrelerinde
luteinizasyon ve progesteron yapımı başlar. Yapılan
progesteron östrojenin pozitif feedback ile LH pikini
sağlamasına yardımcı olur (23, 24).
Dominant folikül, siklusun 8. gününde (LH pikinden 6-9 gün önce) 10 mm olarak saptanır. Günde
yaklaşık 2 mm büyüyerek 20-25 mm ulaşır ve ovule
olur (25, 26).
Hatırlatma Notu
 Östrojenin baskın olduğu folikül ovulasyonu
sağlayacak olan dominant foliküle ilerlemekte
ve istisnalar dışında her siklusta bunu bir folikül başarabilmektedir.
 Dominant folikülde FSH reseptör sayısını ve reseptör duyarlılığını diğer foliküllerden yüksektir, bu sayede diğer foliküller atreziye uğrarken
dominant folikül büyümektedir.
 AMH düzeyi büyüyen folikül sayısını göstermekte; ovarian rezervi gösteren bir parametre
olarak kullanılabilmektedir.
 AMH düzeyleri gonadotropinlerden veya seks
steroidlerden etkilenmediği için siklusun herhangi bir gününde bakılabilmektedir.
Ovulasyon Fizyolojisi
Preovulatuar folikül, östradiolün etkisi ile kendi ovulatuar uyarısını sağlamaktadır. Yüksek düzey östradiol pozitif feedback etki yaparak LH pikine neden olur.
Ovulasyon, LH pikinden yaklaşık 10-12 saat sonra,
östradiolün pik düzeylere ulaştıktan 24-34 saat sonra olmaktadır (27). LH piki yaklaşan ovulasyonun en
güvenilir belirteci olarak görülmekte ve oosit olgunlaşmasının tamamlanabilmesi için eşik konsantrasyonu 14-27 saat sürdürebilmesi gerekmektedir (28).
LH artışı genellikle 48-50 saat sürmektedir (29).
LH ani artışı oositteki mayozun yeniden başlamasını, granüloza hücrelerinin luteinizasyonunu,

progesteron üretimini, folikül rüptürü için gerekli
prostoglandin ve diğer maddelerin salınımını sağlar. cAMP artışı oosit matürasyon inhibitörü (OMI)
ve luteinizasyon inhibitörünün (LI) miktarını azaltır.
Oosit tarafından salınan BMP ve GDF9 kumulus hücrelerinin farklılaşması ve sürdürülmesinde rol oynar
(30, 31) Granüloza ve teka hücrelerinden gonadotropin ani artışına yanıt olarak plazminojen aktivatörü üretmektedir. Folikül sıvısındaki plazminojen
plazmine dönüşmekte, plazmin de aktif kollejenaz
oluşturarak folikül duvarını yıkıma götürmektedir
(32). Oluşan LH pikine yanıt olarak folikül sıvısında
artan prostoglandin E2, F2 ve eikozanoidler ovulasyonda görev almaktadır. Prostoglandin sentezi
IL-1 tarafından uyarılır (33, 34). Bu yüzden infertil
hastalara prostoglandin sentez inhibitörleri kullanmamaları önerilmelidir (35).
Hatırlatma Notu
 Yüksek düzey östradiol pozitif feedback etki
yaparak LH pikine neden olur ve ovulasyon
gerçekleşir.
 LH piki yaklaşan ovulasyonun en güvenilir belirteci olarak görülmektedir.
 Ovulasyon prostoglandinler aracılığıyla gerçekleştiği için infertil hastalara prostoglandin sentez inhibitörleri kullanmamaları önerilmelidir.
Luteal Faz
Ovulasyondan sonra granüloza hücreleri büyümeye
devam eder. Lutein olarak bilinen sarı pigment birikimi ile karakterize korpus luteum meydana gelir.
LH’a cevap olarak vasküler endotelial growth faktör
(VEGF) sentezlenir, korpus luteumun vaskülarisyonu
artar ve ovulasyondan sonraki 8-9. günde maksimuma çıkar (36, 37) .
Progesteron düzeyleri ovulasyondan sonra hızlıca artarak midluteal dönemde en yüksek düzeylere
ulaşır. Granüloza hücrelerinden salınan inhibin A geç
foliküler fazda salınmaya başlayarak midluteal dönemde tepe noktasına ulaşır. Gonadotropinleri baskılayarak yeni folikül gelişimini önler. Serum leptin düzeyleri de luteal fazda en yüksek düzeylerdedir (38).
Ovum fertilizasyonu gerçekleşirse, salınan hCG
korpus luteumun devamlılığını sağlar ve progesteron üretemi devam eder. Fertilizasyon gerçekleşmediği taktirde salınan PG F2, nitrik oksit, matriks
metalloproteinazları nedeniyle korpus luteum yıkılır
ve ovulasyondan 9-11 gün sonra küçülmeye başlar
(39, 40).
Korpus luteumun gerilemesi nedeniyle dolaşımdaki östradiol, progesteron ve inhibin düzeyleri en
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alt seviyeye iner. İnhibin A’nın azalması ile FSH üzerindeki ve östradiol, progesteron düzeylerinin azalması
ile de GnRH üzerindeki negatif feedback ortadan kalkar. Böylece luteal fazdan tekrar foliküler faza geçilmekte ve yeni menstural siklus başlamaktadır (41, 42).
Hatırlatma Notu
 Ovulasyondan sonra granüloza hücreleri büyümeye devam eder ve lutein birikimi ile karakterize korpus luteum meydana gelir.
 Granüloza hücrelerinden salınan inhibin A gonadotropinleri baskılayarak yeni folikül gelişimini önler.
 Ovum fertilizasyonu gerçekleşirse, salınan hCG
korpus luteumun devamlılığını sağlar ve progesteron üretemi devam eder. Fertilizasyon
gerçekleşmediği taktirde korpus luteum yıkılır
ve ovulasyondan 9-11 gün sonra küçülmeye
başlar.
 Korpus luteumun gerilemesi nedeniyle dolaşımdaki östradiol, progesteron ve inhibin düzeyleri en alt seviyeye iner. FSH ve LH üzerindeki inhibitör etki kalkması ile yeni menstural
siklus başlamaktadır.
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mer amenore, daha sonra ortaya çıkarsa sekonder
amenore olarak tanımlanacaktır. Fakat bazı etyolojik
faktörler kesin olarak primer veya sekonder amenore
etkeni olabilir.
Tanısal basamakları incelerken, merkezi sinir sistemi ile periferik organlar arasındaki fizyoloji iyi tanımlanmalıdır (4). Bunun için hipotalamo-hipofizerovaryan aks fizyolojisinin net olarak tanımlanması
gerekir. Bu fizyolojik sistemde, problem ne kadar
merkezi sinir sistemine yakın ise semptomatoloji ve
hastalık spektrumu o kadar geniş olacaktır. Yani hastalıktan etkilenen organ ve sistemler daha fazla olacaktır ve bunun sonucunda amenore bulgusu minör
bir bulgu olarak önemsiz bir ayrıntı olabilir. Problem
ne kadar periferik organlarda ise tek başına amenore
bulgusunun olması daha olasıdır ve hastalığın tanısı
sadece amenore ile koyulabilir (5).
Primer amenore etyolojisinde en sık neden fizyolojik gecikmedir. Primer amenore değerlendirilmesinde ilk basamak, uterusun ultrasonografik muayenesidir. Eğer uterus yoksa karyotip analizi yapılarak,
Müllerian agenezi veya Testiküler feminizasyon tanısına ulaşılabilir. Uterus varsa, obstrüksiyon bulgusu
değerlendirilerek, imperfore hymen veya transvers
vajinal septum tanısına ulaşılabilir. Obstrüksiyon bulgusu yoksa, hipofizer hormon seviyelerine bakılarak
ileri değerlendirme yapılmalıdır. (Hipogonadotropik
hipogonadizm, Prematür ovaryan yetmezlik) (6).
Sekonder amenorede ise ilk değerlendirme, gebelik testidir. Ayrıca laktasyon dönemi veya klimakterik dönemde olup-olmadığı sorgulanmalıdır. Diğer
yandan hayat tarzı öğrenilmelidir. Çünkü yoğun kas

Tanım ve İnsidans
Esas olarak bir hastalık olmayan amenore, birçok
hastalığın belirtisi veya bulgusudur. Tek başına bir
bulgu olabildiği gibi başka bulgularla birlikteliğide
olabilir. Birçok durumda fizyolojik olan amenorenin
öncelikle tanısı netleştirilmelidir (1). >13 yaş ancak
sekonder seks karakterlerinin hiç gelişmemiş olması
veya >15 yaş sekonder seks karakterlerinin oluştuğu
ancak menstrüasyonun başlamadığı klinik tabloya
primer amenore denir. Daha önce regüler menstrüasyon gören ancak üç menstrüel siklus veya 6 ay
boyunca adet görememe durumuna ise sekonder
amenore denmektedir (1).
Genel popülasyonda primer amenore sıklığı
yaklaşık %1-2 civarındadır. Ancak bunların büyük
çoğunluğu fizyolojik gecikmeden kaynaklanır (2).
Sekonder amenore ise %3-100 aralığında görülebilmektedir. Burada bu kadar büyük bir görülme sıklığı aralığı ilk bakışta şaşırtıcı olabilir. Bunun nedeni
şudur; eğer tüm fizyolojik sekonder amenore nedenlerini de (örneğin gebelik, laktasyon, menopoz)
görülme sıklığının içerisinde belirtirsek neredeyse
toplumdaki kadınların tamamına yakını hayatının
bir döneminde sekonder amenoreik olacaklardır (3).
Etyoloji
Birçok etyolojik faktör incelendiği zaman, bunların
primer yada sekonder amenore bulgusu ile ortaya
çıkışı, hastalığın meydana geldiği yaş ile ilgilidir. Eğer
bu hastalık ilk menstrüel siklustan önce olursa, pri9
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aktivitesi gerektiren işlerde çalışanlar veya spor yapanlarda hipotalamik sirkadiyan ritim ve periferik
yağ dağılımı bozulduğu için bu kadınlar amenoreik
olabilir (6). Eğer bu saydığımız fizyolojik dönemlerde
veya hayat tarzında değilse, Asherman ve Sheehan
sendromları açısından değerlendirilerek (Uygunsuz
küretaj, uterin cerrahi, postpartum yoğun hemoraji)
tanısal basamaklar irdelenmelidir. Eğer bunlar yoksa hipofizer hormonlar değerlendirilerek, prematür
ovaryan yetmezlik ve polikistik over sendromu akla
gelmelidir. Bir diğer etyolojik faktör olan, AmenoreGalaktore-Hiperprolaktinemi sendromunda ilk değerlendirme tiroid fonksiyon testleridir. Bunun üzerine kanda prolaktin düzeyi incelenerek daha ileri
merkezi sinir sistemi görüntüleme yöntemlerinden
faydalanılmalıdır. (Prolaktinoma) (6, 7)
Tedavi
Tedavi nedene yönelik olmalıdır. Problem ne kadar
santral sinir sistemini ilgilendiriyorsa, hastalıktan etkilenen sistemler o kadar geniş olacaktır. Dolayısıyla
amenore bulgusu minör bir problem olabilir ve öncelik hayati sorunların ortadan kaldırılmasıdır.
Primer amenorede ilk değerlendirme sonrası uterus yoksa ve karyotip analizi 46, XX ise tanı müllerian
agenezidir. Tedavi esas olarak reprodüktivite açısından taşıyıcı anneliktir. Eğer 46, XY ise tanı testiküler
feminizasyondur ve tedavi gonadektomi yapılarak,
malignite gelişiminin önlenmesidir. Devamında psikiyatri ve plastik cerrahi ile birlikte multidisipliner
takip süreci gerekir. Burada amaç feminen hayatın
devamı için seksüel aktivitenin devam ettirilmesidir.
Primer amenorede sorun akım problemi ise (imperfore hymen, transvers vajinal septum) basit bir cerrahi
müdahale sorunu ortadan kaldıracaktır. Diğer yandan
primer amenorede çok nadir görülen gonadal disgenetik problemlerde, etyolojide en sık Turner sendromu vardır (8). Bu hastaların takibi multidisipliner
olmalıdır. (Genetik, Kardiyoloji, Kadın-Doğum, Üroloji)
Sekonder amenorede gebelik dışlandıktan sonra,
polikistik over sendromu açısından öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları değerlendirilmelidir
(9). Diğer yandan doğum sırasında yoğun kanama
sorgulanmalı Sheehan sendromu açısından uyanık
olunmalıdır. Ayrıca yakın zamanda (4-6 ay) yapılan
küretaj, uterin cerrahi (myomektomi) öyküsüne dikkat edilmeli ve Asherman sendromu akla gelmelidir.
Asherman sendromunda tedavide, histeroskopik uterin kavitenin oluşturularak, yüksek doz östrojen ile endometirum tabakasının elde edilmesidir. Bu tedaviler
birkaç seans devam edebilir. Bunun için hastaların ya-

kın takibi ve psikiyatrik destekle takibi önemlidir. bir
diğer açıdan sekonder amenorede, prematür ovaryan
yetmezlik düşünülmeli ve ovaryan rezerv testleri yapılmalıdır (10). Eğer over rezervinde düşüş saptanırsa,
reprodüktivite açısından kadına danışmanlık verilerek, yardımcı üreme teknikleri önerilmelidir.
Uygulama Önerileri
 Tedavide amaç amenore nedenini ortadan kaldırmaktır.
 Hem primer hem de sekonder amenorede, fizyolojik nedenlerdir en sık karşımıza çıkar.
 Sebep ne kadar santral sinir sistemini ilgilendiriyorsa klinik tablo o kadar zengindir.
 Bazı hastalarda, tedavinin multidisipliner olması
gerekebilir.
Uzun Dönem Takip ve Danışmanlık
Gerek primer gerekse sekonder amenorede en sık
neden fizyolojiktir. (Primer amenore için fizyolojik
gecikme, sekonder amenore için gebelik) Bu nedenle yaklaşım buna göre düzenlenmelidir.
Primer amenorede gonadal disgenezisin en sık
nedeni olan Turner sendromunda, takipte kardiyoloji ve genetik uzmanlarınında olduğu multidisipliner
takip önemlidir. Diğer yandan, uterusun olmadığı
özel olgular özenle takip edilmelidir. Bunlardan 46,
XX karyotipli Müllerian agenezi olgularının ürolojik
defektler açısından takibi ve psikiyatrik danışmanlık
ile gelecekte çocuk sahibi olması açısından taşıyıcı
annelik çözümleri konuşulmalıdır. Uterusun olmadığı bir diğer olgu grubu 46, XY karyotipli Testiküler
Feminizasyon hastalarıdır. Bunlarda gonadal malignite riski açısından gonedektomi yapılarak, yine
psikiyatri ve plastik cerrahında bulunduğu bir ekip
tarafından takibi önemlidir. Bunlarda kadın olarak
hayatın devam ettirilerek cinsel fonksiyonların devamını sağlamak esas hedeftir.
Primer amenorenin çok nadir sebeplerinden olan
hipotalamik-hipofizer (Merkezi Sinir Sitemi) hastalıklarda sendromların spektrumu oldukça geniş olduğu
için, bu hastaların primer takibi çocuk ve erişkin endokrinolojisi ile nöroloji ve beyin cerrahisi tarafından
yapılmalıdır. Bu hasta grubunda reprodüktif performans ile ilgili problemin önem sırası çok gerilerdedir.
Sekonder amenorede, Polikistik Over Hastalığı
tanısı konulursa, hastanın istediğine göre tedavi ve
takip planı çıkarılmalıdır. Reprodüktif problem varsa
Üreme Yardımcı Tedavi programı, menstrüel siklus
ritmi düzenlenecekse buna göre takip edilmelidir.
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Takip sürecinde kadın-doğum, endokrinoloji yakın
işbirliği içinde olmalıdır. Eğer tanı Sheehan sendromu ise, kadın-doğum, endokrinoloji ve noröloji birlikte olguyu ele alarak hem endokrin sistemin hem
de reprodüktif endokrinolojinin restorasyonu yapılmalıdır. İlerleyen yıllarda reprodüktivite için, Üreme
Yardımcı Tedavi programı gerekecektir. Bir diğer
problem olan Asherman sendromunda birkaç kez
histeroskopik tedavi gerekebilir. Tedavi uzun sürebilir. Ayrıca kesin bir başarı elde edilemeyebilir.
Sekonder amenorede bir diğer etyolojik faktör
prematür ovaryan yetmezliktir. Bu durumda ovaryan
rezerv testleri ile hastaya net tanı konulmalı ve fertilite isteğine göre hızlı bir şekilde Üremeye Yardımcı
Tedavi programına alınmalıdır. Eğer fertilite isteği
daha ileri yaşlar için ise, yine yoğun ovulasyon indüksiyonu yapılarak oosit ve/veya embriyo dondurma
programına alınmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Uzun dönem takipte, sebeplerin en sık olarak fizyolojik olduğu unutulmadan hareket edilmelidir.
 Primer amenorede, eğer karyotip 46, XY ise gonadektomi yapılmalıdır. (Tümör gelişim riski)
 Sekonder amenorede, iatrojenik sebepler iyi
değerlendirilmelidir. (Asherman ve Sheehan
sendromu) Takibi uzun ve yorucu olabilir.
 Multidisipliner takip her zaman gereklidir ve
hastalar buna göre bilgilendirilmelidir.
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lar. Prostaglandinlerle ilişkili bu uterin kasılmalar kan
ve menstrüel dokunun atılmasına da yardımcı olur.
Erken foliküler fazdaki östrojen seviyelerinin yükselmesi, menstrüasyonu kesilmesine neden olan endometrial iyileşmeyi indükler. Endometriyum üreme
döngüsü sırasında dramatik histolojik değişikliklere
uğrar. Menstrüasyon sırasında fonksiyonel endometrium tabakasının yaklaşık 2/3’ü atılır, sadece
bazal tabaka kalıntıları, istmik ve tubal ostium yakınlarında yüzey endometriumu kalır. Foliküler faz sırasında, östrojen seviyelerindeki artış endometriyal
hücre büyümesini uyarır: Hızlı reepitilizasyon bazal
tabakada, istmik ve tubal ostiumlara yakın alanlardaki yüzey epitelindeki hücrelerin çoğalması ile başlar
(2). Adetin 4. Gününde kavitenin 2/3’ü yeni epitelle
kaplanmış olur (2). Adetin 5-6. günlerinde tüm kavite
artık reepitelize olmuştur ve stroma da kalınlaşmaya
başlamıştır. Endometriyal bezler proliferatif endometrium oluşturmak için uzamışlardır.

Üreme siklusu genel olarak üç faza ayrılmıştır. Bunlar sırası ile menstrüasyon ve folliküler faz, ovulasyon ve luteal fazdır. Bu üç faz genel olarak over
durumunu ifade eder. Fakat endometrial siklus temelde proliferatif ve sekretuvar faz olarak ikiye ayrılmaktadır.
Proliferatif Faz
Endometriyum morfolojik olarak incelendiğinde 2/3
üst kısmı fonksiyonel tabaka ve 1/3 alt kısmı bazal
tabaka olarak adlandırılır. Fonksiyonel tabakanın
görevi blastokist implantasyonuna hazırlıktır. Bu
nedenle hücre proliferasyonunun, sekresyonun ve
dejenerasyonun görüldüğü yerdir. Bazal tabaka ise
menstrüel kanama sonrası endometriyal rejenerasyondan sorumludur (1).
Menstrüel kanamanın ilk günü menstrüel siklusun ilk günü olarak adlandırılır. Gebelik oluşmadığında korpus luteum geriler, böylece östrojen ve
progesteron seviyelerindeki gerileme menstrüasyon
sebep olur. Kadının 30-80 ml, pıhtılaşmayan kan kaybına neden olan normal menstrüasyon 2-8 günde
sona erer. Çoğu kadında bir menstürasyondan diğerine geçen süre 24 ile 35 gün arasında olmaktadır (1).
Menstrüasyonu, kan ve dökülmüş yüzeyel endometrium dokusunu içerir. Prostaglandinler sekretuvar
endometriyumda ve menstrüel kanamayı oluşturan
damar ve kas yapılarında kasılmalara neden olarak,
endometrial iskemi ve uterin kramplara neden olur-

Sekretuvar Faz
Ovulasyon gerçekleştiğinde, baskın hormon östrojenden progesterona değişir ve endometriyumda ortak günlük intervallerde belirgin değişiklikler
meydana gelir. Bu dönemde endometriyal kalınlık
sabitlenir. Epitelyel proliferasyon ovulasyondan 3
gün sonra durur (3). Progesteron ayrıca endometrium bileşenlerinin farklılaşmasına da neden olur
ve endometriumu proliferatif endometriumdan
sekretuvar endometriyuma dönüştürür. Endometrial stroma gevşek ve ödemli olur, kan damarları
13
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endometriuma girerken kalınlaşmış ve bükülmüş
görünümdedir. Endometrial bezler proliferatif fazda
düz ve boru şeklindeyken, dolambaçlı ve lümeninde salgı materyali içeren hale dönüşür. Morfolojik
değişimlere ilaveten aktif bir şekilde glikoproteinler,
peptidler ve birçok farklı moleküller endometriyal
kaviteye salgılanmaya başlar. Aynı zamanda plazmanın da transüde olması ile sekresyon artışı olur.
Sekresyondaki maksimum seviye midsiklus gonadotropin pikinden yaklaşık 7 gün sonrasına rastlar.
Bu dönem de muhtemelen implantasyon dönemini
denk gelmektedir.
Luteal faz sonunda progesteron çekilmesi ile
endometrium yıkılır ve regl sırasında sıvı birikintisi
şeklini alır. Menstrüasyondan 24 saaat öncesinde
endometriyal iskemi ve staz başlar. Lökositler kapiler
duvardan sızmaya başlar. Arteriollerde vazomotor
değişimler gözlenir. Sekretuvar endometriyumdaki
prostaglaninler en yüksek seviyesine menstrüasyon sırasında ulaşır. Prostaglandinler ile vazokonstrüksiyon ve myometrial kontraksiyonlar olur. Aynı
zamanda hücrelerde bulunan lizozomların içindeki
litik enzimler de progesteronun etkisinin kalkması ile çevreye salınır. Matriks metalloproteinazların
sekresyonu da artar ve ekstrasellüler matrikste yıkım
başlar (4).
Ovulasyon oluşmaz ve östrojen üretimi devam
ederse, endometriyal stroma kalınlaşmaya ve endometriyal bezleri uzatmaya devam eder. Endometriyum büyümeye devam ettikçe kan akımını sağlayan
damarlar ve bölümleri aralıklı dökülür. Bu dökülme
ve kanama, asiklik, düzensiz ve uzun periyodlarda
olur. Kadınlar anormal uterin kanama ile başvurduğunda, anovulatuvar kanama yaygın bir tanıdır.
Uygulama Önerileri
 Endometriumun, menstrüel siklus fazları proliferatif ve sekretuvar faz olarak ikiye ayrılmaktadır.
 Bu fazlar sırasında endometriyumda sadece morfolojik değişiklikler değil, aynı zamanda endometriumun mikroçevresinde de değişikliler olur.
 Foliküler faz, östrojen seviyelerindeki artış ile
endometriyal hücre büyümesi ile karakterizedir.
 Sekretuvar fazda baskın hormon progesterondur ve endometriyumda kalınlık sabitlenir.
 Morfolojik değişimlere ilaveten aktif bir şekilde
glikoproteinler, peptidler ve birçok farklı moleküller endometriyal kaviteye salgılanmaya başlar.
 Luteal faz sonunda progesteron çekilmesi ile
endometrium yıkılır ve regl sırasında sıvı birikintisi şeklini alır.

Endometrial Reseptivite
Uluslararası yardımcı üreme tekniklerini gözleyen
komite (ICMART) ve Dünya Sağlık Örgütü infertiliteyi
bir hastalık olarak sınıflandırmaktadır (5). Doğal bir
gebeliğin oluşabilmesi için ovulasyon, açık fallop
kanalları, normal sperm parametreleri ve iyi zamanlama gerekmektedir (6). Yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi ile ovulasyon indüksiyonu ve embriyo
gelişmesi %90 civarında sağlanabilmiştir (7). Fakat
gebelik başarı oranları %30-40 civarında seyretmektedir (7). Bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bilindiği kadarı ile sağlıklı bir gebelik sağlıklı bir
implantasyonla başlar. İmplantasyon ise başlıca iki
faktöre dayalıdır; sağlıklı bir embriyo ve reseptif endometrium.
Endometriumun implantasyondaki bu rolü, ilk
kez Hertig tarafından yapılan çalışmalarda cerrahi
sebeplerle histerektomi yapılmış uteruslarda tesadüfen bulunan embriyoların gözlenmesi ile anlaşılmaya başlamıştır (8, 9). Bu embriyolar ovulasyon
sonrası farklı günlerde implantasyonların farklı evrelerinde olduğu bulunmuştur. Beta-HCG değerleri ve
yardımcı üreme tekniklerinden öğrenilen bilgilerle;
endometriumdaki bu reseptivite süresinin oldukça
kısa olduğu, yaklaşık 4-5 gün sürdüğü ve ovulasyondan 7-9 gün sonra oluştuğu öğrenilmiştir (10, 11). Bu
kısa süreye aynı zamanda “implantasyon penceresi”
de denmektedir.
Uygulama Önerileri
 İmplantasyon başlıca iki faktöre dayalıdır; sağlıklı bir embriyo ve reseptif endometrium.
 Endometriumdaki reseptivite süresi oldukça
kısadır, yaklaşık 4-5 gün sürer ve ovulasyondan
7-9 gün sonra oluşur. Bu kısa süreye aynı zamanda “implantasyon penceresi” de denir.
Endometrium reseptivitesini anlamak için ilk çalışmalar daha çok histolojik araştırmaları içermektedir. Hormonal uyarılar nedeni ile değişiklik gösteren
endometrium, proliferatif dönemin başında önce
ince bir yapıdan sekretuar dönemin ortalarında kalın
bir dokuya dönüşmektedir. Jones tarafından 1949’lu
yıllardan itibaren yapılan histolojik çalışmalar uygun reseptif dönemi araştırırken endometriumun
yeterli gelişmemesi ve düşük progesteron seviyeleri
ile “luteal faz eksikliği” adında bir terminoloji açığa
çıkarmıştır (12, 13). Bundan dolayı birçok hastaya
endometriyum biopsileri yapılmış ve progesteron
takviyeleri kullanılmıştır. 2004 yılından sonra yapı-
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lan çalışmalarda ise luteal faz eksikliğine şüpheyle
bakılmaya başlanılmıştır. Çünkü normal fertilitesi
olan kadınların da %30-50’sinde de aynı bulgular
saptanmıştır (14-16). Bunun dışında, histolojik endometrium değerlendirmesinde çok fazla intra- ve
inter-gözlemci farkı da bulunmaktaydı (14).
Endometriumun histolojik incelemelerini daha
sonra elektron mikroskop incelemeleri takip etmiştir. Elektron mikroskop incelemeleri sırasında ilk
olarak 1973’lü yıllarda Psychoyos tarafından endometrium yüzeyinde gözlenen projeksiyonlar, pinopodlar tarif edilmiştir ve daha sonra bu yapıların endometriyal reseptivite de önemli olabileceği ortaya
atılmıştır (17, 18). Pinopodlar özellikle implantasyon
penceresi adı verilen dönemde en belirgin hallerini
almaktaydılar. Fakat zaman geçtikçe yeni araştırmalar endometriyal reseptivite açısından pinopodların
rolünü sorgulamaya başlamıştır (19).
1980’li yıllarından itibaren yüksek rezolüsyonlu
transvajinal sonografisi yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. İnvazif histolojik incelemeler yerine ultrason cihazlarının gelişmesi ve yaygınlaşması
ile birlikte endometrium non-invazif olarak artık değerlendirilmeye başlamıştır. Ultrasonda proliferatif
dönemin başında endometrium ince ve hipoekoik
gözükürken, sekretuar dönemde daha kalın ve hiperekoik olarak gözükmekteydi. Bu gözlemlerden
dolayı gebelik belli bir endometrial kalınlıktan sonra
oluşabilir görüşü ileri sürüldü. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda, 7 mm üzerinde endometrium kalınlığı varlığında gebelik şansının arttığı gözükse de
4 mm altında gibi ince endometriumlarda bile gebelik oluşabileceği gösterilmiştir (20). Aynı zamanda,
kalın endometrium implantasyonun mutlaka oluşacağı garantisini de vermemektedir. İki boyut yerine
volumetrik endometriyum çalışmaları da reseptivite
konusunda çok fazla katkı sağlamamıştır (21, 22).
Uterin arter veya myometrial-endometrial sınırdaki
akımlarda yapılan doppler çalışmaları da fazla bilgi
verememiştir (23).
İmplantasyonda son dönemlerde moleküler çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Blastokist halindeki
embriyonun implantasyonu, embriyo yüzeyi ile endometriumun apikal lümen katmanı ile kontak haline gelmesi ile başlar. “Apozisyon” dönemi denilen
bu dönemi daha sonra daha sıkı bağların oluştuğu
“adhezyon” dönemi takip eder. Bu dönemde de
blastokist lüminal epitele penetrasyona başlamıştır.
“İnvazyon” döneminde de trofoblastların etkisi gözlenir. Blastokist luminal epiteli ve bazal laminayı geçerek endometriyal stroma içerisine penetre olur. Bu
şekilde plasenta sistemi de oluşmaya başlar.

Bugüne kadar tüm bu dönemlerde rol oynayan
çeşitli moleküller hakkında araştırmalar yapılmıştır
(24-38). Bu moleküllerden bazıları LIF (leukemia inhibiting factor), MUC-1 (mucin-1), glycodelin, çeşitli
integrinler, kaderin, trophinin, selektin, immunoglobinler, HB-EGF (heparin binding epidermal growth
factor), laminin, fibronektin, interlökinler, MMP (matrix metalloproteinase) ve PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1)’ dir. Fakat ne yazık ki yapılan birçok
çalışmaya rağmen bu moleküllerden hiçbiri gerçek
reseptivite göstergesi olarak tanımlanamamıştır. Yapılan bazı çalışmalara göz atarsak sekretuvar fazda
dominan hormon progesteronun etkisi ile HOX-10
gen transkripsiyonu artmaktadır. Bu gen ile pinopodlarda belirginleşmeler olmaktadır. Pinopodlar
da LIF salgılamaktadır (29, 30). HOX-10 geni aynı zamanda adhezyonda rol oynayan αγβ3 integrin ekspresyonunu da etkilemektedir (39). Bunun dışında
MUC-1 endometriyal lümen yüzeyini kaplıyan bir
glikoproteindir. Embriyonun reseptörleri ile ilk karşılaşan molekül olduğu düşünülmektedir (40). Hayvan
çalışmalarında, MUC-1’in implantasyon döneminde
endometriumdan yok olduğu gösterilmiştir (41). İnsanlarda ise sadece blastokistin dokunduğu yerde
olmadığı tespit edilmiştir (42). MUC-1’in aynı zamanda anormal embriyoları tanımada da rolü olabileceği düşünülmektedir (43). Embriyo ve endometrium
arasında haberleşmeye yardımcı olan birçok büyüme
faktörü ve sitokinler bulunmaktadır. Doğru bir haberleşme sonunda apozisyon ve adhezyon gerçekleşmektedir. Takip eden trofoblastik invazyon döneminde desidualize olmuş endometriumdan salgılanan
PAI-1 ile trofoblastlardan MMPler salgılatmakta ve
invazyon belirginleşmektedir (33). Büyüme faktörlerinden olan G-CSF (granulocyte-colony stimulating
factor)’ün uterusa perfüzyon şeklinde verildiğinde
endometriumda kalınlaşmasına yardımcı olduğu ve
kötü prognozlu hastalarda başarıda artışa yol açtığı
gösterilmiştir (44). Fakat, diğer bazı çalışmalar ise aynı
sonucu bulamamıştır (45).
Son yıllarda “-omik” çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bunları sıralayacak olursak, genomik çalışmalar
endometriumdaki gen ekspresyonuna bakmaktadır.
Transkriptomik çalışmalarda RNA, proteomik çalışmalarda ise, oluşan proteinler analiz edilmektedir.
Genomik çalışmalara bakılacak olursa, en çok çalışılan genlerden bir tanesi HOXA10 geni ekspresyonudur. İmplantasyon döneminde ekspresyonun arttığı gösterilen bu genin özelikle hidrosalpinkste, miyomlarda, polikistik over sendromunda ve endometriozisde ekspresyonunun azaldığı gösterilmişitir (46,
47 ). Başlarda tek genlerin ekspresyonları araştırılmış,
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fakat izleyen çalışmalar yeterli sonuçlar vermeyince,
mikroarray çalışmalar ile implantasyon döneminde binlerce gen incelenmeye başlanmıştır. Fertil ve
fertil olmayan kadınların sonuçları kıyaslandığında bazı genlerin implantasyon penceresi sırasında
fazla miktarda ve bazıların ise düşük miktarlarda
eksprese edildiği gözlenmiştir (48). Fakat diğer bazı
çalışmacıların yaptığı araştırmalarda aynı sonuçlar
elde edilmemiştir (49, 50). Bunlara rağmen genomik
açıdan son zamanlarda bazı ticari kitler üretilmiştir.
Özellikle yardımcı üreme tekniklerinde ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığında endometriyal reseptiviteyi anlamak için 238 gen inceleyen ERA testi
(endometrial receptivity array) bulunmaktadır. ERA
testi ile tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan
hastalarda yaklaşık %37 lerde implantasyon başarısı sağlanmaktadır (51). Bu oran, kontrol gruplarında
tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olmayan hastaların implantasyon başarılarına yakın sonuçlardır.
Reseptif endometriyumu göstermedeki sensitivitesi 0, 99 ve spesifitesi 0, 88 olarak belirtilmiştir. Bu
yöntem endometriumu reseptif veya non-reseptif
olarak adlandırmaktadır. Genelikle naturel sikluslarda LH+7, hormon tedavisi uygulanan sikluslarda ise
P+5’te yapılmaktadır. Endometriumu zamanlamakta
histolojik sonuçlardan daha iyi olduğu vurgulanmaktadır (50). Fakat bu olumlu sonuçları destekleyecek daha büyük ve farklı merkezlerde yapılmış çalışmaların da bulunması gerekir. Ayrıca daha az invazif
testlerle endometriumun zamanlamasının yapılması
gerekmektedir.
Proteomik çalışmalara gelince; endometrial sıvı
toplanması işlemi embriyo transfer öncesi kolaylıkla
yapılabilmekte ve implantasyon üzerine olumsuz etkisi olmadığı gösterilmiştir (52, 53). Endometrial sıvıdaki proteinlerin yaklaşık %90’ını serum kaynaklıdır,
çok azı endometriyal sekresyon kaynaklıdır (54). Endometrial siklus boyunca protein içeriği değişmektedir. Fertil ve fertil olmayanlarda farklı proteinlerin
eksprese edildiği gösterilmiştir (55). Bunların dışında
bazı çalışmalarda implantasyon pencerisinde değişimleri tespit edilmiş proteinlerin, yaklaşık %50’sinin
mRNA seviyelerinde aynı değişimler tespit edilmemiştir (56). Bu da posttranskripsiyonel, translasyonel
ve posttranslasyonel değişimlerin de önemli rol oynadığını göstermektedir.
MikroRNA (miRNA) ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlar oldukça küçük, yaklaşık 22nt RNA’
lardan oluşan moleküllerdir. Bu moleküllerin, mRNA
regülasyonunda ve gen ekspresyonunda rol oynadığı düşünülmektedir. miRNA’ler genellikle negatif
kontrol yaparlar. Bunu da, mRNA’nin yıkımını arttı-

rarak veya translasyonel supresyon yaparak gerçekleştirirler (57). Yapılan araştırmalar, bazı miRNAlerin
özelikle implatasyon penceresinde eksprese edildiğini göstermiştir (58). Bu miRNA’lerin etkilediği muhtemel genler hücre siklusu, proliferasyon, apoptozis,
Wnt sinyal yolu ve p53 sinyal yoludur (58-60). Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan olgularda da
farklı miRNA ekspresyonu gösterilmiştir (61). Endometrioziste HOXA10 geninin ekspresyonun azalmasının, miRNA135a’nın artmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (62). Bu çalışmalarda ne yazık
ki olgu sayıları oldukça azdır. miRNA’nin endometrial
reseptivite üzerine etkilerini görmek için daha fazla
çalışmalara gerek duyulmaktadır.
Yeni çalışmalar endometriyal sekresyonların incelenmesi, metabolik ürünlerin değerlendirilmesi
ve lipid analizlerini de içermektedir. Lipidomik adı
verilen bu çalışmalarda ise LPA (lysophosphatidic
acid), prostaglandinler ve endokannabinoidler bu
kapsamda çalışılan yeni moleküllerdir (63). Hayvan
çalışmaları ve NSAİD gibi ilaçların prostaglandinler üzerindeki ve muhtemelen implantasyon üzerindeki olumsuz etkileri LPA ve prostaglandinlerin
implantasyon döneminde önemli rol oynadığını
düşündürmektedir (64). Buna karşın, lipidlerin insan
endometriumunun reseptivitesi üzerine etkileri ile
ilgili çalışmalar sınırlıdır. Daha çok hayvan deneyleri
bulunmaktadır. Bu açıdan insan deneylerini içeren
daha çok çalışmalara ihtiyaç vardır.
“Primum non nocere” ilkesinden bakarsak öncelikle implantasyon evresine zarar vermemeyi öğrenmeliyiz. Yardımcı üreme tekniklerinde uygulanan
tedavilerin endometriumda sadece histolojik değil,
aynı zamanda moleküler açıdan olumsuz etkileri olduğu bilinmekteydi (65-67). Bu konudaki diğer bir
kanıt ise oosit donasyon olgularında, alıcının yaşından bağımsız olarak, ovaryan stimülasyonun endometrial reseptivitesinin olumsuz etkilediğinin gösterilmesidir (68). Bunun dışında HCG ile trigger yapıldığı gün alınan progesteron değerlerinin yaklaşık >1,
5 ng/ml olması durumunda taze embriyo transferi
yapıldığında gebelik başarı oranlarının anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur (69, 70). Bu bilgilerin ışığında son zamanlarda yardımcı üreme teknikleri ile
elde edilen embriyolar dondurulup, başka bir adet
döngüsünde bu embriyoların transfer edilmesi gündeme gelmiştir (71-74). Hem yüksek, hem normal
ve hatta düşük over cevaplı hastalarda elde edilen
embriyoları dondurup ilerleyen zamanlarda transfer
etmenin gebelik başarı şansını arttırdığı ve aynı zamanda hiperstimülasyon riskini minimize ettiği de
gösterilmiştir (71-74).
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Uygulama Önerileri
 Endometriyal reseptiviteyi anlamak için başlangıçta biopsi ve histolojik tanılar kullanılmıştır.
Fakat çok fazla intra- ve inter-gözlemci farkının
da bulunmasının yanında elde edilen bulgular
tam yeterli bilgi verememektedir. Elektron mikroskop incelemeleri ile pinopodlar gözlenebilir.
Ama tek başına pinopodların varlığıda reseptivite açısından yeterli değildir.
 Ultrasonografik olarak endometrium değerlendirmeleri yapılabilinir. Fakat endometriumun ince
olması durumunda gebelik asla oluşamaz denemeyeceği gibi endometriumun kalın olarak ölçülmesi de gebeliğin oluşacağı garantisini veremez.
Ultrasonografik volumetrik ve doppler çalışmalarıda bilgilerimize fazla katkı sağlayamamıştır
 Reseptivite de rol oynabileceği düşünülen birçok
molekül araştırılmıştır. Başlıca LIF, MUC-1, integrinler ve diğer bazı moleküller incelenmiştir. Tek
başına hiçbir molekülün reseptivite göstergesi
olamayacağı görülmüştür. Büyüme faktörlerinden olan G-CSF endometrium kalınlaşmasına
yardımcı olduğu ve kötü prognozlu hastalarda
etkili olabileceği düşünülmüş, fakat bu konuyu
destekleyen yeterli çalışma bulunmamaktadır
 Genomik çalışmalara bakılacak olursa, en çok
çalışılan genlerden bir tanesi HOXA10 geni
ekspresyonudur. Tek gen ekspresyonları araştırılmış, fakat izleyen çalışmalar yeterli sonuçlar
vermeyince, mikroarray çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
 238 gen inceleyen ERA testi ile reseptif endometriumu göstermedeki sensitivitesi 0,99 ve
spesifitesi 0,88 olarak belirtilmiştir. Fakat bu
olumlu sonuçları destekleyecek daha büyük
ve farklı merkezlerde yapılmış çalışmaların da
bulunması gerekmektedir.
 MicroRNA (miRNA) ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Endometrioziste HOXA10 geninin ekspresyonun azalmasının, miRNA135a’nın
artmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Fakat daha fazla çalışmalara gerek
duyulmaktadır.
 Lipidomik adı verilen çalışmalarda ise LPA,
prostaglandinler ve endokannabinoidler çalışılan yeni moleküllerdir. Buna karşın lipidlerin
insan endometriumun reseptivitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar sınırlıdır.

Endometrial reseptiviteyi anlamanın diğer bir
yolu ise klinikte, özellikle yardımcı üreme tekniklerin
uygulandığı tedavilerde görülen tekrarlayan implantasyon başarısızlığına (TİB) çare arayan çalışmalarda
yatmaktadır. TİB’in tanımı en az bir veya daha fazla iyi
kalitede embriyolarla üçten fazla embriyo transferi
yapılan ve başarı sağlanamayan olguları içermektedir (75). Bazı araştırmacılar ise 3 taze IVF denemesi
içeren 2-6 IVF başarısızlığı olduğunda TİB’i nitelendirmektedir (76).
TİB de rol oynayan faktörlerden birinin trombofililer olabileceği düşünülmüşütür. Tekrarlayan gebelik kayıblarına sebep verebilen trombofililer aynı
zamanda TİB’de de rol oynayabilir diye düşünülmüştür (77). Altta yatan mekanizmanın bozulmuş kan
akımı olduğu düşünülmektedir. Hem doğuştan (faktör V Leiden geni, prothrombin G20210A ve MTHFR
C677T genindeki mutasyonlar), hem de kazanılmış
trombofililer (protein C, protein S ve antitrombin III
eksiklikleri, antifosfolipid sendromu) tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilişkilidir (78). Protrombotik olaylar
kontrol gruplarına göre TİB olan olgularda daha fazla görülmektedir (79). Heparin gibi ilaçların verilmesi
bazı çalışmalarda TİB da gebelik başarı şansını arttırmıştır (80). Fakat literatüre bakıldığında heparinin
gerçekten olumlu etkisi olduğunu söylemek şimdilik
olanaksızdır (81). Tüm hastalara ampirik olarak heparin verilmesi ise doğru bulunmamaktadır (82)
Endometrial reseptivitede rol oynayan ve belki de TİB oluşmasına sebep veren diğer durum ise
lokal immun sistemdeki değişimlerdir (83). İmplantasyonda lokal Th1/Th2 oranı, diğer bir deyişle
proinflamasyon/anti-inflamasyon arasındaki denge
önemlidir. Bu sistemde özelikle endometrium epitelinden, stroma ve vasküler hücrelerden, makrofajlardan ve natural killer hücrelerinden salgılanan
moleküllerin önemi büyüktür. (84). TİB de düşünülen diğer bir durum ise rejeksiyonda rol oynayan
HLA (human leukocyte antigen) sisteminin de etkisi
olabileceğidir (85). Benzer HLA gen allelleri taşıyan
çiftlerde TİB daha fazla gözlenmektedir. Ekstravillöz
trofoblastlarda HLA-C, HLA-E ve HLA-G molekülleri
bulunmaktadır ve bu moleküller lokal maternal toleransda T hücreler üzerinden etkili olduğu düşünülmektedir (86). Fakat bu zamana kadar sistemik
veya lokal olarak desiduada bu etikleşim mekanizmaları tam olarak gösterilememiştir (87). Bu açıdan
maternal T hücre cevabını etkileyecek ilaçların kullanılması fikri şimdilik tam bir destek bulmamaktadır.
Bununla birlikte bazı çalışmalar da bu konu hakkında yürütülmektedir. Bunlardan biri yüksek doz intravenöz immunoglobulin (IVIG) uygulamaktır. Bu
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teknik özellikle en az bir ortak HLA aleli olan partnerlerde uygulandığında TİB konusunda bazı iyileşmeler olabileceği bildirilmiştir (85). Fakat diğer çalışmalar ise bu bulgunun doğrulanması için prospektif
çalışmaların yapılması gerekliliğini savunmaktadır
(88). Yine bu kapsamda denenen diğer bir teknik
ise %20’lik intralipid solüsyonu infüzyonu yapmaktır (89). Bu teknikle anormal natural killer hücre
fonksiyonunun düzeltebileceği ve TİB’li olgularda
başarıyı arttırabileceği savunulmuştur. Buna karşın bu tekniğin de kullanılabilmesi için geniş hasta
gruplarını içeren çalışmaların gerekliliği belirtilmiştir (90). Diğer tedavi seçeneklerinden biri de prednizolon uygulanmasıdır. 1994 yılında kortikosteroid
uygulaması ile embriyo implantasyonun ve gebelik
başarısının artabileceği belirtilmiştir (91). Kortikosteroidler muhtemelen natural killer hücre sayısını
etkilemekte, normal sitokin ekspresyonunu sağlamakta ve endometrial inflamasyonunu baskılayarak
etki etmektedir. Fakat son Cochrane derlemelerinin
yorumlarında ise peri-implantasyon döneminde
verilen kortikosteroidlerin klinik sonuçlarda pek de
faydalı olmadığı görüşü yaygındır (92).
İmplantasyonu arttırabilecek diğer bir madde ise
yine 1994’lerde klinisyenler tarafından ortaya atılan
aspirin kullanımıdır. Uterine kan akımını artırarak
reseptiviteye olumlu katkı sağlıyacağı ve böylelikle
implantasyonu arttırabileceği düşünülmüştür (93).
Antifosfolipid sendromunda, tekrarlayan gebelik
kaybında faydası olduğu da gösterilmiştir (94). Buna
karşın son zamanlarda yapılan meta-analizlerde IVF
tedavilerinde rutin olarak aspirin kullanımının sonuçlara olumlu olarak etki etmediği ve hatta bu alışkanlığın bırakılması gerektiği de belirtilmiştir (95, 96)
İmmünite üzerine olumlu etkisi olabilecek antioksidan kullanımı ile ilgili çalışmalar da vardır. Bunlardan biri askorbik asid kullanımıdır. Özellikle açıklanamayan infertil popülasyonda, düşük antioksidan
aktivitesi olduğu gösterilmiştir (97). Bu bilgi ışığı
altında daha sonra askorbik asid kullanımı ile ilgili
çalışmalar yapılmıştır (98). Fakat askorbik asid kullanımının klinik olarak gerçekten faydalı olduğuna
yönelik çalışmalar yoktur.
Son zamanların diğer tartışmalı konusu ise “endometrial hasar” oluşturmaktır. İlk kez 2000 yılında
yapılan bir çalışma ile IVF tedavisinden önceki sikluslarda çeşitli günlerde pipel bopsisi yapılan olgularda gebelik şansının arttığı bulunmuştur (99).
Endometriyal hasar oluşturarak lokal immünitenin
değişitirilebileceği ve sitokin uyarısının farklılaşabileceği düşünülmüştür (100). Daha sonra bu konuyu
takip eden çalışmalar özelikle TİB’de endometrial

Uygulama Önerileri
 “Primum non nocere” ilkesinden bakarsak öncelikle implantasyon evresine zarar vermemeyi öğrenmeliyiz. Yardımcı üreme tekniklerinde uygulanan tedavilerin endometriyum reseptivitesi üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. HCG
ile trigger yapıldığı gün alınan progesteron değerlerinin yaklaşık >1,5 ng/ml olması durumunda
taze embriyo transferinden vazgeçilebilinir. Hem
yüksek hem normal ve hatta düşük over cevaplı
hastalarda elde edilen embiryoları dondurup ilerleyen zamanlarda transfer etmenin gebelik başarı
şansını arttırdığı ve aynı zamanda hiperstimülasyon riskini minimize ettiği de gösterilmiştir.
 Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında (TİB)
rol oynayan faktörlerden birinin trombofililer
olabileceği düşünülmüşütür. Heparinin gerçekten olumlu etkisi olduğunu söylemek şimdilik
yeterli değildir ve tüm hastalara ampirik olarak
heparin verilmesi ise doğru bulunmamaktadır.
 TİB oluşmasına sebep veren diğer durum ise lokal
immun sistemdeki değişimlerdir. Maternal T hücre cevabını etkileyecek ilaçların kullanılması fikri
şimdilik tam bir destek bulmamaktadır. İntravenöz immunoglobulin (IVG) uygulaması ile TİB konusunda bazı iyileşmeler olabileceği bildirilmiştir.
Fakat bu bulgunun doğrulanması için prospektif
çalışmaların yapılması gerekliliğini savunulmaktadır. %20’lik intralipid solüsyonu infüzyonu TİB’li
olgularda başarıyı arttırabileceği savunulmuştur.
Bu teknik içinde geniş hasta gruplarını içeren çalışmaların gerekliliği belirtilmiştir.
 Kortikosteroidler ile ilgili olarak son Cochrane
derlemelerin yorumlarında ise peri-implantasyon
döneminde verilen bu ilaçların klinik sonuçlarda
pek de faydalı olmadığı görüşü yaygındır.
 Aspirin kullanımı ile ilgili olarak son zamanlarda yapılan meta-analizlerde IVF tedavilerinde
rutin olarak kullanımının sonuçlara olumlu olarak etki etmediği ve hatta bu alışkanlığın bırakılması gerektiği de belirtilmiştir.
 Antioksidan kullanımı ile ilgili çalışmalar çok azdır.
 Endometriyal hasar oluşturarak lokal immunitenin değişitirilebileceği düşünülmüştür. Başlangıçta yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar
bulunmuştur. Fakat sonrasında yapılan çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilememiştir. TİB’li
olgularda faydası olup olmadığının anlaşılabilmesi için daha geniş serilere ihtiyaç olacaktır.
 Mikrobiota çalışmalarında laktobasilus oranı
%90’ın altına indiği patolojik durumlarda reseptivitenin azaldığı gösterilmiştir. Bu bulguyu
destekleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
hasar oluşturulmasının gebelik başarısını arttırabileceğini göstermiştir (101-104). Bundan sonra ise en
iyi tekniğin ne olabileceği sorgulanmıştır. “Histeros-
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kopik veya pipel biopsisi mi?” diye bakıldığında arada önemli bir fark bulunamamıştır (100). Fakat oosit
toplama günü Novak küretle yapılan hasarlamanın
implantasyonu azalttığı gösterilmiştir (105). Sadece
histeroskopi yapmanın da bu hasarı oluşturabileceği
ve gözükmeyen uterus içi anomalileri açığa çıkartıp
gebelik şansının arttırabileceği düşünülmüştür. Bu
konu hakkında yapılan iki önemli çalışmadan biri INSIGHT çalışması ve diğeri TROPHY çalışmasıdır (106,
107). İlkinde “Ultrason bulguları normal olan hastalara ilk IVF denemesi öncesi rutin histeroskopi yapmak
faydalı olabilir mi?” diye bakılmış; ama sonuçlarda
ekstra bir iyilik gözlenmemiştir (106). Diğer çalışmada ise tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastalarda,
normal ultrason varlığında histeroskopi yapmanın
faydası olup olmadığı araştırılmış ve yine bir fayda
gözlenmemiştir (107). Endometriyal hasarın gerçekten TİB’li olgularda faydası olup olmadığının anlaşılabilmesi için daha geniş serilere ihtiyaç olacaktır.
TİB olgularında önemli olabilecek ve yeni olarak
incelemeye alınan bir diğer konu ise endometrial
mikrobiota incelemeleridir (108). Bu çalışmalarda endometrium tamamen steril olmadığı kabul
görmektedir. Laktobasilus ağrılıklı bir mikroçevre
(>%90) bulunmaktadır. İlginç olarak hormonal değişime bağlı değildir. Fakat bir şekilde laktobasilus
oranı %90’ın altına indiği patolojik durumlarda reseptivitenin azaldığı gösterilmiştir. Bu bulguyu destekleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Sonuç olarak, elde olan verilere bakıldığında hiçbir gen, molekül, protein veya sekresyon materyali
tek başına bir endometriyal reseptivite belirleyicisi değildir (66, 109, 110). Muhtemelen sözü geçen
çoğu molekül birlikte etkileşime girmekte, bazen
oluşan eksiklik veya çokluk belirli oranlarda bazı diğer moleküllerce kompanse edilebilmektedir. Şu da
unutulmamalıdır ki; “endometriyum sadece bir doku
değil, aynı zamanda embriyo ile iletişime geçebilen
bir yapıdır. Belki de embriyo ile oluşan bu iletişim
de endometriyumu aktif olarak değiştirmektedir.
Gelecek çalışmalar implantasyon penceresini anlamamızda daha fazla bilgiler getirecek ve daha iyi bir
fertilite potansiyeline doğru ışık tutacaktır.
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da vulvar ve vajinal patolojiler, servikal problemler
tanımlanmalıdır. Bimanuel muayene atlanmamalı ve
uterusun şekli, adneksiyal kitleleler palpe edilmelidir.
Gerekirse patolojik örnekleme yapılmalıdır. Fizik muayenenin bir parçası olarak ultrasonografi yapılmalıdır. Burada serviksten fundusa kadar uterin anatomi
hem sagittal hemde horizontal düzlemde taranmalıdır. Tubo-ovaryan patolojiler sistematik bir şekilde incelenmelidir. Yine sonohisterografik inceleme
yapılmalı ve endometrial patolojilerin tanısı konulmalıdır. Şüpheli olgularda endometrial örnekleme
yapılmalıdır. Biopsi işlemi genelde ince bir kanülle
(Pipelle®) yapılabilir ve yeterli olur. Ancak bazı olgularda dilatasyon küretaj gerekebilir (3). Daha ileri tanı
ve tedavi modalitesi olarak, histereskopi yapılabilir.
Burada amaç hem endometrial kaviteyi görerek değerlendirmek hem de aynı seansta tedavi yapmaktır.
Tüm bu tanısal basamakların amacı, organik uterin ve tubo-ovaryan patolojilerin ekarte edilmesidir.
Çünkü konumuz olan Disfonksiyonel Uterin Kanama,
organik patolojilerin ekarte edilmesiyle konulacak bir
tanıdır. Disfonksiyonel Uterin Kanama daha çok üreme
çağının iki ucunda sık görülür (15-20 yaş aralığı ile 4550 yaş aralığında). Dolayısıyla olguların çoğu fizyolojik
anovulasyondur. Çünkü bu iki uçta üreme fonksiyonları
açısından böyle bir sonucun ortaya çıkması normaldir.
Disfonksiyonel Uterin Kanama tanısı alan olguların hemen hemen tamamı anovulatuardır. Ancak
persiste korpus luteum ve kısa luteal fazda ovulasyon
vardır (4). Buradaki anovulasyonun nedeni hipotalamohipofizer disfonksiyondur. Bu disfonksiyonunda,

Tanım ve İnsidans
Disfonksiyonel Uterin Kanama (DUK), Anormal Uterin Kanama başlığı altında incelenen bir hastalık grubudur. FIGO (International Federation of Gynecology and Obsterics-Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Birliği) tarafından önerilen ve PALM-COEIN olarak
kısaltılan Anormal Uterin Kanama sınıflamasına göre
“O” harfinin temsil ettiği ‘Ovulatuar Bozukluklar’ başlığı altında incelenir. Bu sınıflamada PALM bölümü
organik patolojileri COEIN ise sistemik ve endokrinolojik problemleri temsil etmektedir (1). Disfonksiyonel uterin kanamanın toplumdaki sıklığı konusunda
net bir oran yoktur.
Klinik değerlendirme
Ayrıntılı öykü, fizik muayene, sitolojik inceleme, ultrasonografik değerlendirme ve hedefe yönelik laboratuvar tetkikleri tanısal algoritmada dikkat edilecek
basamaklardır. Laboratuvar testlerindeki esas amaç,
gebelik ve gebelik komplikasyonları ile trofoblastik
hastalıklar ve sistemik hastalıkları tanımaktır. Bu açıdan laboratuvarda istenecek başlangıç testleri insan
koryonik gonadotropini (ß-hCG), tam kan sayımı ve
tiroid fonksiyon testleridir (2). Öyküde, kadının yaşı,
menstrüel siklus paterni, mevcut şikayetlerinin ilk
defa olup olmadığı çok iyi not edilmelidir. Çünkü
mevcut durum fizyolojik olabilir.
Fizik muayene, alt genital sistemden, iç genital
sisteme doğru sistematik olabilir yapılmalıdır. Bura23
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bir hastalık olarak kabul edilmesi için bir takım sekonder sonuçların ortaya çıkmış olması gerekir. Bu
sekonder sonuçlar karşılanmamış östrojenin etkileridir (Endometrial etki, memeye olan etkisi, kırılma
kanamaları ve bunun hayat kalitesini etkilemesi).
Eğer bu sekonder etkiler yoksa, disfonksiyonel
uterin kanama bir hastalık tablosu olarak kabul edilemez. Normal fizyolojik değişim olarak kabul edilebilir. Bu durumda yapılacak olan yaklaşım, anovulasyon sonucu ortaya çıkan menstrüel siklus düzensizliğinin tedavisidir (5).
Uygulama Önerileri
 Klinik değerlendirmede, öykü ve fizik muayene
çok önemlidir.
 DUK esas olarak üreme çağının iki ucunda daha
sıklıkla karşımıza çıkar ve büyük çoğunluğunda
anovulasyon vardır.
 Acil müdahale gereken kanama daha çok 15-20
yaş aralığında görülür.
Tedavi
Tedavi yaklaşımı, klinik değerlendirme bölümünde
de bahsedildiği gibi bir hastalığın tedavisine yönelik
değildir. Çünkü disfonksiyonel uterin kanama doğrudan bir hastalıktan çok sekonder etkileri nedeniyle
gelecekteki olası bir problemin başlangıcı olabilir.
Disfonksiyonel uterin kanamada, öncelikle kadının yaşı gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü
tedavi yaklaşımı organik patolojilerin dışlanmasıyla
konulacağı için, yaş gruplarına göre olası organik
patolojiler akla gelmelidir ve bunlara yönelik olarak
yönetim planlanmalıdır.
Adölesan yaş grubundaki disfonksiyonel uterin
kanamalar çok ciddi olabilir. Hasta yoğun kanamanın etkisiyle hemorajik şok tablosu ile gelebilir. Böyle
olgularda öncelik hemodinamik tablonun stabilize
edilmesidir. Bu hastalara kanamanın kontrolü için
dilatasyon küretaj gerekebilir. Ayrıca intravenöz (IV)
östrojende (4 saatte bir 25 mg konjuge östrojen)
akut kanamayı kontrol edebilir. Bu şekildeki çok ciddi olguların dışındaki olgularda esas tedavi oral östrojen tedavisidir. Siklik östrojen progesteron, sadece
progesteron veya kombine oral konraseptiflerde diğer tedavi yaklaşımlarıdır. Tedavide hedef, aneminin
düzeltilerek kaliteli yaşamın düzenlenmesidir (6).
Reprodüktif çağın en aktif dönemi olan genç kadınlarda (20 ve 30’lu yaş grubu), adölesan yaş grubundaki disfonksiyonel uterin kanama klinik tablosu
pek görülmez. Ancak ortaya çıkan nadir olgularda
yönetim adölesan yaş grubu gibidir (3).

Premenapozal yaşlarda, endometrial kanser olasılığı açısından endometrial değerlendirme çok dikkatli yapılmalıdır. Bu yaşlarda anovulatuar sikluslar
oldukça yaygındır. Fizyolojik anovulasyon sıktır ve
genelde tedavi gerekmez (7).
Diğer tedavi modaliteleri olarak, levenorgestrel
içeren rahim içi araçlar, endometrial ablazyon ve
definitif cerrahi (özellikle diğer uterus patolojileri ile
birlikte ise) sayılabilir. Bu tedavilerin hangi yaş grubuna ve nasıl uygulanacağı ayrıntılı olarak çalışılmalıdır. Tedavi bireyselleştirilerek, tedaviden optimal
yanıt alınmalıdır.
Uygulama Önerileri
 DUK tedavisi, organik patolojilerin ekarte edilmesi ve ortaya çıkan sekonder problemlerin
ortadan kaldırılarak, normal menstrüel siklus
restorasyonunu içerir.
 Adölesan yaş grubunda DUK, ciddi olabilir ve
hospitalizasyon gerekebilir.
 Premenapozal dönemde endometrial kanser
açısından uyanık olunmalıdır.
Uzun Dönem Takip ve Danışmanlık
Disfonksiyonel uterin kanama, reprodüktif çağın iki
ucunda görülen ve büyük çoğunluğu fizyolojik olan
klinik tablodur. Öncelikle bu açıdan olgulara yaklaşılmalıdır. Akut ve hayatı tehdit edebilecek DUK,
özellikle adölesan çağda karşımıza çıkar. Bu hastaların yönetiminde hemodinamik stabilizasyon ve akut
tedavi sonrasında, hipotalamo-hipofizer-ovaryan
aksın restorasyonu açısından siklik östrojen progesteron tedavisi verilmelidir. Ortalama 4-6 aylık tedavi
sonrasında genelde fonksiyonel menstrüel kanama
siklusları oluşacaktır (8). Genç yaş grubu hastalarda
DUK çok nadirdir. Eğer siklus bozukluğu ve DUK varsa öncelikle polikistik over sendromu akla gelmeli ve
buna yönelik yönetim planlanmalıdır. Premenapozal
dönemde, DUK fizyolojiktir. Ancak hayat kalitesini
etkileyen tablo olursa, endometrial değerlendirme
dikkatli yapılarak hormonal tedavi yapılabilir.
Uygulama Önerileri
 Adölesan yaş grubunda, hipotalamohipofizerovaryan aks maturasyonuna kadar DUK görülebilir.
 Üreme çağında PKOS akla gelmeli ve takip
buna göre yapılmalıdır.
 Premenapozal dönemde, klimakterik dönem
sonuna kadar fizyolojik olarak DUK görülebilir.
Ancak hayat kalitesi etkilenirse veya organik
bir sonuç ortaya çıkarsa müdahale gerekebilir.
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PKOS’lu hastanın tanısı ve klinik değerlendirme

Polikistik over sendromu, yüksek prevalansı ile kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Tanı
ilk defa 1990 yılında NIH (National Institutes of Health) tarafından belirlenen kriterlerle standardize
edilmiştir (1). Bu kriterlere göre tanı kronik anovulasyon, klinik / biyokimyasal hiperandrojenizm ve
diğer nedenlerin ekarte edilmesi ile konulmuştur.
Daha sonra 2003 yılında ESHRE/ASRM konsensusu
ile Roterdam kriterleri belirlenmiştir (2). Konsensüs
sonucu tanı için oligo ve/veya anovulasyon, klinik/
biyokimyasal hiperandrojenizm ve ultrasonda polikistik over görüntüsü içeren 3 kriterden en az ikisinin olması önerilmiştir. Son olarak 2008 yılında Androgen Excess and PCOS (AE-PCOS) Society tanı için
ovulatuar fonksiyon bozukluğu ve klinik/biyokimyasal hiperandrojenizmin gerekli olduğunu ayrıca
vurgulamıştır (3).
PKOS’un insidansı kullanılan tanı kriterlerine
göre %7-18 arasında değişmektedir. NIH kriterlerine
göre üreme çağındaki kadınların yaklaşık %7’sinde
PKOS görülürken, Rotterdam kriterleri kullanıldığında insidans yaklaşık iki kat artmaktadır. AES kriterlerine göre ise insidans diğer ikisi arasında kalmaktadır (4).
Etiyolojisi henüz tam olarak bilinememekle birlikte oluşumunda ırk, etnik köken, genetik ve çevresel etkenlerin rol aldığı multifaktöriyel bir hastalık
olarak kabul edilmektedir.

PKOS tanısında 2003 yılında ESHRE/ASRM konsensusu ile belirlenmiş Roterdam kriterlerinin kullanılması
önerilir. Roterdam kriterlerine göre; kronik anovulasyon (oligomenore ≥35 gün amenore 200 gün), hiperandrojenizm (Ferriman-Gallwey (FG) skalası kullanılarak klinik olarak veya biyokimyasal) ve PKOM
(Polikistik ovaryen morfoloji; over korteksinde inci
tanesi şeklinde dizilmiş en az 12 tane 2-9 mm çapında folikül veya artmış over volümü (>10 mL)’u içeren
3 kriterden en az ikisinin olması halinde PKOS tanısı
konulur (2).
Hirsutismus PKOS’lu hastaların yaklaşık %70’inde
vardır. Hirsutismus hiperandrojenizm için önemli bir
bulgu olup, varlığında hiperandrojenemiye bakılmayabilir. Klinik olarak androjene sensitif 9 bölgenin
değerlendirilmesi sonucunda, Ferriman-Gallwey (FG)
skalasına göre >8 skoru olanlar hirsutismus olarak
kabul edilebilir (5). Eğer hiperandrojenemi değerlendirmek isteniyorsa, serbest Testosteron daha önemlidir, fakat PKOS gibi SHBG’ün düşük olduğu hastalarda serbest Testosteron ölçümü doğru değeri yansıtmayabilir. Ayrıca ölçüm için yaygın olarak kullanılan
RIA yöntemi PKOS’ lu hastalarda serbest Testosteron
ölçümü için güvenilir bir yöntem değildir (6, 7). Dolayısıyla; bu hastalarda serbest Testosteronun; ya total
Testosteron ve SHBG bakılarak equilibrium dialysis
metodu ile yada likid kromotografi ile kombine edilmiş kitle spektrometri (mass spectrometry-MS) ile
değerlendirilmesi önerilir (6, 7). Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) ölçümünün tanıya çok katkısı
27
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olmamakla birlikte, PKOS’ lu hastalarda hafif yükseklik olabilir. Bunun yanı sıra, DHEAS ölçümü özellikle
androjen sentezleyen adrenal tümörler için ayırıcı
tanıda önemli olabilir. AMH değeride >4.5 ng/mL
olması yine PKOS tanısında ileride önem kazanacak
parametrelerden biri gibi görünmektedir. 17-OHP
(geç başlangıçlı) onset adrenal hiperplazinin ayırıcı
tanısında yardımcı olur ve >10 ng/mL olması geç
başlangıçlı adrenal hiperplazi için tanı koydurucudur. 2-10 ng/mL arasındaki değerlerde ACTH stimülasyon testi yapmak gerekir.
Alopesi ve akne hiperandrojenizm için çok değerli belirteçler değildir. Menstruel düzensizlik ne
kadar ciddi ise daha ciddi PKOS fenotipi ve daha
yüksek metabolik risk teşkil eder.
PKOS tanısı alan hastalarda total kolesterol, LDL
kolesterol, HDL kolesterol, ve trigliseridin bazal değerlerine bakılmalıdır. Hasta obezse (VKİ >25) ya da
lipid profili bozuk çıkarsa yıllık, normal çıkarsa 2 yılda bir tekrarlanması önerilir (8). VKİ >30 kg/m2, GDM
yada ailesinde DM öyküsü olanlar, ileri yaş, hasta
zayıf olsa bile santral-visseral obezitesi olanlar (BKO
>88), hiperandrojenizm ve anovulasyon birlikte
olanlar ve akantozis nigrikansı olanlara bazal OGTT
(75 g, 2 saatlik) yapılması önerilir ve 2 yılda bir tekrarlanması önerilir. İnsülin rezistansının rutin olarak
taranması önerilmemektedir (6, 7, 9).
PKOS’lu hastada ayırıcı tanı
Ayırıcı tanıda; hipertekozis, non-klasik adrenal hiperplazi (17-OHP, gerekirse ACTH stimülasyon testi),
Cushing sendromu (serum kortizol, 24 saatlik idrarda kortizol düzeyi, deksametazon supresyon testi),
tiroid fonksiyon bozukluğu (TSH, sT3, sT4), ve over
yada adrenal kaynaklı (serum DHEA-S ölçümü) hormon sentezleyen tümörler düşünülmelidir.
PKOS’lu hastanın Tedavisi
PKOS hastalarının yönetiminin pediatri, dermatoloji, jinekoloji, endokrinoloji, diabetoloji, kardiyoloji ve
geriatriyi içine alan multidisipliner yaklaşımla olması
uygundur (9). Tedavinin hedefi seks steroidlerinin azaltılması, androjenlerin periferal etkilerinin azaltılması,
hiperandrojenemi yada androjen duyarlılığının düzeltilmesidir ve SHBG arttırılması ile menstruel siklusun
düzeltilmesidir. PKOS’ lu hastalar için ilk basamak medikal tedavi oral kontraseptiflerdir (özellikle siproteron
asetat yada drospirenon gibi antiandrojenik progesteron içerenler) (10). Antiandrojen ve oral kontraseptif
kombinasyonunun sadece oral kontraseptif kullanı-

mına üstünlüğü gösterilememiş olmakla birlikte, antiandrojenler (siproteron asetat, spirinolaktan, flutamid
-hepatotoksisite nedeniyle çok tercih edilmiyor-, finasterid) tedaviye eklenebilir. Antiandrojenler teratojen
olduğu için tedavide kullanıldığı zaman mutlaka kontrasepsiyon konusunda hasta bilgilendirilmelidir (9).
Hirsutismus için medikal tedavinin etkisinin görülmesi için en az 6 ay tedavi gereklidir. Hirsutismus
için medikal tedavinin yanı sıra lazer gibi kozmetik
seçeneklerden de yararlanılabilir. Metabolik ve glisemik anormalliği olanlarda metformin menstruel
siklusun düzeltilmesinde yararlı olsa da hirsutismus
ve akne tedavisi için etkinliği yok denecek kadar
sınırlıdır (11). Thiazolinedionların güvenliği ile ilgili
sorunlar olması nedeniyle PKOS tedavisinde önerilmemektedir. Ayrıca, inositol, thiazolinedionlar ve
statinleri henüz önerecek kadar kuvvetli veri bulunmamaktadır (12, 13). Statinlerin PKOS’lu hastalarda
sadece dislipidemi tedavisinde yeri vardır. Kronik inflamasyon ve lipid profilini düzeltir. Obezlerde yaşam
tarzı modifikasyonu, diyet, egzersiz ve kilo kaybı hem
tedavi başarısında hem de metabolik riski azaltmak
açısından önemlidir. Oral kontraseptif kullanımı ile
kardiyovasküler ya da metabolik riskin arttığına dair
kanıt yoktur. Oral kontraseptif kullanımı bu açıdan
riski değiştirmemekle birlikte azalttığı da gösterilememiştir. Oral kontraseptif ve metformin kombinasyonu özellikle adölesan PKOS’ lar için tedavi seçeneği olarak akılda tutulabilir.
Ne kadar sıklıkta olduğu öngörülemese de PKOS’
lu kadınlar ovüle olabilir, dolayısıyla istenmeyen gebeliklerin önlenmesi adına gebelik istemeyen hastalara kontrasepsiyon önerilmelidir (9).
PKOS’lu hastalarda psikolojik bozuklukların prevalansı artmıştır. Çoğu hastada yaşam kalitesi bozulur, anksiyete depresyon ve yeme bozuklukları daha
sık görülmekle birlikte, özellikle obez olanlarda daha
yaygındır. Bu psikolojik sıkıntıların kardiyovasküler
hastalık ve metabolik sendroma katkısı olabileceğinden, bu hastalarda psikolojik değerlendirme önerilir.
PKOS’lu hastada gebelik
PKOS’lu hastalarda kötü gebelik sonuçları ve gebelikte artmış riskler [gestasyonel diabet (GDM) (%4050) ve bundan dolayı fetal makrozomi, gestasyonel
hipertansif hastalıklar (preeklampsi ve gebelik hipertansiyonu) (5%) ve düşük doğum ağırlıklı bebek
(%10-15)] nedeniyle dikkatli olunmalıdır (14). Özellikle obezite ve insülin rezistansı varlığında risk daha
da artabilir. Gebelik öncesi sigaranın bırakılması, diyet, egzersiz ve uygun vitamin replasmanı (folik asit
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vb.) gibi önlemler ve gebelikte ilişkili komplikasyonlar açısından yakın takip önerilir. Gebelik öncesi veya
sırasında bu komplikasyonların metformin kullanımı ile azaldığına dair kanıt yoktur, bu nedenle rutın
metformin kullanımı önerilmiyor.
PKOS’lu hastada uzun dönem riskler,
takip ve danışmanlık
Etnik köken etkilediği için metabolik tarama için yüksek riskli gruplar etnisiteye göre belirlenebilir. Obez,
sigara içen, dislipidemi, bozulmuş glukoz toleransı
olan PKOS’lu kadınlar metabolik sendrom, hipertansiyon, tip 2 DM ve kardiyovasküler hastalık için yüksek risk grubunu oluşturur (9, 15, 16).
Bütün PKOS’lu kadınların dislipidemi açısından
taranmalı ve total kolesterol, LDL kolesterol, HDL
kolesterol, ve trigliseridin bazal değerlerine bakılmalıdır. Hasta obezse (VKİ >25) ya da lipid profili
bozuk çıkarsa yıllık, normal çıkarsa 2 yılda bir tekrarlanması önerilir (8). VKİ>30 kg/m2, GDM ya da
ailesinde DM öyküsü olanlar, ileri yaş, hasta zayıf
olsa bile santral-visseral obezitesi olanlar (BKO>88),
hiperandrojenizm ve anovulasyonla birlikte olanlar
ve akantozis nigrikansı olanlara bazal OGTT (75 g, 2
saatlik) yapılması önerilir ve 2 yılda bir tekrarlanması
önerilir (6, 7, 9). İnsülin direncinin değerlendirilmesi
önerilmiyor. Obezite, HT, dislipidemi, insülin rezistansı, koroner arter kalsifikasyonu ve karotid intima
media duvar kalınlığı gibi risk faktörlerinin takibi
önerilir.
Endometriyum kanseri riski PKOS’lu kadınlarda
2-3 kat artmıştır. Endometriyal örnekleme amenorenin uzunluğuna, anormal uterin kanama öyküsüne,
ultrasonografide endometriyum kalınlığı ve görüntüsüne ve hastanın yaşı dikkate alınarak gerektiğinde yapılmalıdır. Over kanseri için risk artışı infertilite,
nulliparite, infertilite tedavisi gibi over kanseri için
diğer risk faktörlerüne göre değişir. Meme kanseri
için bilinen risk artışı yoktur.
Adölesan PKOS
Adölesan PKOS’ların tanısında bazı farklılıklar dikkate alınmalıdır. Tanı için Roterdam kriterlerinin
üçünün de sağlanması uygun olacaktır (6, 7). Hirsutismus, akne ve PKOM adölesanda normal bulgular
olabileceğinden, progresif hızlı gelişen aşırı hirsutismus yoksa hiperandrojenizmin hiperandrojenemi
olarak kabul edilmesi bu anlamada daha uygundur.
Oligomenore adölesanda 40 güne kadar normal kabul edilebilir, dolayısıyla oligomenore için >40 gün

kullanılabilir. Menstruel düzensizlik H-H-O aksının
maturasyonunun gerçekleşmesi nedeniyle 2 yıla kadar adölesanlar için normal olabilir, bu nedenle menarştan 2 yıl geçmesine rağmen düzensizlik devam
ederse tekrar değerlendirilmelidir. USG, PKOM adolesanda normal olabileceği için sadece artmış over
volümü (>10 cm3) tanıda tercih edilebilir. Tanıları
sağlamayan adolesan yetişkinliğe kadar yakın takip
edilmeli ve semptomlar tekrarlarsa tanı tekrar gözden geçirilmelidir. Metformin adölesanda ilk tedavi
olabilir ya da oral kontraseptiflerle kombine edilebilir. Antiandrojenler adölesanda kemik mineral dansitesini azaltabilir. Fakat 1yıllık oral kontraseptifler+/metformin ve flutamidin kemik mineral dansitesini
üzerine gösterilmiş olumsuz etkisi yoktur.
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Tiroid ve İnfertilite
Yazarlar
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Uzm. Dr. Sezin Ertürk Aksakal

HİPOTİROİDİ

Hipotiroidi ve İnfertilite İlişkisi

Tiroid bezi hem prekonsepsiyonel dönem hem de
gebelik döneminde metabolik aktivitenin önemli bir
düzenleyicisidir.Tiroid hormonları implantasyon ve
erken gebelikte önemli rol oynarken, fonksiyon bozuklukları süreci olumsuz olarak etkiler (1, 2). Özellikle hipotiroidi subfertilite, düşük ve preterm doğum,
ablasyo gibi gebelik komplikasyonları ile ilişkili bulunmuştur (2-5). Aşikar hipotiroidi yanında subklinik
hipotiroidinin (SKH) de yeterli tedavisi sağlanamadığı taktirde infertilite, düşük ve gebelik komplikasyonlarını arttırdığına dair kanıtlar mevcuttur (5-9).

SKH’nin fertilite üzerine etkisi ile ilgili data, SKH’nin
tanımındaki farklılıklar (farklı TSH cutt-off değerleri)
ve kontrol grubunundaki yetersizlikler nedeniyle sınırlıdır. SKH insidansının genel kadın popülasyonu
ile kıyaslandığında infertil kadınlarda benzer olduğu, ancak TSH düzeylerinin kontrol gruplarına göre
daha yüksek olduğu görülmektedir (14). Bazı çalışmalarda ise SKH’nin infertil kadınlarda daha yüksek
prevelansa sahip olduğu (%0.7–%10.2) ve bu prevelansın ovulatuvar disfonksiyon olan grupta en yüksek olduğu saptanmıştır (7, 9, 10).
704 infertil kadının değerlendirildiği bir çalışmada kadınların %2.3’ünde yükselmiş TSH seviyeleri
saptanırken, bu kadınların %64’ünü ovulatuvar diskfonksiyonu olan kadınlar oluşturmaktadır (12). Açıklanamayan infertilite ve SKH arasındaki ilişkiyi gösteren çok az çalışma bulunmaktadır (7, 9). Retrospektif
bir çalışmada, daha önce tiroid hastalığı olmayan
infertil kadınların %4’ünde artmış TSH seviyeleri saptanmıştır (9). Prevelans en fazla ovulatuvar disfonksiyon (%6) ve açıklanmayan infertilite grubunda (%5)
saptanırken, tubal faktörü de içeren diğer infertilite
nedeni olan gruplarda artış olmamıştır (9). Dolayısıyla SKH’nin infertilite ile kesin ilişkili olduğu gösteren
yeterli data bulunmamaktadır.

Tanım ve İnsidans
Klasik tanım olarak SKH, serbest tiroksin (sT4) düzeyleri normal olmak kaydıyla tirotropin (TSH) düzeyinin normal değerlerin üst sınırından yüksek (4.5-5.0
mIU/L) olmasıdır. Bu tanıma göre reprodüktif dönemde insidansı %4-8 arasında değişmektedir (10,
11). İnsidans infertil kadınlarda genel popülasyonla
benzer bulunmakla beraber bazı çalışmalarda ortalama TSH düzeylerinin infertil kadınlarda kontrollerden daha yüksek olduğu görülmüştür (12, 13).
Otoimmün nedenler hipotiroidinin en sık nedenlerinden biri olup, başta düşük olmak üzere kötü
reprodüktif sonuçlar ile ilişkilidir. Endometriozis ve
ovulatuar disfonksiyonun infertilite nedeni olduğu
vakalarda izole tiroid otoimmünitesi varlığı daha sık
görülebilmektedir (14).

SKH’nin infertilite nedeni olduğuna dair yeterli
kanıt yoktur.
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Hipotiroidi ve Düşük İlişkisi
Aşikar hipotiroidi varlığında düşüklerde artış saptanırken, SKH ile düşük arasındaki ilişki henüz netlik
kazanmamıştır.Literatürde risk artışı olduğuna dair
yayınlar yanında etkisi olmadığına dair görüşler de
bulunmaktadır (14).
Hipotroidi tanısı almamış hastalarda artmış TSH
seviyelerinin düşük riskinde artış ile ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (15, 16,
17).Bu çalışmaların çoğunda tiroid fonksiyonlarına
gebelik öncesi dönemden ziyade gebeliğin geç ilk
trimester dönemindebakılmıştır. Bir çalışmada, 4318
tekil sağlıklı gebe ile karşılaştırıldığında sonradan düşük yapan 202 gebenin 11-13 haftada yükselmiş TSH
seviyelerine sahip olduğu saptanmıştır (17). Benzer
şekilde geniş populasyonlu kohort çalışmada tiroid
bozukluğu olmayan 2497 gebede tiroid değerleri ile
düşük arasında ilişki gösterilmiştir (18). Bu çalışmada
TSH ‘nin iki katına çıkmasıyla düşük riskinde yaklaşık
%60 oranında artış saptanmıştır.
Bununla beraber aksini savunan çalışmalar da
literatürde yer almaktadır (19, 20, 21). First And Second Trimester Evaluation of Risk (FASTER) çalışması
birinci ya da ikinci trimesterda saptanan hipotroidinin obstetrik sonuçlar üzerine etkisini araştırmıştır
(21). Bu çalışmaya göre hastaların, %2.2’sinde TSH>
2.5 mIU/L saptanmış olup, düşük riski TSH <2.5
mIU/L saptanan grupla benzer bulunmuştur (AOR
0.69; 95%CI, 0.1–5.0). Ancak çalışma 10-13. gebelik
haftalarını içerdiğinden, gebelik öncesi dönem ve
erken ilk trimester düşükleri hakkında bilgi verememektedir.
Gebelikte TSH>4 mIU/L olmasıyla tanımlanan
SKH’nin düşükle ilişkili olduğunu gösteren kayda
değer kanıtlar bulunmakla birlikte TSH seviyelerinin
2.5-4 mIU/L arasında olmasının düşükle ilişkisini gösteren yeterli kanıt yoktur.
Hipotiroidi ve perinatal sonuçlar ile ilişki
SKH ve gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki incelendiğinde plasenta dekolmanı, erken doğum, fetal ölüm, pretem erken membran rüptürü (PPROM)
gibi obstetrik komplikasyonlarda artış saptanmıştır
(3, 4). Ancak klinikle ilişkili olayların nadir olması ve
bu çalışmaların çoğunun retrospektif dizayn edilmesi bu çalışmaların kısıtlılığını oluşturmaktadır. 25756
tekil gebeliği içreren geniş gözlemsel bir çalışmada
15. haftadaki %2.3 hastada yüksek TSH seviyeleri
saptanmış, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında bu
hastalarda plasenta dekolmanı (%1’e karşı %0.3) ve

34. haftada doğum (%4’e karşı %2.5) oranında artış
saptanmıştır (22). FASTER çalışmasında antitroglobulin ve anti-TPO antikorları ilk trimesterda %15,
ikinci trimesterda %14 oranında saptanmıştır (21). İki
antikorun da pozitif olduğu hastalarda her iki trimesterda PPROM riskinde artış bulunmuştur. Bu altta
yatan inflamatuar süreçle ilişkili olabildiği düşünülmekle birlikte, maternal SKH ile bağlantılı maternal/
fetal risk saptanmamıştır.
Literatüre bakıldığında vurgulanması gereken;
çalışmaların bir çoğunda, gebelik öncesi dönem
TSH’nın 2.5-4 mIU/L arasında saptanan kadınlardaki
obstetrik sonuçlara bakılmamış olduğudur.
Normal seviyeler dışındaki TSH düzeylerine sahip
gebe kadınlarda SKH’nin kötü obstetrik sonuçlarla
ilişkili olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte gebelik
öncesi TSH seviyeleri 2.5-4 mIU/L arasındaki seviyelerle obstetrik prognoz arasındaki ilişkiyi değerlendiren data bulunmamaktadır.
Tedavi
Hipotiroidisi olan infertil kadınlarda öneri gebelik
öncesi replasman tedavisi ile ötiroidinin sağlanmasıdır (23). Subklinik hipotiroidi varlığında (TSH>
4 mIU/L) levotiroksin tedavisinin gebelik ve düşük
oranlarını iyileştirdiği yönünde yeterli kanıt mevcutken, 2.5-4 mIU/L arası değerlerde replasman tedavisinin etkinliğini destekler yeterli kanıt bulunmamaktadır. ASRM gebelik planlayan infertil kadınların
TSH ile taranmasını, TSH> 4 mIU/L olan hastaların
levotiroksin ile replasman tedavisine alınarak TSH
değerleri 2.5 mIU/L altında tutulmaya çalışılmasını
önermektedir. TSH seviyeleri 2.5-4 mIU/L arasındaki
vakalarda iki yol izlenebilir. TSH değerleri takip edilerek 4 mIU/L üzerine çıktığında tedavi başlanabilir
ya da levotiroksin tedavisine başlanarak TSH 2.5
mIU/L altında tutulur (14).
Öneri
TSH >4.0 mIU/L olarak SKH tanımlanan hastalarda
gebelik öncesi levotroksin tedavisine başlamak ve
TSH seviyelerini < 2.5 mIU/L altında tutmak önerilen yaklaşım olup; TSH seviyeleri 2.5-4 mIU/L arasında olan kadınlarda izlem veya tedavi seçeneklerinden biri tercih edilebilir.
Otoimmünite
Otoimmün nedenler hipotiroidinin en sık nedenlerinden biri olup, başta düşük olmak üzere kötü
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reprodüktif sonuçlar ile ilişkilidir.Endometriozis ve
ovulatuar disfonksiyonun infertilite nedeni olduğu
vakalarda izole tiroid otoimmünitesi varlığı daha
sık görülebilmektedir (14). Aynı yaş grubundaki fertil kontroller ile 438 infertil hastanın karşılaştırıldığı
bir çalışmada, infertil hastalarda anti-tiroperoksidaz
antikor (TPO) prevelansı %18 bulunurken, kontrol
grubunda %8 bulunmuştur (13). Literatürde bazı
çalışmalarda tiroid disfonksiyon olmasa bile tiroid
antikorların varlığının düşük riskini arttırdığı gösterilmiştir. Tiroid antikorları ölçülerek gebelik takibine
alınan 534 kadında, 20 hafta öncesi gebelik kaybı
%2.4 olarak saptanmış, bu oranın TPO antikorları pozitif grupta daha yüksek olduğu, tiroid antikor varlığının düşük riskini 4 kat arttırdığı görülmüştür (24).
Ötirod olup antikor pozitifliği olan hastaların dahil
edildiği bir başka çalışmada da tedavi verilen antikor
pozitif grubun, antikor negatif grupla benzer abort
oranlarına sahip olduğu ve bu oranın antikor pozitif
gruptan anlamlı olarak daha az olduğu izlenmiştir
(6). Tiroid otoimmünitesi ve ART arasındaki ilişki de
henüz net değildir. Tiroid antikor pozitifliği olan hastalarda düşük oranlarının antikor negatif olan hastalara göre daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar
yanında (25, 26), gebelik oranları ve canlı doğum
oranları arasında fark olmadığını gösteren çalışmalar
da mevcuttur (27, 28).
ASRM özellikle TSH değerleri 2.5 mIU/L üzerinde
olan ve otoantikor pozitif olan hastalarda tiroid replasman tedavisi gebelik sonuçlarını iyileştirebileceği
yönünde görüş bildirmektedir (14). Rutin olarak tiroid
antikor taraması önerilmemekle birlikte, TSH değerleri
mükerrer olarak 2.5 mIU/L üzerinde seyreden veya tiroid hastalıkları için risk faktörü taşıyan hastalarda antiTPO antikor taraması önerilmekedir. Anti-TPO antikor
pozitif bulunduğu taktirde TSH değerleri 2.5 mIU/L
üzerinde ise tedavi verilmesi önerilmektedir (14).

hipertiroidi varlığında antitiroid antikorların (antiTPO, anti-Tg and anti-TSH antikorların) araştırılması
önem taşımaktadır (29).
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Tekrarlayan Gebelik Kaybı
Yazar

Doç. Dr. Mete Gürol Uğur

İnsidans

Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) üreme tıbbının hem
klinisyen hem de çiftler açısından en yorucu ve zorlayıcı alanlarındandır. Etiyoloji hastaların yaklaşık
olarak yarısında açıklanamamaktadır. Hastaların yönetimiyle ilgili kanıta dayalı tanı ve tedavi stratejileri
sınırlıdır ve tedavi önerileri çoğu kez klinik tecrübe
ve gözlemsel çalışmalara dayanmaktadır.
Bu kılavuz ile klinisyenlere TGK ile başvuran çiftlere uygun sağlık hizmeti sunumunda yol gösterici
sistematik bir yaklaşım sunulması amaçlanmıştır.

Klinik olarak gösterilmiş tüm gebeliklerin yaklaşık
%15’inde sporadik gebelik kaybı yaşanır. Kadınların
%5’inden azında ardarda iki gebelik kaybı, %1’inde ise
3 veya daha fazla kayıp olacağı öngörülmektedir (5).
Risk Faktörleri ve Etiyoloji
TGK olgularının %50’sinde geçerli bir etyoloji saptanıp
tedavisi yapılabilmektedir. TGK etyolojisinde rol alan
faktörler genetik nedenler, anne yaşı, antifosfolipid
sendromu, uterin anomaliler, trombofililer, hormonal
veya metabolik bozukluklar, enfeksiyonlar, otoimmünite, sperm kalitesi ve yaşam tarzı şeklinde gruplanabilir.
Anne yaşı ve önceki düşük sayısı sonra gerçekleşecek düşükler için bağımsız risk faktörleridir (6, 7).
İlerleyen anne yaşı ile kalan oositlerin hem sayısı hem
de kalitesinde azalma olmaktadır. Tanımlanmış gebeliği olan kadınlarda yaş ile ilişkili düşük riskine bakıldığında; 12-19 yaşları için %13, 20-24 yaşları için %11,
25-29 yaşları için %12, 30-34 yaşları için %15, 35-39
yaşları için %25, 40-44 yaşları için %51 ve 45 yaşından
büyükler için %93 olarak bildirilmiştir (6). İlerleyen
baba yaşı da düşük için bir risk faktörüdür. Düşük riski kadının 35, erkeğin ise 40 yaşının üzerinde olduğu
çiftlerde en yüksek orandadır (8). 10. gebelik haftasından önceki sporadik kayıpların büyük kısmı özellikle
trizomi, monozomi veya poliploidi gibi rasgele sayısal
kromozomal anormalliklere bağlı oluşmaktadır (9).
Ardışık her gebelik kaybından sonra düşük riski
daha da artar ve üç ardışık kayıp sonrasında yaklaşık
%40’a ulaşırken prognoz artan anne yaşı ile kötüle-

Tanım
TGK tanımında konsensus bulunmamaktadır. İki
veya daha fazla klinik olarak gösterilmiş (ultrasonografik veya histopatolojik yolla) intrauterin gebeliğin kaybı (1) veya intrauterin olma zorunluluğu
olmayan üç veya daha fazla ardışık gebeliğin kaybı
(2, 3) şeklinde farklı tanımlar mevcuttur. İntrauterin
olarak gözlenemeyen gebelik kayıplarının (biyokimyasal gebelik kayıpları ve/veya yeri saptanamayan
gebelikler) gelecekteki canlı doğum açısından intrauterin gebelik kayıpları ile aynı olumsuz etkiye sahip
olduğu gösterilmiştir (4). Primer TGK daha önce hiç
viabiliteye ulaşan bebek doğurmayan kadınlardaki,
sekonder TGK ise daha önce canlı doğum yapmış bir
kadındaki gebelik kayıplarını tanımlar.
Hastalara TGK araştırmasına başlamak için ikiden
fazla klinik gebelik kaybı (İVF gebeliklerinde biyokimyasal gebelikler de dahil) olmasının yeterli olduğu, epidemiyolojik çalışmalar için ise üç ve daha
fazla gebelik kaybının eşik değer olarak alınması
önerilmektedir.
35
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şir (6, 7). Gebelik kayıpları tipik olarak ardışık gebeliklerde benzer haftalarda gerçekleşir. Öyküde daha
önce canlı doğum olması bir kadında her ne kadar
prognozun daha iyi olacağı ön yargısına yol açsa da
tekrarlayan düşük açısından fark oluşturmamaktadır
(10). Sekonder TGK’da ise sonraki düşüklerin ardışık
olması negatif prognostik etkiye sahiptir (12).
TGK değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili çeşitli
öneriler mevcuttur (3, 12). Gerek tanı, gerekse de tedavide farklı yaklaşımların bulunmasında esas sebep
TGK ile ilgili çalışmaların çoğunun TGK yerine sporadik düşüklerle ilişkili olması, TGK ile ilgili farklı tanı
kriterlerinin bulunması, değerlendirmede ön yargı
hataları, uygunsuz kontrol seçimi, kohortların gözlenmesinde eşitsizlikler, anöploid fetüslerin çalışma
dışında tutulmaması, önemli faktörler yönünden (örneğin önceki kayıpların sayısı) tabakalandırma yapılmaması gibi metodolojik sorunlar olmasıdır (13).
1. Sitogenetik Anormallikler
Tüm derlemeler ve kılavuzlarda genetik sebeplerin
değerlendirilmesi önerilmektedir (3, 12-15). Moleküler genetik çalışmalarda TGK patogenezine yönelik
umut verici sonuçlar bildirilmekle beraber klinikte
sadece temel genetik testler kullanılmaktadır. Ebeveynlerde karyotip anomali insidansı çok düşük olmasına rağmen konseptus materyallerinde çok daha
yüksek oranda sporadik karyotip anormallikleri bulunur. Konseptus ürünlerinin incelenmesi ile erken
gebelik kayıplarının %60’ında kısmen anne yaşıyla
da ilişkili olan trizomileri içeren sporadik kromozomal anormalliklerin varlığını göstermektedir (9, 16).
İlerleyen anne yaşı ile embriyodaki kromozomal
anormalliklere bağlı düşük riski artmaktadır (16). Fakat her yaş için anöploidi riski sporadik düşük olan kadınlara göre TGK olan kadınlarda daha azdır ve düşük
sayısı arttıkça öploid gebelik kaybı riski artar (16, 17).
TGK değerlendirmesinde herhangi bir dengeli
yapısal krozomal anormalliğin varlığı yönünden ebeveynlere periferal karyotiplendirme yapılmalıdır. TGK
olan çiftlerin %2 ile %5’inde dengeli bir yapısal kromozomal anomali -dengeli resiprokal translokasyonlar veya Robertsonian translokasyonlar- izlenmektedir
(3). Bu genetik faktörü taşıyanlarda fenotipik bir değişiklik gözlenmemekle beraber oluşacak gebeliklerde
düşük riski artmakta, canlı doğacak bebekte çok sayıda konjenital anomali ve/veya zihinsel engel ortaya
çıkabilmektedir. Düşük riski hangi kromozomların etkilendiğine ve oluşan yapısal anormalliğin tipine bağlıdır. Yapısal genetik bir faktör tanımlandığında genetik danışmanlık önem kazanır. Çiftin birisinde yapısal

genetik bir anormallik saptandığında oluşabilecek genetik anormalliği tespit etmek için seçenekler arasında preimplantasyon genetik test, amniyosentez veya
koryonik villüs örneklemesi bulunmaktadır. Tedavide
spesifik translokasyonlar için preimplantasyon genetik tanı (PGT) metodları ile etkilenmemiş embriyoların
transferi denenebilir. Donör gamet uygulamaları ülkemizde mevzuata uygun değildir. TGK olan çiftlerde yapısal genetik anormallik bulunduğunda in vitro fertilizasyon (İVF)/PGT ile tıbbi tedaviyi (doğal konsepsiyon
ve gözlem) karşılaştıran literatürde sınırlı çalışmaları
içeren iki sistematik derlemede başarı oranları değerlendirilmiştir (18, 19). Canlı doğum oranları siklus başına İVF/PGT için %31-%35 iken, doğal konsepsiyon/
tıbbi tedavi grubunda kümülatif canlı doğum oranları
%55 - %74 olarak tahmin edilmiştir. Bu nedenle İVF/
PGT’nin TGK ve bir yapısal genetik anormalliği olan
çiftlerde canlı doğum oranlarını arttırdığına dair veriler yetersizdir. Kısıtlı sitogenetik veriye göre TGK ve
bir yapısal genetik faktörü olan çiftlerde düşüklerin
%36-%39’unda dengelenmemiş yapısal anormallik
bulunmaktadır (20, 21). Tedavi seçenekleri tamamen
ebeveynlerin taşıyıcılığına göre değil tekrarlayan kayıpların öploid, anöploid veya dengelenmemiş yapısal anormalliğe bağlı olmasına göre belirlenmelidir.
Günümüzde rutin olarak preimplantasyon embriyo
anöploidi taraması önerilmemektedir (12, 22).
Konsepsiyon ürünlerinin karyotiplendirmesi, TGK
araştırmasında tedavi edilebilir bir neden saptandığında, düşüğün tedavinin başarısızlığında değil de
tesadüfi olarak mı gerçekleştiğini değerlendirmek
için yapılabilir. Eğer düşüğün karyotipi anormalse
sonraki gebelik için daha iyi bir prognozdan bahsedilebilir (23). Ayrıca konsepsiyon ürünlerinin değerlendirilmesinin çift için psikolojik önem de taşıyabilir
(3). Spesimende muhtemel maternal doku kontaminasyonunu ekarte etmek için anne kanından alınan
örnek ile refleks DNA ekstraksiyonu ve mikrosatellit
analizi aracılığıyla fetal kaynak - maternal kontaminasyon ayrımı yapılabilmektedir (24).
Uygulama Önerileri
 TGK olan çiftlerde her iki ebeveynden periferal
karyotip analizi yapılamalıdır.
 Ebeveynlerin birisinde yapısal genetik bir faktör
tanımlandığında genetik danışmanlık verilmeli
ve seçenekler hakkında çift bilgilendirilmelidir.
 Konsepsiyon ürünlerinin karyotiplendirmesi, tedavi edilebilir bir neden saptandığında, düşüğün
tedavinin başarısızlığında değil de tesadüfi olarak
mı gerçekleştiğini değerlendirmek için yapılabilir.
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2. Antifosfolipid Sendromu:
Antifosfolipid sendromu TGK’nın en önemli tedavi
edilebilir nedenidir ve gebelik kaybının tanısal bir
kriter olduğu tek otoimmün bozukluktur. Antifosfolipid sendromu için uluslararası konsensus sınıflandırma kriterlerine göre bir klinik ve bir laboratuar kriterin bulunması tanı için yeterli olmaktadır (25, 26).
Klinik kriterler:
1. Vasküler Tromboz
2. Gebelik Morbiditesi
a. <10 hf’da, ≥3 açıklanamayan ardışık spontan
düşük (Maternal anatomik/ hormonal anormallikler / paternal ve maternal krozomal nedenler dışlanmış)
b. >10 hf’da, ≥1 normal fetüsün açıklanamayan
ölümü
c. >34 hf’da, ≥1 normal yenidoğanın eklampsi
/ şiddetli preeklampsi / plasental yetmezliğe
bağlı prematüre doğumu
Laboratuar kriterleri (plazmada en az 12 hf arayla ≥2 kez):
1. Lupus Antikoagülan
2. Antikardiolipin Antikor IgG veya M
3. Anti β2 Glikoprotein-I Antikor IgG veya M
Tanı konulması için antifosfolipid antikorları en az
12 hafta arayla iki kez pozitif saptanmalıdır. Bunun
nedeni antifosfolipid antikorlarının titrelerindeki
dalgalanmalar, enfeksiyonlara sekonder geçici pozitiflikler, uygun olmayan numune toplanması veya
hazırlığı ile laboratuar tayin metodlarının standardizasyonunun tam oluşmamasıdır.
Genel olarak TGK olan hastaların %8 ile %42’si
kadarında (ortalama %15) antifosfolipid antikorları
pozitif olarak saptanmaktadır (26, 27). Oysa düşük
riskli obstetrik öyküsü olan kadınlarda antifosfolipid
antikorları %2’nin altında pozitif bulunmaktadır (28).
En yaygın kabul gören testler lupus antikoagülan,
antikardiolipin antikor (IgG / IgM) ve anti β-2 glikoprotein I’dir (IgG / IgM) (26). Antifosfolipid antikorlarının trofoblastların fonksiyonları, farklılanması ve
desiduaya invazyonunun inhibisyonu (29-34), sinsityotrofoblast apoptozunun apoptozunun indüksiyonu (35), sinsityotrofoblast yüzeyinde kompleman aktivasyonu da içeren maternal enflamatuar yolakların
başlatılması (36-40) ile ilerlemiş gebelikte uteroplasental damarlarda tromboz gelişimi (41) dahil olmak
üzere çeşitli etkileri mevcuttur. İnvitro çalışmalarda
antifosfolipid antikorlarının trofoblast fonksiyonları
ve kompleman aktivasyonu ile ilgili etkilerinin heparin ile tersine çevrildiği gösterilmiştir (42-44).

Otoimmün gebelik kayıplarının değerlendirilmesinde ilgili antifosfolipid antikorlarının saptanması
en tartışmalı konulardandır. Çok çeşitli antifosfolipid
antikorları vardır. Antikardiolipin, lupus antikoagülan, anti β-2 glikoprotein I ve antifosfatidilserin dışındaki antifosfolipid antikorları için klinik tayin metodları standardize değildir ve eldeki kanıtlar rutin taramada kullanımlarını desteklememektedir. Eğer diğer
antifosfolipid antikorları için tarama yapılırsa pozitif
bir test sonucu bulma olasılığı istatistiksel olarak
artacak ve TGK için muhtemelen gerçek bir nedeni
yansıtmayacaktır.
Antifosfolipid sendromu tanısı konulduğunda
standart tedavi düşük doz aspirin ve heparindir (70
hasta, %74.3 canlı doğum oranı). Tek başına aspirin
ile tedavide ise 70 hastayı içeren bir çalışmada canlı doğum oranı %42.9 olarak bulunmuştur (45, 46).
Hiçbir tedavi verilmediğinde ise canlı doğum oranı
%10’un altındadır (47). Günde iki doz anfraksiyone
heparin ve düşük doz aspirin kombinasyonu başka
açıklaması olmayan TGK olan hastalarda antifosfolipid antikorları mevcudiyetinde önemli fayda sağlamaktayken düşük moleküler ağırlıklı heparin için
benzer bir etkenlik kanıtlanmamıştır (46, 48). Prednizon verilmesi gebelik oranlarını arttırmadığı gibi
gestasyonel hipertansiyon ve gestasyonel diabet
için risk artışı oluşturabilmektedir (49).
Uygulama Önerileri
 TGK durumunda antifosfolipid sendromu için
tarama [lupus antikoagülan, antikardiolipin
antikorları (IgM/G), anti β-2 glikoprotein I antikorları (IgM/G)] yapılmalıdır.
 Antifosfolipid antikorları saptanan kadınlara
profilaktik dozda anfraksiyone heparin ve düşük doz aspirin kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Düşük moleküler ağırlıklı heparin için
benzer bir etkenlik kanıtlanmamıştır
3. Anatomik Faktörler
Genel toplumdaki konjenital uterin anomalilerin
gerçek prevalansı ve üremeye etkileri tam olarak
bilinmemektedir. Çok sayıdaki çalışmanın derlemesinde genel fertil kadın popülasyonunda konjenital
uterin anomali varlığı %4.3 (%2.7 ile %16.7 arasında)
iken TGK olan (2 ve daha fazla ardışık kayıp) kadınlarda %12.6 (%1.8 ile %37.6 arasında) saptanmıştır
(50). Konjenital uterin anomaliler ikinci trimester
gebelik kayıplarının yanı sıra erken doğum eylemi,
fetal malprezentasyon ve artmış sezaryen doğum
oranları gibi diğer komplikasyonlarla da ilişkilidir. İlk
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trimesterdeki TGK’da uterin anomalilerin rolü tartışmalı olmakla beraber uterin anatominin değerlendirilmesi genel olarak önerilmektedir (3, 12-14). Olası
ilişkili Müllerian anomaliler unikornuat, didelfik, bikornuat, septat veya arkuat uteruslardır. Bu anomaliler sıklıkla ultrasonografi ve/veya histerosalpingografi ile saptanırlar. Kesin tanı için kombine laparoskopi ve histeroskopi ile üç-boyutlu ultrasonografiden
yararlanılmalıdır. Manyetik rezonan görüntüleme ile
detaylı inceleme yapılabilir ama kullanışlılığı gösterilmemiştir. Uterin septum histeroskopik cerrahi ile
düzeltilebilirken unikornuat veya didelfik uteruslar
için düzeltici cerrahi seçenek yoktur.
Septat (n=499, %44.3 kayıp), bikornuat (n=627,
%36.0 kayıp) ve arkuat (n=241, %25.7 kayıp) uterusu
olan hastalarda gebelik kaybı insidansı yüksektir. Uterin septumun düzeltilmesinin faydalı etkileri olabilir
(n=366, canlı doğum oranı %83.2, %77.4 ile %90.9
arasında) ve TGK olan kadınlarda düşünülmelidir (50).
Bu bilgilerle ilgili temel kısıtlama randomize, kontrollü tedaviye yönelik çalışmaların olmayışıdır.
Gebelik kaybı olan hastalarda Asherman sendromu/intrauterin sineşi, uterin myomlar ve uterin
poliplerin klinik yönetimi de tartışmalıdır ve cerrahi
tedavinin gebelik kaybı riskini azalttığına dair kesin kanıt bulunmamaktadır. Bu konuda randomize
çalışmalar bulunmaması ve çalışma yapılmasında
güçlükler olması sebebiyle genel konsensus uterin
kaviteyi ilgilendiren belirgin bozuklukların cerrahi
olarak düzeltilmesinin düşünülmesidir. TGK ve onarılamayacak anatomik uterin anomalilerin varlığı
durumunda ise IVF ile embriyoların uygun olarak
seçilmiş taşıyıcı annelere transferi bir başka yaklaşım
olabilmektedir fakat bu uygulama Türkiye’de mevzuata aykırıdır.
Uygulama Önerileri
 TGK durumunda uterin anatomi transvajinal
ultrasonografi, sonohisterografi, histerosalpingografi ve/veya laparoskopi-histeroskopi ile
değerlendirlmelidir.
 Cerrahi ile düzeltilebilecek ve gebelik kaybına
yol açan uterin kavite ile ilgili anormalliklerde
histeroskopik cerrahi önerilmelidir (Uterin septum, intrauterin adezyonlar, submukozal polip
ve myomlar).
4. Kalıtımsal Krombofililer
Kalıtımsal trombofililer ile fetal kayıp arasında ilişki
olduğu öne sürülmekle beraber (51, 52) prospektif

kohort çalışmalarında bu durum teyit edilememiştir (53, 54). Günümüzde TGK olan kadınlarda rutin
olarak kalıtımsal trombofililerin taranması önerilmemektedir (26, 55). Kalıtımsal trombofililerin taramasının (özellikle faktör V Leiden ve protrombin gen
mutasyonları, protein C, protein S ve antitrombin
eksiklikleri) önerildiği durumlar:
- Hastada tekrarlamayacak bir risk faktörü (mesela
cerrahi) varlığında kişisel venöz tromboemboli
öyküsü gelişmesi durumu,
- Birinci derece akrabasında bilinen veya şüphelenilen yüksek riskli trombofili varlığı,
- İkinci trimesterde gebelik kaybı olması.
Uygulama Önerileri
 TGK olan kadınlarda rutin olarak kalıtımsal
trombofililerin taranması önerilmemektedir.
5. Hormonal ve metabolik faktörler
Sistemik maternal endokrin bozukluklar düşükle ilişkilendirilmektedir. Genel yaklaşım değerlendirilmeleri ve tedavi edilmeleridir (3, 12).
Diabet iyi bir kontrol altındaysa TGK için bir risk
faktörü değildir. Ama kontrolsüz diabet ile gebelik
kaybında artış arasında ilişki mevcuttur (56). Diabetik gebelerde ilk trimesterde yüksek hemoglobin
A1c seviyeleri düşük ve fetal malformasyon riski artmaktadır (57).
Tiroid stimüle edici hormon (TSH) seviyeleri normal aralıkta ise rutin olarak tiroksin (T4) ve anti-tiroid
antikorlarına bakılmasının önerilmesi için yeterli kanıt yoktur (58). TSH için 2.5 mIU/L ve üstündeki değerlerin normal sınırın üstünde olduğuna dair görüş
birliği oluşmaktadır (12).
Hiperprolaktinemi hipotalamus-hipofiz-over aksında değişikliklere ile follikülogenez ve oosit matürasyonunda bozulmaya ve/veya kısa luteal faza
yol açacağından TGK ile ilişkilendirilebilir. Dopamin
antagonisti ile prolaktin seviyelerinin normalizasyonunun TGK olan hastalarda sonraki gebeliklerinin sonucunu olumlu etkilemektedir (59). İki veya
daha fazla kaybı ile hiperprolaktinemisi olan hastalar
(n=64) sonraki gebeliklerinde bromokriptin ile tedavi uygulandığında %85.7 oranında canlı doğuma
ulaşılırken tedavi edilmeyen kohortta bu oran %52.4
olarak görülmüştür. Prolaktin seviyelerinin ölçümü
önerilmektedir (59).
Diğer hormonal anormalliklerin rolü ise tartışmalıdır. Kavramsal olarak ertelenmiş veya geç implantasyon gebelik kaybında artışa yol açabilmektedir
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(60). Kısalmış bir luteal faz gebelik kaybı ile ilişkilendirilmekle beraber bu varsayılan luteal faz defektinin
değerlendirilmesi ve yorumlanması tartışmalıdır
(61). “Endometrial dating” için histolojik ve biyokimyasal sınırların kullanımı güvenilir değildir ve geleneksel histolojik veya diğer biyokimyasal yaklaşımlarla tekrarlanabilir sonuçlara varılamamaktadır (62).
Bu nedenle “endometrial dating” için rutin endometrial biyopsi önerilmemekle beraber endometrial gelişimle ilgili araştırılmakta olan moleküler belirteçlere yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir (12). Polikistik
over sendromu artmış düşük riski ile ilişkilendirilse
de polikistik over morfolojisi, artmış serum LH veya
testosteron seviyeleri gibi polikistik over sendromu
belirteçleri spontan gebe kalan ovulatuar TGK olan
kadınlarda gelecekteki gebelik kaybı riskini öngörememektedir (63). İnsülin direnci insidansı prevalansı TGK olan kadınlarda eşleştirilen fertil kontrollere
göre artmıştır (64). TGK olan kadınlarda artmış serbest androjen indeksi sonraki düşük için prognostik
bir faktördür (65).
Sporadik düşük olan kadınlara progesteron verilmesi etkisizdir (3, 12). Bununla birlikte üç veya daha
fazla ardışık düşüğü olan kadınlarda gebeliklerinin
hemen öncesinde ampirik progesteron verilmesinin bazı potansiyel faydaları olabilmektedir (59, 66).
Uzun süredir sonuçları beklenen PROMISE çalışmasında ise açıklanamayan TGK olgularında vajinal progesteron verilmesinin istatistiksel olarak canlı gebelik oranında artış sağlamadığı gösterilmiştir (67).
Uygulama Önerileri
 Sistemik maternal endokrin bozukluklar düşükle ilişkilendirilmektedir.
 TGK durumunda Tiroid (TSH) veya prolaktin
anormalliklerinin taraması yapılmalıdır.
 Diabet iyi bir kontrol altındaysa TGK için bir risk
faktörü değildir.

olması ve bu süreçte herhangi rahatsız edici bir belirtiye yol açmaması gerekmektedir. Bu nedenle TGK
değerlendirmesinde bu organizmalara yönelik rutin
olarak test uygulanmasına bir endikasyon yoktur.
Tekrarlayan erken gebelik kayıpları ile herhangi bir
enfeksiyöz ajan arasında ilişki kuran prospektif çalışmaların olmaması nedeniyle kanıta dayalı olarak
antibiyotiklerin kullanımı desteklenmemektedir.
Uygulama Önerileri
 TGK değerlendirmesinde enfeksiyonlara yönelik rutin olarak test uygulanmasına bir endikasyon yoktur.
7. Erkek faktörleri
Sperm morfolojisin de dahil olduğu standart semen
parametreleri TGK’nı öngörememektedir (69). TGK
olan çiftlerde sperm anöploidisi ve DNA fragmentasyonu çalışılmıştır (70). Anormal DNA fragmentasyonu ileri baba yaşı veya dış ısı, toksik maruziyetler,
varikosel gibi düzeltilebilir çevresel faktörler veya semende reaktif oksijen ürünlerinin artışı durumlarında gözlenebilmektedir. Güncel olarak IVF sikluslarında gebelik kaybı ile sperm DNA’sında fragmentasyon
nedensel bir etki yönünden tutarsız veriler bulunmaktadır (71). Tekrarlayan düşükleri olan çiftlerdeki
erkek partnerin sperminde artmış oranda seks kromozomu dizomisi gösterilmiş olmakla beraber TGK
olan çiftlerin gebelik ürünlerinin sitogenetik analizinde seks kromozomu anöploidisi oranında bir artış
ortaya konulamamış ve bu durum böyle sitogenetik
olarak anormal spermlerin fertilizasyon esnasında
elendikleri öne sürülmektedir (16, 72). Bu nedenle
spermploidi (örneğin floresan in situ hibridizasyon
[FISH]) veya DNA fragmentasyonu için rutin test yapılması önerilmemektedir.
Uygulama Önerileri

6. Enfeksiyon
Bakteriyemi veya viremi yapan herhangi bir ciddi
enfeksiyon sporadik düşüğe yol açabilir ve bu kadınlarda vajinal ve servikal kültürler ile serumlarında
Ureaplazma Urealitikum, Mikoplazma Hominus, Klamidya, Listeria Monositogenes, Toksoplazma Gondii,
Rubella, Sitomegalovirus, Herpes Virus ve diğer daha
nadir patojenler daha sık saptanmıştır (68). Fakat enfeksiyonların TGK’na yol açacağına dair ikna edici
bilimsel veri bulunmamaktadır. Bir enfeksiyöz ajanın
TGK’da rol oynayabilmesi için genital bölgede kalıcı

 Sperm morfolojisinin de dahil olduğu standart
semen parametreleri TGK’nı öngörememektedir.
 Spermploidi [örneğin floresan in situ hibridizasyon (FISH)] veya DNA fragmentasyonu için
rutin test yapılması önerilmemektedir.
8. Psikolojik Faktörler
Gebelik kaybının etkilenen çift üzerinde yoğun
psikolojik bir yük oluşturduğu ve bunun klinik takipler veya devam eden gebeliklerde artmış bir
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hassasiyetle yaklaşımı gerektirdiği açıktır (73, 74).
Gözlenen bu psikolojik yanıt bir üzüntü davranışının kalıbına uymaktadır. TGK hastaları artmış
öfke, depresyon, anksiyete ile üzüntü ve suçluluk
duygularına daha yatkındır. TGK için muhtemel bir
psikolojik etyoloji bazı yayınlarda öne sürülmüştür
(75, 76). Üç ve daha fazla ardışık gebelik kaybı olan
ve başka açıklanabilir bir etyolojiye sahip olmayan
158 çiftten oluşan bir kohort iki gruba ayrılmış ve
bir gruba sonraki gebeliğinde rutin obstetrik takip
önerilirken (n=42) diğer gruba “müşfik ve sevecen
takip” programı (n=116) uygulanmıştır. Müşfik ve
sevecen takip programı; psikolojik desteğin yanında haftalık tıbbi ve ultrasonografik muayeneyi ve
yoğun iş, seyahat ve cinsel aktiviteden uzak durmayı içermektedir. Canlı doğum oranları arasındaki
fark anlamlıdır: Kontrol grubunda %36 ve Müşfik
ve sevecen takip grubunda %85. Bu sonuçlara dikkatle yorumlanmalıdır çünkü gruplar randomize
değildir. Hastaların hangi gruba dahil olacağı yaşadığı yer hastaneye daha yakın mesafede olanların
müşfik ve sevecen takip grubuna alınması şeklinde belirlenmiştir. Yaşam tarzı, sosyal destek ve diğer psikolojik değişkenler arasındaki farklılıklar
bilinmemektedir. Diğer nedenlerin dışlandığı iki
ardışık gebelik kaybı olan 45 gebeyi içeren küçük
prospektif bir çalışmada psikolojik komponentin
gebelik üzerine etkileri vurgulanmıştır (77). Hastalar sonraki gebeliklerinden önce kendi cevaplandırdıkları anketler ve mülakatları tamamlamıştırlar.
Gebeliklerin 10’u (%22.2) düşükle sonuçlanmış ve
bu durum başlangıçtaki depresif belirtilerin derecesi ile anlamlı olarak öngörülebilmiştir. Her ne
kadar bilimsel veriler TGK etyolojisinde psikolojinin
rolünü ortaya koymak için yetersiz olsa da bu hastalara psikolojik destek ve danışmanlık önerilmesi
gerekliliği açıktır. İki randomize olmayan çalışmada
bu özel bir klinikte yakın takip ve destek ile sonraki
gebelik sonuçlarında anlamlı iyileşme gösterilmiştir (78, 79).

rindeki çalışmaların sonuçları farklı laboratuarlarda
aynı sonuçların alınamadığı tutarsız veriler ortaya
koymaktadır. Bu durumların bir veya daha fazlasının
bulunduğu durumlarda TGK için öne sürülen immünomodülatör tedavilerin etkinliği gösterilememiştir.
Paternal lökosit immünizasyonu ile ilgili bir metaanalizde faydalı etkisi ortaya konulamamıştır (80).
Açıklanamayan gebelik kayıplarında intravenöz immünoglobulin (İVİG) ile tedavi öne sürülmüştür. Çeşitli çalışmalar ve metaanalizlerde İVİG’in primer TGK
tedavisinde etkisiz olduğu sonucuna varıldığı için
(81-85) bu tedavi önerilmemektedir.
Uygulama Önerileri
 TGK için öne sürülen immünomodülatör tedavilerin etkinliği gösterilememiştir ve rutinde
önerilmemektedir.
10. Yaşam tarzı, Çevresel, Mesleksel
Faktörler
Sigaranın trofoblastik fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkileri olması nedeniyle sporadik gebelik kaybı
için risk artışı ile ilişkilendirilmiştir (86). Obezite doğal yoldan gebe kalan kadınlarda TGK için riski arttırmaktadır (87). Diğer yaşam tarzı alışkanlıkları arasında kokain kullanımı (88), alkol tüketimi (haftada
3 - 5 içki), artmış kafein tüketimi (>3 kupa kahve [89])
düşük riski ile ilişkilidir.
Ameliyathanede çalışanlar için anestezik gazların etkileri ile ilgili çalışmalar çelişkili sonuçlar bildirilmektedir (90, 91). Ekran veya bilgisayar karşısında
çalışanlarda düşük riski artmamaktadır (92).
Uygulama Önerileri
 TGK yönetiminde ilk basamaktır.
 TGK için sigara içilmesi, obezite, kokain kullanımı, aşırı alkol ve kafein tüketimi ve mesleki
faktörlere bağlı risk artışı olmaktadır.

Uygulama Önerileri
 TGK olan çiftlere psikolojik danışmanlık ve
destek önerilmelidir.
9. Alloimmün Faktörler
İnsan lökosit antijeni (HLA) tiplendirmesi, embriyotoksik faktörler, desidual sitokin profilleri, bloke edici
veya antipaternal antikor seviyeleri, HLA-G polimorfizmi ve diğer immünolojik özellik ve faktörler üze-

Açıklanamayan TGK
TGK olan çiftlerin %50 ile %70’inde belirgin bir neden tanımlanamamaktadır. Bu konuda moleküler
düzeyde yapılacak araştırmalara ışık tutması yönünden çok sayıda genetik polimorfizm ortaya konulmuştur (93). Açıklanamayan TGK olan çiftlere anne
yaşı ve paritesine bağlı olarak gelecekte başarılı bir
gebelik yaşama şansının %60’ın üzerinde olduğu bilgisi mutlaka verilmelidir (3, 12).

BÖLÜM 7 • Tekrarlayan Gebelik Kaybı  41
4.

Uygulama Önerileri
 Açıklanamayan TGK için kanıta dayalı olarak tedavi bulunmamaktadır.
 Ampirik tedavilerin seçiminde; düşük riskliden
yüksek riskliye, basitten komplikeye, daha uygun fiyatlıdan daha pahalı tedavi seçeneklerine yönelmek sağduyulu olacaktır.
-

-

Düşüklerin büyük çoğunluğu sporadiktir ve anne
yaşından büyük oranda etkilenen genetik nedenlere bağlı oldukları düşünülmektedir.
TGK iki veya daha fazla başarısız klinik gebelik
olarak tanımlanır.
TGK olgularının %50’sine yakınında belirgin bir
etyoloji bulunamamaktadır.

SONUÇ
-

-

-

-

-

Düşüklerin büyük çoğunluğu sporadiktir ve anne
yaşından büyük oranda etkilenen genetik nedenlere bağlı oldukları düşünülmektedir.
TGK iki veya daha fazla başarısız klinik gebelik
olarak tanımlanır.
TGK araştırmasına iki klinik gebelik kaybından
sonra (İVF gebeliklerinde biyokimyasal gebelikler
de dahil) başlanmalıdır.
TGK olgularının %50’sine yakınında belirgin bir
etyoloji bulunamamaktadır.
TGK yaşayan çiftler gelecekte canlı ve sağlıklı bir
bebeğe ulaşma şanslarını arttırmak için etkinliği
gösterilmemiş tedavilere kolaylıkla yönlenebilmekte ve bu konuda çoğu zaman klinisyenlere
baskı uygulamaktadırlar.
Sağlık hizmetlerinde kaynakların doğru kullanımı için etkisiz tıbbi testlerin kullanımından kaçınmak gerekir.
Yeni tıbbi testler rutin kullanıma girmeden önce
ayrıntılı şekilde değerlendirilmeli ve bu sayede
yanlış tanıların konulmasının ya da zarar verme
potansiyeli olan tedavilerin kullanımının önüne
geçilmelidir.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

KAYNAKLAR
1.

2.

3.

Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss: a
committee opinion. Fertil Steril 2013;99:63.
Jauniaux E, Farquharson RG, Christiansen OB, Exalto N. Evidencebased guidelines for the investigation and medical treatment of recurrent miscarriage. Hum Reprod. 2006 Sep;21: 2216-22.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Scientific
Advisory Committee, Guideline No. 17. The Investigation and
treatment of couples with recurrent miscarriage. Published May
2011.

21.

22.

23.

Kolte AM, van Oppenraaij RH, Quenby S, Farquharson RG,
Stephenson M, Goddijn M, Christiansen OB; ESHRE Special
Interest Group Early Pregnancy.. Non-visualized pregnancy
losses are prognostically important for unexplained recurrent
miscarriage. Hum Reprod. 2014;29:931-7.
Stirrat GM. Recurrent miscarriage. Lancet 1990;336:673–5.
Nybo Anderson AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye
M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ 2000;320:1708–12.
Regan L, Braude PR, Trembath PL. Influence of past reproductive performance on risk of spontaneous abortion. BMJ
1989;299:541–5.
de la Rochebrochard E, Thonneau P. Paternal age and maternal
age are risk factors for miscarriage; results of a multicentre European study. Hum Reprod 2002;17:1649–56.
Jacobs PA, Hassold T. Chromosome abnormalities: origin and
etiology in abortions and livebirths. In: Vogel F, Sperling K, editors. Human genetics. Berlin: Springer-Verlag; 1987:233–44.
Clifford K, Rai R, Regan L. Future pregnancy outcome in
unexplained recurrent first trimester miscarriage. Hum Reprod
1997;12:387–9.
Egerup P, Kolte AM, Larsen EC, Krog M, Nielsen HS, Christiansen OB. Recurrent pregnancy loss: what is the impact of
consecutive versus non-consecutive losses? Hum Reprod.
2016;31:2428-2434.
Practice Committee of the American Society for Reproductive
Medicine.. Evaluation and treatment of recurrent pregnancy
loss: a committee opinion. Fertil Steril. 2012;98:1103-11.
Christiansen OB, Nybo Andersen AM, Bosch E, Daya S, Delves PJ, Hviid TV, Kutteh WH, Laird SM, Li TC, van der Ven
K. Evidence-based investigations and treatments of recurrent
pregnancy loss. Fertil Steril. 2005 ;83:821-39.
Stephenson MD, Kutteh W. Evaluation and management of recurrent early pregnancy loss. Clin Obstet Gynecol 2007;50:132–
45.
Rai R, Regan L. Recurrent miscarriage. Lancet 2006;368:601–
11.
Stephenson MD, Awartani KA, Robinson WP. Cytogenetic
analysis of miscarriages from couples with recurrent miscarriage: a case-control study. Hum Reprod 2002;17:446–51.
Ogasawara M, Aoki K, Okada S, Suzumori K. Embryonic karyotype of abortuses in relation to the number of previous miscarriages. Fertil Steril 2000;73:300–4.
Franssen MTM, Musters AM, van der Veen F, Repping S, Leschot NJ, et al. Reproductive outcome after PGD in couples with
recurrent miscarriage carrying a structural chromosome abnormality: a systematic review. Hum Reprod Update 2011;17:467–
75.
Hirshfeld-Cytron J, Sugiura-Ogasawara M, Stephenson MD.
Management of Recurrent Pregnancy loss associated with a parental carrier of a reciprocal translocation: a systematic review.
Sem Reprod Med 2011;29:470–81.
Sugiura-Ogasawara M, Ozaki Y, Sato T, Suzumori N, Suzumori K. Poor prognosis of recurrent aborters with either
maternal or paternal reciprocal translocations. Fertil Steril
2004;81:367–73.
Sierra S, Langlois S, Stephenson MD. Reproductive outcomes in
patients with recurrent pregnancy loss associated with a structural chromosome abnormality. Fertil Steril 2003;80:80–1.
Vissenberg R, Goddijn M. Is there a role for assisted reproductive technology in recurrent miscarriage? Sem Reprod Med
2011;29:548–56.
Carp H, Toder V, Aviram A, Daniely M, Mashiach S, Barkai G.
Karyotype of the abortus in recurrent miscarriage. Fertil Steril
2001;75:678–82.

42

 KISIM I • Üreme Endokrinolojisi

24. Jarrett KL, Michaelis RC, Phelan MC, Vincent VA, Best RG.
Microsatellite analysis reveals a high incidence of maternal cell
contamination in 46, XX products of conception consisting of
villi or a combination of villi and membranous material. Am J
Obstet Gynecol 2001;185:198–203.
25. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, et al.
International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J
Thromb Haemost 2006;4:295–306.
26. ACOG. Antiphospholipid syndrome. ACOG Practice Bulletin,
No.118, January 2011.
27. Rai RS, Regan L, Clifford K, Pickering W, Dave M, Mackie I,
et al. Antiphospholipid antibodies and beta-2-glycoprotein-I in
500 women with recurrent miscarriage: results of a comprehensive screening approach. Hum Reprod 1995;10:2001–5.
28. Pattison NS, Chamley LW, McKay EJ, Liggins GC, Butler WS.
Antiphospholipid antibodies in pregnancy: prevalence and clinical association. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:909–13.
29. Adler RR, Ng AK, Rote NS. Monoclonal antiphosphatidylserine
antibody inhibits intercellular fusion of the choriocarcinoma
line, JAR. Biol Reprod 1995;53:905–10.
30. Bose P, Black S, Kadyrov M, Weissenborn U, Neulen J, Regan L,
et al. Heparin and aspirin attenuate placental apoptosis in vitro:
implications for early pregnancy failure. Am J Obstet Gynecol
2005;192:23–30.
31. Rote NS, Lyden TW, Vogt E, Ng AK. Chapter 18: Antiphospholipid antibodies and placental development. In: Hunst JS, editor.
Immunobiology of Reproduction. New York: Springer-Verlag;
1994:285–302.
32. Katsuragawa H, Kanzaki H, Inoue T, Hirano T, Mori T, Rote NS.
Monoclonal antibody against phosphatidylserine inhibits in vitro human trophoblastic hormone production and invasion. Biol
Reprod 1997;56:50–8.
33. Di Simone N, Meroni PL, Del Papa N, Raschi E, Caliandro D, et
al. Antiphospholipid antibodies affect trophoblast gonadotropin secretion and invasiveness by binding directly and through
adhered b2-glycoprotein I. Arth Rheum 2000;43:140–50.
34. Rote NS, Stetzer B. Autoimmune disease as a cause of reproductive failure. Clinics Lab Med 2003;23:265-93.
35. Di Simone N, Castellani R, Caliandro D, Caruso A. Monoclonal
anti-annexin V antibody inhibits trophoblast gonadotropin secretion and induces syncytiotrophoblast apoptosis. Biol Reprod
2001;65:1766–70.
36. Salmon JE, Girardi G, Holers VM. Activation of complement
mediates antiphospholipid antibody-induced pregnancy loss.
Lupus 2003;12:535–8.
37. Vogt E, Ng AK, Rote NS. Antiphosphatidylserine antibody removes annexin V and facilitates the binding of prothrombin at
the surface of a choriocarcinoma model of trophoblast differentiation. Amer J Obstet Gynecol 1997; 177:964–72.
38. Rand JH. The pathogenic role of annexin-V in the antiphospholipid syndrome. Cure Rheumatol Rep 2000;2:246–51.
39. Rand JH. The antiphospholipid syndrome. Ann Rev Med
2003;54:409–24.
40. Girardi G, Bulla R, Salmon JE, Tedesco F. The complement
system in the pathophysiology of pregnancy. Mole Immunol
2006;43:68–77.
41. Peaceman AM, Rehnberg KA. The effect of immunoglobulin G
fractions from patients with lupus anticoagulant on placental
prostacyclin and thromboxane production. Am J Obstet Gynecol
1993;169:1403–6.
42. Bose P, Black S, Kadyrov M, Bartz C, Shlebak A, Regan L, et
al. Adverse effects of lupus anticoagulant positive blood sera on
placental viability can be prevented by heparin in vitro. Am J
Obstet Gynecol 2004;191:2125–31.

43. Quenby S, Mountfield S, Cartwright JE, Whitley GS, Vince G.
Effects of low-molecular-weight and unfractionated heparin on
trophoblast function. Obstet Gynecol 2004;104:354–61.
44. Girardi G, Redecha P, Salmon JE. Heparin prevents antiphospholipid antibody-induced fetal loss by inhibiting complement
activation. Nat Med 2004;10:1222–6.
45. Empson M, Lassere M, Craig JC, Scott JR. Recurrent pregnancy
loss with antiphospholipid antibody: a systematic review of therapeutic trials. Obstet Gynecol 2002;99:135–44.
46. Empson M, Lassere M, Craig J, Scott J. Prevention of recurrent
miscarriage for women with antiphospholipid antibody or lupus anticoagulant. The Cochrane Database of Systemic Reviews
2005;3.
47. Rai RS, Clifford K, Cohen H, Regan L. High prospective fetal
loss rate in untreated pregnancies of women with recurrent
miscarriage and antiphospholipid antibodies. Hum Reprod
1995;10:3301–4.
48. Ziakis PD, Pavlou M, Voulgarelis M. Heparin treatment in
antiphospholipid syndrome with recurrent pregnancy loss. A
systematic review and meta-analyis. Obstet Gynecol 2010;115:
1256–62.
49. Laskin CA, Bombardier C, Hannah ME, Mandel FP, Ritchie JW,
et al. Prednisone and aspirin in women with autoantibodies and
unexplained recurrent fetal loss. N Engl J Med 1997;337:148–
53.
50. Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P.
Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update 2001;7:161–74.
51. Lissalde-Lavigne G, Fabbro-Peray P, Cochery-Nouvellon E,
Mercier E, Ripart- Neveu S, et al. Factor V Leiden and prothrombin G20210A polymorphisms as risk factors for miscarriage during a first intended pregnancy: the matched case-control
‘‘NOHA first’’ study. J Thromb Haemost 2005;3:2178–84.
52. Preston FE, Rosendaal FR, Wlaher ID, Briet E, Berntorp E, et
al. Increased fetal loss in women with heritable thrombophilia.
Lancet 1996;348:913–6.
53. Dizon-Townson D, Miller C, Sibai B, Spong CY, Thom E, et al.
The relationship of the factor V Leiden mutation and pregnancy
outcomes for mother and fetus. Obstet Gynecol 2005;106:517–
24.
54. Silver RM, Zhao Y, Spong CY, Sibai B, Wendel G Jr, et al. Prothrombin gene G20210A mutation and obstetric complications.
Obstet Gynecol 2010;115: 14–20.
55. De Jong PG, Goddijn M, Middwldorp S. Testing for inherited thrombophilia in recurrent miscarriage. Sem Reprod Med
2011;29:540–5.
56. Jovanovic L, Knopp H, Kim H, Cefalu WT, Zhu XD, et al. Elevated pregnancy losses at high and low extremes of maternal
glucose in early normal and diabetic pregnancies: evidence for
a protective adaptation in diabetes. Diabetes Care 2005;28:1113–
7.
57. Hanson U, Persson B, Thunell S. Relationship between haemoglobin A1C in early type 1 (insulin-dependent) diabetic pregnancy and the occurrence of spontaneous abortion and fetal
malformation in Sweden. Diabetologia 1990;33:100–4.
58. Abalovich M, Amino N, Barbour LA, Cobin RH, De Groot LJ,
et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy
and postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: S1–47.
59. Hirahara F, Andoh N, Sawai K, Hirabuki T, Uemura T, Minaguchi H. Hyperprolactinemic recurrent miscarriage and results
of randomized bromocriptine treatment trials. Fertil Steril
1998;70:246–52.
60. Wilcox AJ, Baird DD, Weinberg CR. Time of implantation of the
conceptus and loss of pregnancy. N Engl J Med 1999;340:1796–9.

BÖLÜM 7 • Tekrarlayan Gebelik Kaybı  43
61. Practice Committee of the American Society for Reproductive
Medicine.. Current clinical irrelevance of luteal phase deficiency:
a committee opinion. Fertil Steril. 2015 Apr;103 (4):e27-32.
62. Murray MJ, Meyer WR, Zaino RJ, Lessey BA, Novotny DB, et al.
A critical analysis of the accuracy, reproducibility, and clinical
utility of histologic endometrial dating in fertile women. Fertil
Steril 2004;81:1333–43.
63. Rai R, Backos M, Rushworth F, Regan L. Polycystic ovaries
and recurrent miscarriage – a reappraisal. Hum Reprod 2000;
15:612–5.
64. Craig LB, Ke RW, Kutteh WH. Increased prevalence of insulin
resistance in women with a history of recurrent pregnancy loss.
Fertil Steril 2002;78:487–90.
65. Cocksedge KA, Saravelos SH, Wang Q, Tuckerman E, Laird SM,
Li TC. Does free androgen index predict subsequent pregnancy
outcome in women with recurrent miscarriage? Hum Reprod
2008;23:797–802.
66. Oates-Whitehead RM, Haas DM, Carrier JA. Progestogen for
preventing miscarriage. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:
CD003511.
67. Coomarasamy A, Williams H, Truchanowicz E, Seed PT, Small
R, Quenby S, Gupta P, Dawood F, Koot YE, Bender Atik R, Bloemenkamp KW, Brady R, Briley AL, Cavallaro R, Cheong YC,
Chu JJ, Eapen A, Ewies A, Hoek A, Kaaijk EM, Koks CA, Li
TC, MacLean M, Mol BW, Moore J, Ross JA, Sharpe L, Stewart
J, Vaithilingam N, Farquharson RG, Kilby MD, Khalaf Y, Goddijn M, Regan L, Rai R. A Randomized Trial of Progesterone
in Women with Recurrent Miscarriages. N Engl J Med. 2015
26;373:2141-8.
68. Penta M, Lukic A, Conte MP, Chiarini F, Fioriti D, et al. Infectious agents in tissues from spontaneous abortions in the first
trimester of pregnancy. New Microbiol 2003;26:329–37.
69. Hill JA, Abbott AF, Politch JA. Sperm morphology and recurrent abortions. Fertil Steril 1994;61:776–8.
70. Carrell DT, Liu L, Peterson CM, Jones KP, Hatasaka HH, Erickson L, Campbell B. Sperm DNA fragmentation is increased in
couples with unexplained recurrent pregnancy loss. Arch Androl 2003;49:49–55.
71. Benchaib M, Lornage J, Mazoyer C, Lejeune H, Salle B, Francois
Guerin J. Sperm deoxyribonucleic acid fragmentation as a prognostic indicator of assisted reproductive technology outcome.
Fertil Steril 2007; 87:93–100.
72. Rubio C, Gil-Salom M, Simon C, Vidal F, Rodrigo L, et al. Incidence of sperm chromosomal abnormalities in a risk population: relationship with sperm quality and ICSI outcome. Hum
Reprod 2001;16:2084–92.
73. Brier N. Understanding and managing the emotional reactions
to a miscarriage. Obstet Gynecol 1999;93:151–5.
74. Brier N. Anxiety after miscarriage: a review of the empirical literature and implications for clinical practice. Birth 2004;31:138–
42.
75. Stray-Pedersen B, Stray-Pedersen S. Etiologic factors and subsequent reproductive performance in 195 couples with a prior history of habitual abortion. Amer J Obstet Gynecol 1984;148:140–
6.
76. Stray-Pedersen B, Stray-Pedersen S. Recurrent abortion: the
role of psychotherapy. In: Beard RW, Ship F, editors. Early preg-

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

nancy loss: mechanisms and treatment. New York: SpringerVerlag; 1988:433–40.
Sugiura-Ogasawara M, Furukawa TA, Nakano Y, Hori S, Aoki
K, Kitamura T. Depression as a potential causal factor in subsequent miscarriage in recurrent spontaneous aborters. Hum
Reprod 2002;17:2580–4.
Clifford K, Rai R, Regan L. Future pregnancy outcome in
unexplained recurrent first trimester miscarriage. Hum Reprod
1997;12:387–9.
Brigham SA, Conlon C, Farquharson RG. A longitudinal study
of pregnancy outcome following idiopathic recurrent miscarriage. Hum Reprod 1999;14: 2868–71.
Porter TF, LaCoursiere Y, Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage. Cochrane Database Syst Rev. 2006 19;
(2):CD000112.
CoulamCB, Krysa L, Stern JJ, Bustillo M. Intravenous immunoglobulin for treatment of recurrent pregnancy loss. Am J
Reprod Immunol 1995;34:333–7.
Christiansen OB, Mathiesen O, Husth M, Rasmussen KL, Ingerslev HJ, Lauritsen JG, Grunnet N. Placebo-controlled trial
of treatment of unexplained secondary recurrent spontaneous
abortions and recurrent late spontaneous abortions with i.v. immunoglobulin. HumReprod 1995;10:2690–5.
Stephenson MD, Dreher K, Houlihan E, Wu V. Prevention of
unexplained recurrent spontaneous abortion using intravenous immunoglobulin: a prospective, randomized, doubleblinded, placebo-controlled trial. Am J Reprod Immunol
1998;39:82–8.
Hutton B, Sharma R, Fergusson D, Tinmouth A, Hebert P, Jamieson J, Walker M. Use of intravenous immunoglobulin for
treatment of recurrent miscarriage: a systematic review. Brit J
ObstetGynecol 2007;114: 134–42.
Ata B, Tan SL, Shehata F, Holzer H, Buckett W. A systematic
review of intravenous immunoglobulin for treatment of unexplained recurrent miscarriage. Fertil Steril 2011;95:1080–5.
Lindbohm ML, Sallmen M, Taskinen H. Effects of exposure to
environmental tobacco smoke on reproductive health. Scand J
Work Environ Health 2002; 28 (Suppl 2):84–6.
Boots C, Stephenson MD. Does obesity increase the risk of miscarriage in spontaneous conception: a systematic review. Semin
Reprod Med 2011; 29:507–13.
Ness RB, Grisso JA, Hirshinger N, Markovic N, Shaw LM, Day
NL, et al. Cocaine and tobacco use and the risk of spontaneous
abortion. N Engl J Med 1999;340:333–9.
Kesmodel U, Wisborg K, Olsen SF, Henriksen TB, Secher NJ.
Moderate alcohol intake in pregnancy and the risk of spontaneous abortion. Alcohol 2002; 37:435–44.
Shuhaiber S, Koren G. Occupational exposure to inhaled anaesthetic. Is it a concern for pregnant women? Can Fam Physician 2000;46:2391–2.
McGregor DG. Occupational exposure to trace concentrations
of waste anesthetic gases. Mayo Clin Proc 2000;75:273–7.
Marcus M, McChesney R, Golden A, Landrigan P. Video
display terminals and miscarriage. J Am Med Womens Assoc
2000;55:84–8, 105.
Shi X, Xie X, Jia Y, Li S. Maternal genetic polymorphisms and
unexplained recurrent miscarriage: a systematic review and
meta-analysis. Clin Genet. 2017;91:265-284.

8
Ergenlerde ve Genç Kadınlarda
Primer Over Yetmezliği (POY)
Yazar

Uzm. Dr. Belgin Devranoğlu

değerleri, FSH yükselmesi ile başvuran genç hastalarda, follikül havuzundaki boşalmayı İnhibin B
ve antral follikül sayısına oranla çok daha duyarlı
yansıtmaktadır. FSH değeri yüksek olup normal
adet gören olgular ve FSH değeri yüksek, adet
düzensizliği olan olgular amenoreik olmadıkları
için POY tanı kriterine tam uymazlar. Bu olgularda serum AMH ölçümü follikül havuzunu gösterme açısından özellikle fayda sağlamaktadır (15).

Klinik Değerlendirme
-

-

-

-

-

Karyotipi normal olan POY olguları için tipik bir
adet düzensizliği paterni yoktur.
Olguların çoğunda normal puberte ve düzenli
adet kanamalarını takiben bu durum oluşur.
Olguları sadece %10-28’i primer amenore ile başvurur.
Bazı hastalarda adet kanamaları aniden kesilir.
Bazı olgular gebelik ya da hormonal kontrasepsiyon sonrası adet kanamalarının tekrar başlamaması şikayeti ile başvurabilir.
Olguların %50’sinde oligomenore görülür.
Polimenore ya da disfonksiyonel uterin kanama
şeklinde adet düzensizlikleride görülebilir.
Sekonder amenore ile başvuran olguda gebelik
dışlandıktan sonra potansiyel dört neden; polikistik over sendromu, hipotalamik amenore, hiperprolaktinemi ve POY, araştırılmalıdır. (22)
Sekonder amenore ile gelen hastaların %418’inde POY olduğu unutulmamalıdır.
POY popülasyonlar arası değişmekle beraber 40
yaşından önce yaklaşık %1; 30 yaşından önce
yaklaşık %0.1; 20 yaşından önce %0.01 oranında
görülür.
Son 4 aydır adet düzensizliği (oligomenore, amenore, polimenore, menoraji) varsa, FSH değeri de menopozal sınırlarda (FSH > 40 mIU/L) ise, tanı konur.
Son çalışmalar özellikle genç hastalarda follikül
havuzundaki azalmayı değerlendirmede AntiMüllerian Hormon (AMH) düzeylerinin en güvenilir belirteç olduğunu göstermektedir. AMH

POY Kan Hormon düzeyleri
- AMH azalır
- İnhibin azalır
- FSH artar
- Testosteron azalır
- Östradiol değişken
- Östrojen eksikliğine bağlı semptomlar hastaların
çoğunda vardır. Sıcak basması, gece terlemesi
gibi vazomotor semptomlar, uyku düzensizlikleri, vaginal kuruluk-disparoni görülebilir. Bununla
birlikte bir grup hastada östrojen eksikliğine bağlı semptom ve bulgular hiç olmayabilir, vaginal
muayenede östrojen eksikliğini gösteren hiçbir
bulgu olmayabilir.
- POY genellikle sporadik olsa da olguların %1015’inde birinci derece akrabalardan birinde de
bu durum söz konusudur. (24)
- Yine anamnezde hipotiroidi, adrenal yetmezlik
ve hipoparatiroidi gibi diğer otoimmün hastalıklar araştırılmalıdır.
- POY, myasteni gravis veya SLE ile birlikte de görülebilir.
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Önemli Notlar

Etioloji

-

POY iki ana mekanizma ile olur

-

-

-

-

-

-

-

-

Primer over yetmezliği, 40 yaş öncesi kadınlarda amenore ve hipergonadotropik hipogonadism gelişmesi ile karekterizedir.
Adetin kesilmesi ile over foliküllerin tükenmesi
veya fonksiyon bozukluğu sergilemesidir.
Fizyolojik ve psikolojik problemler eşlik eder
POY’a neden olan mekanizmalar tam olarak
açıklanamamıştır, sınırlı bir hasta grubunda kesin neden bulunabilir.
Hastalar genelde oligomenore ve menoraji
gibi adet düzensizliği şikayetleri ile başvururlar.
Hastalar ve aileleri, hastanın rahatsızlığının
gelecekteki fertilitesi üzerindeki etkisi, primer
over yetmezliği ile ilgili komorbidite riski ve
rahatsızlığın genetik kalıtım potansiyeli ile ilgili
olarak bilgilendirilmelidir.
Primer over yetmezliği teşhisinin ardından özsaygıda azalma ve duygusal sıkıntı yaşandığı
bildirildiğinden, psikolojik danışmanlık da sağlanmalıdır.
Primer over yetmezliği teşhis edildiğinde hastalar en az yılda bir defa değerlendirilmelidir.
Kan östrojen düzeyleri düşer.
Östrojen eksikliği osteoporoz ve koroner kalp
hastalıkları riskinde ciddi bir artışa neden olmaktadır.
Hormon terapisinin amacı, kemik, kardiyovasküler ve cinsel sağlığı destekleyen seviyelerde
sadece belirtilerin azaltılmasının ötesine geçmemektedir.
Olası üreme tedavilerini görüşmek için hasta
ve ailesi tarafından istendiğinde, bir üreme endokrinolojisi ve infertilite uzmanına başvurulmalıdır.
Tanı sonrası hastaların %5-10’unda gebelik görülebilir.
Normal menopoz yaşına kadar hormon tedavisi verilmelidir.

1. Folliküllerin tükenmesi
2. Follikül fonksiyon bozukluğu (6).
- Folliküllerin tükenmesi, Gestasyonun 20. Haftasında
overlerde yaklaşık olarak 6-7 milyon oosit bulunmaktadır.Oogonya apopitozise ikincil olarak folüküllerde atrezi gelişir. Apopitoz mekanizmasındaki
değişim POY a neden olabilir.Folikü sayısındaki
azalma puberte öncesinde olursa buna gonadal
disgenezi denir. Primordial follikül miktarının intrauterin hayatta yeteri kadar oluşturulamaması,
follikül tüketiminin artması veya folliküllerin otoimmün ya da toksik olarak yıkılması sonucu olabilir.
- Follikül disfonksiyonunda ise, patolojik bir süreç
(FSH-reseptör mutasyonu gibi) overde var olan folliküllerin normal fonksiyonunu engeller (25). Veya
otoimmün hastalıklar normal over fonksiyonunu bozarak POY tablosuna yok açabilirler. Her iki durumda
da sonuç aynı şekilde fonksiyonel over yetersizliğidir.
Ergenlerde folikül tükenmesi veya fonksiyon
bozukluğu çeşitli faktörlere bağlı olabilir:
-

-

-

-

-

Aile öyküsünde mental retardasyon, tremorataksi, Parkinson benzeri semptomların varlığı
Frajil X sendromundaki FMR1 gen premutasyonunu düşündürebilir .
Fizik muayenede POY’nin birlikte görüldüğü bazı
hastalıklara ait ek bulgular (otoimmun adrenal
yetmezlik bulgusu olan hiperpigmentasyon ve
vitiligo gibi) izlenebilir. (25)

-

İdiopatik nedenler
kromozomal ve genetik nedenler
otoimmün nedenler
overe karşı toksik etkiler
Çoğunlukla kemoterapi veya radyasyon terapisinden kaynaklı hasar veya kromozom anomalilerine bağlıdır.
Frajil X’e ilişkin FMR1 genindeki bir premütasyon
ile de ilişkilendirilir.
Primer over yetmezliği, hipoparatiroidizm ve hipoadrenalizm de dahil olmak üzere, bir çok endokrinopatilerle de ilişkili olabilir.
Daha nadir olmakla birlikte, infiltratif veya infeksiyöz süreçlerden de kaynaklanabilir (3).
Pelvis ameliyatı da over fonksiyonun bozulmasına neden olabilir.
Primer over yetmezliği olan kadınların yaklaşık
%4’ünde, adrenal veya over antikorlar bulunmaktadır ve bu durum da, hastalığa yönelik bir
otoimmün mekanizmayı akla getirmektedir (4).
Çoğu olguda etiyoloji bilinmemektedir (1).

Genetik Nedenler-Kromozom Anomalileri
Sekonder amenore ile başvuran olguların karyotipi incelendiğinde sayısal yada yapısal kromozomal
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anomalilerin olduğu tespit edilmiştir.POY olgularında karyotip tayini önemlidir. Anomalilerin yarısı
sayısaldır. Anomalilerin yarısı sayısaldır. X kromozom mozaisizmi veya Y kromozom mozaisizmi gibi.
Ergenlerde primer over yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden biri de, Turner sendromunun eşlik ettiği
veya etmediği gonadal disjenezidir (3). Turner sendromunun insidansı 1/2500 dür.Turner sendromu kısa
boy, gonadal disgenezi, primer amenore ile karekterizedir. Primer amenore görülen ergenlerin %50’sinde anormal karyotiplerin olduğu gözlemlenmiştir.
Sekonder amenoreli (30 yaş ve altı) genç kadınların
%13’ünün ise anormal bir karyotipe sahip olduğu
belirtilmiştir (5). Püberte ve büyüme gecikmeleri bu
grupta yaygın olarak görülse de, pek çok hastada ilk
olarak ancak menstrüasyon anormalliklerinin değerlendirildiği sırada fark edilmektedir.
Otoimmün Nedenler
Otoimmün adrenal ve overyan yetmezlik arasındaki
ilişki nedeni ile POY olgularının tanı anında adrenal
otoantikorlar açısından taranması uygun olur. Bazı
durumlarda adrenal otoantikorlar saptanamayacak
düzeyde iken POY ortaya çıkabilir. Otoimmün tiroidit çok nadiren otoimmün ooforit ile beraber görülebilir. POY olgularında tiroidit prevelansı yüksektir.
(%14-27). Tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorları taranması gereklidir.
Over Hasarı-Kemoterapi ve Radyasyon Terapisi
En iyi tanımlanan nedenler overe hasar veren durumlardır.Kemoterapi veya radyasyon terapisinden
hemen sonra over fonksiyonunun kaybedilmesine
“akut over yetmezliği” denmektedir ve bu durum geçici olabilmektedir. İatrojenik ajanlar folikül sayısını
azaltır. Kemoterapide, hastanın kemoterapi aldığı sıradaki yaşı, ilaç türleri ve doz sayısının gonadotoksisite olasılığı üzerinde etkileri bulunmaktadır. En yüksek akut over yetmezliği insidansı, alkilleyici ajanların
veya prokarbazinin kullanımından sonra görülmekle
birlikte, hasta kemoterapi alırken ne kadar genç ise,
foliküllerin bazılarının da sağ kalma olasılığı o kadar
yüksek olmaktadır (6–8). Tüm vücut, tüm beyin, pelvis ve omurga irradyasyonu da akut over yetmezlik
riskini artırmaktadır (9). Pelvis irradyasyonu (özellikle
10 Gy’den yüksek dozlarda), akut over yetmezliği için
anlamlı bir risk faktörüdür (8). Radyasyon terapisi ile
kombine verilen kemoterapi, akut over yetmezliği
şansını artırmaktadır. Kemoterapiden sonra adet
gören kadınlarda bile, hayat boyu primer over yet-

mezliği görülme riski artmaktadır (9).Endometrioma
eksizyonu gibi cerrahilerde POY nedeni olabilirler.
Overyan arter hasarına neden olabilecek cerrahiler
POY ile sonuçlanabilir.
Frajil X Sendromu
30 yaş altında POY olgularında karyotip tayini yapılmalıdır. FMR1 mutasyonu için genetik tarama tüm
POY hastalarına, özellikle otizm, mental retardasyon
ve aile öyküsü varsa önerilmelidir. Frajil X sendromu,
en yaygın kalıtsal mental gerilik şeklidir. Primer over
yetmezliği ve normal bir karyotipi olan kadınların
%6’sında, FRMR1 geninde bir premütasyon bulunmaktadır (5). Menstrüasyon, ergenlikte premütasyon taşıyıcılar arasında normal görünmekle birlikte,
premütasyon taşıyıcıların yaklaşık %1’i son adetlerini
18 yaşından önce görmektedir (10). Bir kadında 40
yaş öncesi kişisel veya ailede over yetmezlik öyküsü
veya yüksek folikül stimüle edici hormon (FSH) seviyesi öyküsü bulunuyorsa ve bu durumun bilinen
bir nedeni yoksa, frajil X premütasyon taşıyıcı testi
yapılmalıdır (11).X kromozomu uzun kolunda yerleşmiş olan trinükleotid tekrar sekansları ile ilişkili olan
FMR-1 gen mutasyonu POY da dahil olmak üzere birçok önemli bozukluğa neden olur..
Teşhis
Hastalığın erken fark edilmesi ve erken tanı konulması osteoporoz gelişimini engellemede ve ileride
gelişebilecek koroner arter hastalığından korumada
önemlidir.Ergenlerde primer over yetmezliğin tanımlanmasına ilişkin bir fikir birliği bulunmamaktadır ve teşhiste çoğu zaman geç kalınmaktadır. (teşhis: tablo 1) Kadınların %25’i POY tanısını 5 yıl gecikme ile almaktadır. Bazı ergen kadınlarda ateş basması
veya kuruluk ya da disparüni gibi vajinal semptomlar bildirilse de, primer over yetmezliğin en yaygın
belirtisi primer veya sekonder amenoredir. 3-4 ay
devam eden adet düzensizlikleri araştırma yapılmasını hakeder. Fizik muayeneleri genellikle normaldir.
Amenoreli hastalarda, primer over yetmezliği görülme sıklığı %2 ile %10 arasında seyretmektedir (3).
Anormal kanama paternleri arasında, oligomenore
(35 günde bir defadan daha az kanama), yapısal olmayan anormal uterus kanaması (örn. yumurtlama
problemi, iyatrojenik veya sınıflandırılmamış) veya
polimenore (21 günde bir defadan daha sık olan
kanama) (1). Düzensiz menstrüasyon döngülerinin
hem erken ergenlikte yaygın olması hem de erken
primer over yetmezliğin ilk belirtisi olması nede-
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niyle, teşhis bu popülasyonda güç olabilmektedir.
Anormal adet gören kadınların %10’undan az bir
kısmında primer over yetmezliği teşhis edilse de,
rahatsızlığın kemik sağlığı üzerinde o kadar zararlı
etkileri vardır ki, erken teşhis çok önemlidir (12). Bu
nedenle, gebelik, polikistik over sendromu, hipotalamik amenore, tiroid anormallikleri, hiperprolaktinemi ve primer over yetmezliği de dahil olmak üzere,
tüm olası nedenler için oral kontraseptifler (OC’ler)
gibi hormonal preparatlar alınmamasına rağmen, 3
veya daha fazla ardarda ay boyunca düzenli adetten
düzensiz adete geçiş veya amenorenin görüldüğü
genç kadınların değerlendirilmeleri önemlidir (1,
12). Erken menopoz aile öyküsü bulunan kadınlarda
primer over yetmezliği açısından risk taşıdığından,
ailenin tıbbi öyküsü de araştırılmalıdır (13).
Tablo 1. Primer Over Yetmezliği Teşhisi ve İlk Değerlendirmesi.
Primer over yetmezliği teşhisi
En az 3 ardışık ay boyunca adet düzensizliği
Folikül stimüle edici hormon ve estradiol seviyeleri
(en az 1 ay aralıkla iki gelişigüzel test)
Prolaktin ve tiroid fonksiyon testi
Teşhis doğrulanırsa:
Karyotip
FMR1 permütasyonu
Adrenal antikorları
— immünopresipitasyon ile 21-hidroksilaz (CYP21)
veya
— Dolaylı immünofloresans
Pelvis ultrasonu
Veriler: Nelson LM. Clinical practice. Primary ovarian insufficiency. N Engl J Med 2009;360:606–14.

POY şüphelinen olgularda ilk aşamada gebelik
ekartasyonu yapılmalıdır.Şüphelenilen primer over
yetmezliği için ilk laboratuar değerlendirmesi, gebelik, tiroid hastalığı ve hiperprolaktinemi gibi nedenlerin elimine edilmesine yönelik testleri ve bazal
estradiyol ile bazal FSH seviyesinin ölçümlerini içerir.
FSH değerleri menopozal durum ile uyumlu bulunduğunda 4-6 hafta arasında tekrarlanmalıdır. (normalde, kullanılan laboratuara bağlı olarak, bazal FSH
seviyeleri 30-40 mIU/mL’den büyük olacaktır), Bulgu
FSH seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyorsa, primer over yetmezliği teşhisi oluşturulabilir. 50 pg/
mL’den daha düşük estradiyol seviyeleri, hipoestrojeniye işaret eder.
Ayrıca POY şüphe edilen hastalarda over rezervini değerlendirmek için inhibin B ve anti Müllerian
hormon bakılması gereklidir. Anti mülleryan hormon (AMH) testi, yüksek primer over yetmezliği riski

olan kadınlarda, over cerrahisi öncesi ve sonrası, ve
kanserli genç kadınlarda kemoterapi öncesi ve sonrası over rezervinin değerlendirilmesinde giderek
daha büyük önem kazanabilir (14).
Günümüzde over rezervini değerlendirmede en
güvenilir yöntem olarak AMH karşımıza çıkmaktadır.,
menstrüasyon döngüleri arasında inhibin B seviyelerinde anlamlı bir değişkenlik görülmektedir. Bu
marker, over stimülasyona düşük yanıt verileceğini
güvenilir şekilde öngöremez ve bu nedenle, inhibin
B önerilen bir test değildir. AMH diğer testlere oranla
siklus içerisinde daha az oranla değişkenlik gösterdiği için daha güvenilirdir.
Temsili over rezerv markırları (düzenli adet görme, seri serum estradiyol seviyeleri ve transvajinal
ultrason ile antral folikül sayısı) son derece değişkendir ve kanser tedavisi gören genç kadınlarda gelecekteki doğurganlığı veya hormonal üretimi (6, 7)
öngöremez, ancak araştırma aşamasındadırlar.
Primer over yetmezliği teşhisi gerçekleştikten
sonra, karyotip, adrenal antikorları, FMR1 premütasyonu ve pelvis ultrasonu da dahil olmak üzere daha
ileri testler ile, primer over yetmezliğinin olası etiyolojileri araştırılabilir.
Tedavi
POY teşhisi konduktan sonra büyün hastalara karyotipleme yapılmalıdır.Normal pubertal gelişim gösteren hastaların çoğunun karyotiplemesi normaldir.
X kromozomunda anormallik olan olgular doğum
yapmış dahi olabilirler.
Primer over yetmezliği teşhisi konmuş bir ergenin optimum şekilde tedavi edilmesi için, anlamlı
gelişimsel değişikliklerin görüldüğü bu dönemde
bu teşhisi duyan genç kadınların hem duygusal hem
de fiziksel ihtiyaçlarına özel bir hassaslık gösterilmelidir. Hastalar duygusal olarak hazır olmayabilir ve bu
bozukluğun kısa ve uzun dönemli etkilerini anlamak
için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabilir.
Hormon Terapisi
Östrojen eksikliğine bağlı sekeller önlenmelidir.
Östrojen eksikliğine bağlı vazomotor semptomları
ve ürogenital atrofiyi engellemek için hormon replasman tedavisi yapılmalıdır.Primer over yetmezliği
olan ergenlerde tedavinin amacı, menopoz yaşından
önce overin ürettiği hormonları replase etmektir; bu
tedavi, menopoz belirtilerinin tedavisine odaklanan
menopoz hormon terapisinden önemli farklılıklar
göstermektedir. Hormon terapisinin amacı, kemik,
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kardiyovasküler ve cinsel sağlığı destekleyen seviyelerde sadece belirtilerin azaltılmasının ötesine geçmektedir. Etiyolojisi ne olursa olsun, primer over yetmezliği olan hastalarda estrojen eksikliği bulunmaktadır. Dolayısıyla primer over yetmezliği olan genç
kadınlar, doğru replasman ve optimum kemik sağlığı
için menopoz dönemindeki kadınlara göre daha yüksek östrojen dozlarına ihtiyaç duyabilirler (12). Göğüs
gelişimi olmayan veya yetersiz olan kızlarda, östrojen
terapisine başlanmalı ve tedavi, tübüler meme oluşumunun önlenmesi için meme gelişimi tamamlanana
kadar kademeli progesteron dozlarının uygulanmasından önce yavaşça artırılmalıdır. Uterusu olan hastalarda endometriyal hiperpazinin önlenmesi amacı
ile tedaviye mutlaka ayda 12-14 gün progesteron
eklenmelidir. Hastanın tercihine göre hormon replasman tedavisi siklik veya devamlı olabilir.
Pübertal gelişim tamamlandığında, hastanın
uzun vadeli sağlığı için hormon terapisi gerekecektir.
Hormon desteği, normal over fonksiyonu için gerekli
estradiyol seviyelerinin korunması amacıyla günlük
bir terapiyi içerecektir. Fizyolojik doz aralığını yakalamak ve semptomların hafiflemesini sağlamak için
günde 100 mikrogram transdermal, oral veya bazen
de transvajinal estradiyol dozları tercih edilmektedir.
Her ay 10-12 gün döngüsel progesteronun tedaviye
eklenmesi ile, karşılanmamış estrojen riskleri olan,
endometriyal hiperplazi ve endometriyal kansere
karşı koruma sağlanacaktır. Oral estradiyol kullanılabilir, ancak karaciğerdeki ilk geçiş etkisi nedeniyle
transdermal estradiyole göre tromboemboli potansiyelini artırmaktadır. Oral kontraseptifler, hormon
terapisi için gerekenden daha yüksek estrojen dozları içerirler ve bu nedenle, ilk basamak hormon terapisi olarak önerilmezler.
IMS, EMAS ve NAMS gibi menopoz konusunda
uluslararası saygın dernekler ortak görüşü POY’li
hastaya normal menopoz yaşı olan 50 yaşa kadar
hormon tedavisinin verilmesi gerektiği yönündedir.
POY olguları genç oldukları için kardiyovasküler
hastalık ve meme kanseri açısından bazal riskleri
yaşlı postmenopozal olgulara oranla çok düşüktür.
Ancak östrojen tedavisi almayacak olurlarsa koroner
kalp hastalığı risklerinin uzun vadede artacağı bilgisi
verilmelidir (26.27.28).
Fertilite ve Gebelikten Korunma
POY olan olguların çok az bir kısmı fertilite açısından
hiçbir tedavi almadan gebe kalabilmektedir.Çok az
fonksiyonel folikül kalsa bile, fertilite devam edebilir. Over fonksiyonun zaman zaman spontan olarak

başlaması nedeniyle, primer over yetmezliği teşhisine rağmen %5-10 spontan gebelik şansı bulunmaktadır (10). %80 gebelik, canlı doğum ile sonuçlanır.
Gebelik istenen bir durum değilse, etkili bir doğum
kontrol yöntemi düşünülmelidir. Bu durumda oral
kontraseptivler (OC) yaygın olarak reçete edilmekle
birlikte, bariyer yöntemlerinin veya bir rahimiçi aracın kullanılması tercih edilmelidir (1). Bir hasta, estrojen dışı bir doğum kontrol yöntemini tercih ederse,
kemik mineral yoğunluğunu korumak ve hipoestrojeneminin diğer istenmeyen etkilerinin önlenmesi
için estrojen de verilmelidir. Bir adet döngüsünün
atlanması halinde, gebelik testi yapılmalıdır.
Kemik Kaybı
Östrojen eksikliğine ikincil trabeküler kemiklerde osteoporoz ve osteopeni durumu ortaya çıkmaktadır.
Hormon replasman tedavisine alternatif olarak günlük 1000-1500 mg kalsiyum yanında D vitamini ve
düzenli egzersiz önerilmelidir. POY hastalarının androjen miktarı normale oranla daha düşüktür.Androjen replasmanının faydası gösterilememiştir.
Erken yaşta over fonksiyonunun kaybedilmesi,
kemik artışının en yüksek düzeyde olduğu bir dönemde kemik mimarisini etkiler. Estrojen yetmezliği
olan ergenlerde çift-enerjili X-ray absorptiometri taraması önerilerini destekleyen yayınlanmış veri bulunmamaktadır. Bazı uzmanlar, estrojen yetmezliği
olan ergenlerde, pik kemik artışını belgelendirmek
için ergenliğin başından ortasına kadar ve daha sonra da geç ergenlikte her 2 yılda bir kemik yoğunluğunu yıllık olarak takip etmeyi önermekte, bazı uzmanlar ise, uzun dönemli düşük kemik kitlesi tedavisi
potansiyeli ve kırık riskinin düşük olması nedeniyle,
bu popülasyonda düşük kemik mineral yoğunluğu
bulgusunun sonuçlarının belirsiz olması nedeniyle
bunu önermemektedir. Bu güne kadar, belirsiz advers etkileri ve güvenlilik profilleri nedeniyle ergen
popülasyon için bifosfonatların uzun dönemli kullanımı önerilmemiştir. Bu alanda daha fazla araştırma
yapılması gerekmektedir.
Kardiyovasküler Hastalık (KV)
Erken endojen estrojen kaybı yaşayan bireylerde,
daha yüksek bir KV mortalite riski olduğu gösterilmiştir (15). Ergen popülasyona ilişkin verilerin yeterli
olmamasına ve bu popülasyonda KV hastalığına yönelik standart tarama rejimleri bulunmamasına rağmen, titiz bir takip gerekmektedir ve hekimler hastaların KV sağlığını optimize etmeleri için onlara des-
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tek vermelidir. Rutin vizitlerde, tütün kullanımından
kaçınma, doğru beslenme ve fiziksel egzersiz ile KV
sağlığının korunmasına ilişkin tavsiyeler de verilmelidir. Kan basıncının en az yılda bir defa ve lipid seviyelerinin 5 yılda bir ölçülmesi önerilir. Turner sendromu olan hastalarda, aort anevrizması da dahil, ilave
KV riskleri bulunmaktadır. Turner sendromu olan ve
belirgin KV patolojisi bulunmayan hastalara yönelik
diğer önlemler arasında, aort stenozu veya daralmasının değerlendirilmesi için hipertansiyonun ortaya
çıkması ile veya gebelik girişiminden önce, pediatrikten yetişkin sağlık hizmeti sağlayıcısına geçiş sırasında odaklı görüntüleme veya 5-10 yılda bir rutin
kalp görüntüleme sayılabilir (16). Over fonksiyonun
erken kaybedilmesi KV mortalitesi risk faktörü ile ilişkilendirilse de, bu hastaların hormon terapisinden
kaynaklı KV advers etkilerine ilişkin daha fazla risk taşıdığını gösteren bir veri bulunmamaktadır (15, 17).
Endokrin Bozuklukları
Otoimmün kaynaklı prematür over yetmezliği gelişen olgularda glukokortikoid tedavisi mantıklı olabilir, ancak bu tedaviyi destekleyen kesin kanıtlar
bulunmamaktadır. İdiyopatik primer over yetmezliği
olan yetişkinlerin yaklaşık %20’si, en yaygın olarak
Hashimoto tiroiditi olmak üzere, hipotiroidizm yaşayacaktır (5, 18). İlk primer over yetmezliği teşhisinin
ardından, tiroid peroksidaz antikorlarının varlığına
yönelik olarak tirotropin seviyelerinin test edilmesi
uygun olacaktır. Bu popülasyonda rutin tiroid taraması için bir öneri bulunmamasına rağmen, bu bozukluğun primer over yetmezliği olan hastalarda yüksek yaygınlığı nedeniyle, 1-2 yılda bir tiroid hastalığı
için test yapılması uygundur. Primer over yetmezliği
olan hastalarda, adrenal otoimmünite varsa adrenal
yetmezlik geliştirme şansları %50’dir. Hastalar adrenal antikorlarına karşı test edilmeli ve eğer bulgular
pozitif ise, yıllık kortikotropin stimülasyon testi yaptırmalıdır. Negatif test bulgularına sahip hastaların
izlemlerine ilişkin veriler eksiktir (1). Diabetes mellitus, anemi, miyasteni gravis, romatoid artrit, sistemik
lupus eritematozus ve kuru göz sendromu da, primer
over yetmezliği ile ilişkilendirilir ve semptomatolojiye
göre test yapılmalıdır. Bu hastalarda antiover antikorları bulunabilir, ancak bunların spesifikliği ve patojenik yararlılığı doğrulanmamıştır (17).
Hasta Danışmanlığı ve Hastanın Bilgilendirilmesi
Olguların çoğu için beklenmedik olan bu durumun
hastaya anlatılma biçimi belki de en önemli basa-

maktır. Özellikle genç hastaların çoğu konu ile ilgili
bilgilendirilme şekillerinden dolayı mutsuzdur. Sonuçlar hastaya telefonla değil, özel zaman ayrılan yüz yüze bir görüşmede söylenmelidir.“Erken
menopoz” yerine daha ılımlı görünen “over yetersizliği” “over yetmezliği” gibi tanımlar tercih edilmelidir.
POY menopoz değildir, spontan over aktivitesi ve
gebelik görülebilir. Hastaya tanıyı kabullenmesi için
zaman vermek, hasta durumunu anladıktan sonra
fertilite ile ilgili konuları konuşmak uygun olacaktır.
Doğurganlığın devamı için etkinliği ispatlanmış bir
yöntem henüz yoktur. İnfertilite için bilinen en geçerli çözüm oosit donasyonu ya da evlat edinmedir.
Kromozom bozukluğu olanlara genetik danışmanlık verilmelidir.
İnfertil olgular için beklenmedik olan bu duruma yönelik psikiatri konsültasyonu faydalı olacaktır. Ergen bir kadına, primer over yetmezliği teşhisi
konduğunda, hasta ve ailesi çoğu zaman fertilitenin
azaldığı, öz-imajın bozulduğu ve uzun dönemli hormon terapisinin gerektiği böyle bir rahatsızlık karşısında hazırlıksız kalmaktadır. Hastayı ve aileyi ofiste
doğrudan bir görüşme ile bilgilendirmek en iyisidir
(12). Ergenlerde, apati veya inkardan, vicdan azabı
veya üzüntüye kadar değişen duygular görülebilmektedir ve bu duygular anne-babaların veya vasilerin duygularından farklı olabilmektedir. Hekimler,
bu haberi anne-babalara çocuklarından ayrı olarak
söyleyebilirler, böylece anne-babalar teşhisi anlamak ve kızlarını en iyi şekilde destekleyebilmek için
bir fırsat bulabilirler. Anne-babalar aynı zamanda,
primer over yetmezliği teşhisinin kızları tarafından
tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığına dair önemli içgörüler sağlayabilirler ve bu anlamda klinisyen veya
ekibi yönlendirebilirler. Bu klinik teşhisi yapan sağlık hizmeti sağlayıcılar, bu rahatsızlığın hassasiyet
gerektiğini ve aile içinde teşhisin kültürel anlamını
da unutmamalıdır. “Prematüre over yetersizliği” teriminin kullanılması, hem genç kadın hem de ailesi için çok rahatsız edici olabilir (3). “Yetmezlik” bu
popülasyonda daha kolay kabul edilen bir terimdir
ve bu fonksiyonun aralıklı olarak geri dönmesi olasılığını da daha doğru yansıtmaktadır. Hastalar ve
aileleri, hastanın rahatsızlığının gelecekteki fertilite
üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirilmelidir. Olası
üreme tedavilerini görüşmek için hasta ve ailesi tarafından istendiğinde bir üreme endokrinolojisi ve
infertilite uzmanına başvurulmalıdır. Donör oositleri
ile in vitro fertilizasyon çoğu zaman en uygun tedavi
olmakla birlikte, başka sınırlı sayıda tedavi seçeneği
de bulunmaktadır. Prosedür ideal olmayabilir, ancak
fertilitesinin ciddi ölçüde azaldığını duyar bir hasta
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için bir ümit kaynağı olabilir. Bununla birlikte, gebelik sırasında aort yırtılması riski bulunması nedeniyle
Turner sendromu hastaları için önerilen bir seçenek
değildir. Primer over yetmezliği teşhisinin ardından
öz-saygıda azalma ve duygusal sıkıntı yaşandığı bildirildiğinden, psikolojik danışmanlık da sağlanmalıdır. (19–21 Hastaya durumun menopozdan farklı olduğu açıklanmalıdır . Hastalar genetik psikolojik ve
endorinolojik olarak değerlendirilmelidirler.
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Mülleryan Kanal Anomalileri
Yazar

Doç. Dr. Ebru Çöğendez

En son European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) / European Society
for Gynaecological Endoscopy (ESGE) ortak Çalışma
Grubu: CONUTA (CONgenital UTerine Anomalies)
isimli yeni bir sınıflama sistemi bildirmişlerdir (3)
(Tablo 2).

Tanım ve insidans
Müller kanalından kadın iç genital organlarının ortaya çıkışı her aşamada sapmaya uğrayabilir. Sonucunda çeşitli anomaliler ortaya çıkar. Genitoüriner
organların gelişimi embryolojik yaşamın 6. haftasında başlamaktadır. Embriyogenez döneminde oluşabilecek bir regresyonda müllerian kanal anomalileri
görülmektedir. Embriyolojik gelişimde Müllerian ve
Wolf kanalları çok yakın ilişkide bulunduğundan genital organ anomalileri üriner sistem anomalileri ile
beraberlik gösterebilmektedir.
Asemptomatik olduğu için tanı almamış hastalar
nedeniyle konjenital uterin anomalilerin gerçek sıklığını saptamak zordur. Konjenital uterin anomaliler
genel popülasyonda %2.4, infertil kadınlarda %5.6,
tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda %7.1 sıklıkta görülmektedir (1).

AFS sınıflaması








Class I, uterin hipoplazi ve/veya agenezi
Class II, unikornuat uterus
Class III, uterus didelfis
Class IV, bikornuat uterus
Class V, septat uterus
Class VI, arkuat uterus
Class VII, diethylstilbestrol-ilişkili anomaliler

CONUTA sınıflamasının özellikleri
 Anomalilerin sistematik kategorizasyonu anatomi
baz alınarak yapılmıştır.
 Aynı embriyolojik orijinden gelen uterin anatomi
farklılıkları ana sınıfların şekillendirilmesinde kullanılmıştır.
 Alt sınıflar aynı anatomik deformitenin farklı derecelerine göre oluşturulmuştur.
 Servikal ve vajinal anomaliler bağımsız alt gruplar olarak sınıflandırılmıştır.
 Sınıflandırma anatomik deformitenin derecesine
göre hafifden ağıra doğru yapılmıştır.

Sınıflama
Günümüze kadar kadın genital traktüs anomalileri
ile ilgili 3 sınıflandırma sistemi bildirilmiştir:
1. AFS (American Fertility Society) şimdiki adıyla
ASRM (Amerikan Üreme Tıbbı Derneği) sınıflaması
(Tablo1) (2)
2. Genito-üriner malformasyonların embryolojikklinik sınıflama sistemi
3. Onkolojide kullanılan TNM sınıflama prensibine
dayalı Vajina, Serviks, Uterus, Adnex ve ilişkili
Malformasyonlar Sistemi (VCUAM)
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I. Hypoplasia/agenesis

II. Unicornate

a. Vaginal

b. Cervical

III. Didelphus

IV. Bicornuate
a. Communicating b. Non
Communicating
a. Complete

c. Fundal
c. No cavity

d. No horn

b. Partial

d. Tubal
V. Septate

a. Comolete

VI. Arcuate

VILDES Drug related

b. Partial

Tablo 1. AFS sınıflaması.

Calss U0/normal uterus

Class U1/dysmorphic uterus

a. T-shaped

Class U2/septate uterus

b. Infantilis

c. Others

Class U3/bicorporeal uterus
>%50

a. Partial

a. Partial

b. Complete

Class U4/hemi uterus

a. With rudimentary
cavity

b. Complete

c. Bicorporeal septate

Class U5/aplastic uterus

b. With rudimentary
cavity

a. With rudimentary b. Without rudimentary
cavity
cavity

Class U6/unclassified cases

Tablo 2. CONUTA sınıflaması.

Mülleryen Agenezi
Mülleryen agenezi sıklığı her 4000-10.000 kadında
bir görülür. Aynı zamanda mülleryen aplazi, MayerRokitansky-Küster-Hauser sendromu ya da vajinal
agenezi olarak da bilinmektedir. Tipik olarak normal büyüme ve gelişim gösteren adolesanda primer amenore ile karşımıza çıkar. Gonadal disgenezilerden sonra primer amenorenin ikinci en sık
nedenidir. Hasta normal 46XX karyotip ve normal
hormon profiline sahiptir. Ayırıcı tanıda konjenital

vajina yokluğu, transvers vajinal septum, imperfore himen, androjen duyarsızlığı ve 17ά hidroksilaz
eksikliğini içeren 46XY gibi sex gelişim bozuklukları
düşünülmelidir.
Mülleryen agenezili hastada
tanı yöntemleri nelerdir?
Konvansiyonel transabdominal, translabial ya da
transrectal ultrasonografi üç boyutlu ultrasonografi
ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda yardım-
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cıdır. Mülleryen agenezili hastaların %2-7 sinde aktif
endometrium bulunabilir. Mülleryen agenezi tanısında laparoskopi gerekli olmamakla birlikte fonksiyonel rudimenter uterin hornu olan hastalarda
faydalı olabilir. ACOG ( American College of Obstetricians and Gynecologist) laparoskopiyi pelvik ağrı
varlığında önermektedir (4)
Bu hastaların en az %53’ünde mülleryen ageneziye abdominal duvar, üriner sistem ve iskelet sisteminin konjenital malformasyonları eşlik ettiğinden
bu sistemlerdeki anomaliler de araştırılmalıdır. Renal
agenezi ya da pelvik böbrek için ultrasonografi yapılmalıdır. Skolyoz bu hastalarda en sık görülen iskelet
sistemi anomalisidir.
Mülleryen agenezili hastada
yönetim nasıl olmalıdır?
Mülleryen agenezi tanısı konduktan sonra öncelikle
adolesana neo-vajen oluşturulmak suretiyle ileride
sağlıklı cinsel ilişkiye sahip olabileceği anlatılmalıdır.
Gelecekte fertilite durumu ile ilgili olarak da biyolojik
anne olma şansının olduğu bildirilmeli ve bunun için
de yardımla üreme teknikleri ve taşıyıcı annelik seçenekleri kendisine ve ailesine sunulmalıdır.
Fonksiyonel vajina oluşturulmasında cerrahi olmayan ve cerrahi olmak üzere iki tip tedavi seçeneği
vardır. Cerrahi olmayan vajinal dilatasyon yöntemleri,
çoğu hastada birinci basamak yaklaşımdır. Başarılı bir
dilatasyon için hasta her gün uygun dilatatörü vajen
poche’una kendisi 30 dakika ile 2 saat kadar uygulamalıdır. Bu yolla mülleryen agenezili hastaların %9095’inde anatomik ve fonksiyonel başarı sağlanabilmektedir (5) Yeterli vajen derinliği ve genişliği sağlandıktan sonra düzenli vajinal ilişki ya da dilatasyon tedavisinin devamlılığı gerekir. ACOG vajinal dilatasyon
yöntemini ilk tedavi seçeneği olarak önermektedir (4).
Uygulama Önerileri
 Fonksiyonel vajina oluşturulmasında cerrahi
olmayan ve cerrahi olmak üzere iki tip tedavi
seçeneği vardır.
 Cerrahi olmayan vajinal dilatasyon yöntemleri,
çoğu hastada birinci basamak yaklaşımdır.
 Bu yolla mülleryen agenezili hastaların %9095’inde anatomik ve fonksiyonel başarı sağlanabilmektedir
 Yeterli vajen derinliği ve genişliği sağlandıktan
sonra düzenli vajinal ilişki ya da dilatasyon
tedavisinin devamlılığı gerekir. ACOG vajinal
dilatasyon yöntemini ilk tedavi seçeneği olarak
önermektedir

Cerrahi tedavi zamanlaması:
Hastaya ve prosedürün tipine göre planlanmalıdır.
Postoperatif dilatasyonu devam ettirebilecek olgunluğa ulaştığı düşünülen hastalarda 17-21 yaş arası
operasyon zamanı için en uygundur. Pek çok neovajen cerrahi teknik tanımlanmıştır. Bunlar arasında en
çok uygulanan Abbe-McIndoe tekniğidir. Diğer yöntemler içinde Vecchietti prosedür, Davydov yöntemi,
Baldwin yöntemi ve Creatsas yöntemi vardır. Günümüzde en iyi fonksiyonel başarıyı ve seksüel yeterliliği sağlayan en iyi cerrahi yöntem için literatürde
henüz görüş birliği yoktur. (6)
Uygulama Önerileri
 17-21 yaş arası operasyon zamanı için en uygundur.
 En çok uygulanan cerrahi yöntem Abbe-McIndoe
tekniğidir.
 Diğer yöntemler içinde Vecchietti prosedür,
Davydov yöntemi, Baldwin yöntemi ve Creatsas yöntemi vardır
 Günümüzde en iyi fonksiyonel başarıyı ve seksüel yeterliliği sağlayan en iyi cerrahi yöntem
için literatürde henüz görüş birliği yoktur
Unicornuat Uterus
Unikornuat uterus tüm mülleryan anomalilerin %2.4
- %13’ünü oluşturan ve asimetrik lateral füzyon defektine bağlı ortaya çıkan bir uterin anomalidir. Bu
anomalinin dört alt tipi vardır:
 Rudimenter horn bulunmayan izole unikornuat
uterus
 Uterusla bağlantılı olmayan (non-komunikan) ve
endometrial kavite içermeyen rudimenter horn
 Uterusla bağlantılı olmayan (non-komunikan) ve
endometrial kavite içeren rudimenter horn
 Uterusla bağlantılı (komunikan) ve endometrial
kavite içeren rudimenter horn.
Unikornuat uterus –prognoz?
Unikornuat uterus yüksek oranda endometriozis, prematür doğum ve malprezantasyon ile birliktelik gösterir. Bu hastalarda spontan abortus riski %36.6, preterm
doğum %16.2, term doğum %44.6 ve canlı doğum
oranı %54.2’dir. Cerrahi rekonstrüktif prosedürlerin
gebelik sonuçlarını düzelttiği gösterilememiştir (7).
Her ne kadar proflaktik serklaj gebelik sonuçlarını düzeltmek için önerilse de, mülleryen anomalili hastalar
serklaj için standart endikasyonlara bağlı kalınmak su-
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retiyle ekspektan olarak yönetilmelidir (8). Rudimenter
horn gebeliklerinde uterin rüptür riski artmıştır.
Unicornuat uterus – tanısı
HSG ile fonksiyonel endometriuma sahip komunikan rudimenter horn saptanabilirken, kavite ile ilişkisiz alt tipleri dışlamada HSG kullanılmaz. Nonkomunikan rudimenter horn tanısı için 3D ultrason ve MRI
kullanılabilir. Histeroskopi/laparoskopi tanıda altın
standarttır.

uterus ve servikste sınırlı kalsa da nadiren vulva, mesane, üretra, vajina ve anüste de duplikasyon şeklinde görülebilir. Uterus didelfisli kadınların %15-20’sinde obstrükte hemi-vajen ve ipsilateral renal agenezi
gibi unilateral anomaliler görülebilmektedir (11).
Çoğu zaman rutin muayene sırasında longitudinal vajinal septum ve çift serviks fark edilerek tanı
konulur. Ancak obstrükte hemivajinaya bağlı hematokolpos nedeniyle ortaya çıkan pelvik ağrı ile de
karşımıza çıkabilmektedir.
Uterus didelfis -prognoz?

Unikornuat uterus tanısı konan hastaya
yaklaşım nasıl olmalıdır?
Unikornuat uterus %40 gibi yüksek oranda renal
anomaliler ile birliktelik gösterdiğinden bu hastalarda böbreklerin ultrasonografi ile değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yine bu hastalarda ektopik over ihtimali bulunduğundan ektopik overin lokalizasyonunu tespit etmek için MRI’dan faydalanılabir. Ektopik
over, ovaryen malignite riski nedeniyle ve ovulasyon
indüksiyonu durumlarında klinik öneme sahiptir.
Unikornuat uterus- tedavi yaklaşımı?
Rudimenter horn bulunmayan izole unikornuat uterus alt tipi kısmen az risklidir ve cerrahi girişim gerektirmez. Obstrükte hornun tedavisi ise cerrahi eksizyonudur. Obstrükte rudimenter horn laparoskopik
olarak çıkarılmalıdır. Çünkü obstrükte rudimenter
horn varlığında endometriozis riski artmaktadır. Cerrahi eksizyon aynı zamanda obstrükte hornda gelişebilecek gebelik ve gebelik komplikasyonlarının
önüne geçmeyi de sağlayacaktır (9, 10).
Uygulama Önerileri
 Unikornuat uterus %40 gibi yüksek oranda renal anomaliler ile birliktelik gösterdiğinden bu
hastalarda böbreklerin ultrasonografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Rudimenter horn bulunmayan izole unikornuat uterus alt tipi kısmen az risklidir ve cerrahi
girişim gerektirmez.
 Obstrükte hornun tedavisi ise cerrahi eksizyonudur.

Uterus didelfis olgularında spontan abortus oranı
%32.2, erken doğum %28.3, term doğum %36.2 ve
canlı doğum oranı %55.9’dur. Vajinal septum vakaların %75’inde mevcuttur ve cinsel ilişkide zorluk ve
vajinal doğum için engel teşkil eder (12).
Uterus didelfis - tedavi?
Pelvik ağrı, tekrarlayan gebelik kayıpları ve preterm
doğum öyküsü olanlarda Strassman metroplasti düşünülmelidir. Obstrükte hemi-vajen ya da disparoni
varlığında obstrükte vajen duvarı rezeke edilerek tek
bir vajinal vault oluşturulmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Çoğu zaman rutin muayene sırasında longitudinal vajinal septum ve çift serviks fark edilerek
tanı konulur.
 Pelvik ağrı, tekrarlayan gebelik kayıpları ve preterm doğum öyküsü olanlarda Strassman metroplasti düşünülmelidir.
 Obstrükte hemi-vajen ya da disparoni varlığında obstrükte vajen duvarı rezeke edilerek tek
bir vajinal vault oluşturulmalıdır.
Bikornuat uterus
Bu anomali mülleryen kanalların parsiyel füzyonundan kaynaklanmaktadır. Eğer serviks duplikasyonu
yok ise bu anomaliye “bikornuat, unikollis” denir.
Santral myometrium eksternal servikal os’a kadar
uzanıyorsa çift endometrial kavite ile birlikte çift serviksten bahsedilir. Bu durum “bikornuat, bikollis uterus” olarak adlandırılır.

Uterus didelfis
Bikornuat uterus -tanısı?
Çift uterus olarak da bilinir. Mülleryan kanalların füzyon yetersizliğine bağlı reprodüktif yapılarda duplikasyon şeklinde karşımıza çıkar. Çoğu zaman sadece

HSG’de simetrik iki uterin kavite ve fallop tüpleri görülür. Bulgular uterin septum ile örtüştüğünden HSG
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ile bicornuat - septum uteri ayrımı yapmak mümkün
olmamaktadır. Uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi için bu ayırımın yapılması gerekir. Tanıda 2D
ultrason, 3D ultrason, MRI yöntemlerinden faydalanmaktayız. Laparoskopi/histeroskopi tanıda altın
standarttır.
3D ultrason ile septumun uzunluğu, fundal distorsiyon ve uterin kavitenin genişliği hakkında oldukça önemli bilgiye ulaşmaktayız. 3D ultrasonun
uterin septum için doğruluk oranı %92, bikornuat
uterus için %100 olarak bildirilmiştir (13). Histeroskopi ile 3D ultrasonun kombine kullanımı oldukça
güvenilir ve basit bir yöntemdir.
MRI uterin fundusun gerek internal gerekse eksternal konturlarını ortaya koyan diğer bir görüntüleme yöntemidir. Literatürde 3D ultrason ile MRI
metodlarını karşılaştıran çok az çalışma vardır. Faivre
ve arkadaşlarının 3D ultrason, MRI ve histeroskopiyi
karşılaştırdıkları 31 hastayı kapsayan bir çalışmada;
3D ultrason hastaların tamamını doğru tanırken MRI
5 yanlış pozitif uterin bikornu olgusuyla %77 doğruluk oranı sağlamıştır (14).
Bikornuat uterus-tedavi?
En sık uygulanan yöntem Strassman metroplastidir.
Uterin kaviteye girilene kadar her iki round ligaman
arasından transvers fundal insizyon yapılır. Daha
sonra insizyon anteroposterior olarak kapatılır. Zaman içerisinde laparoskopi ve mini laparatomi ile
yöntemin daha az invaziv olmasına çalışılmıştır.
Uygulama Önerileri
 Tanıda 2D ultrason, 3D ultrason, MRI yöntemlerinden faydalanmaktayız.
 Laparoskopi/histeroskopi tanıda altın standarttır.
 Cerrahi tedavide en sık uygulanan yöntem
Strassman metroplastidir.

ner sistemin değerlendirilmesine gerek yoktur. Uterin septum inkomplet (parsiyel) ve komplet olmak
üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eşlik eden
servikal septum yada duplike serviks olabilir.
Septat uteri tanısı nasıl konur?
Uterin septum için tanımlamalar değişkendir, standardizasyon yoktur. ESHRE/ESGE kriterlerine göre
septum tanısı myometrial duvar kalınlığının %50’nin
üzerinde internal indentasyon göstermesi durumunda konmaktadır. ASRM kriterlerine göre ise septum
konfigürasyonlarını tanımlamak için böyle keskin
parametreler yoktur. ASRM’ye göre uterin interstitial hattan apexe olan derinlik <1 cm ve indentasyon
açısı >900 ise normal/arcuat uterus, uterin interstitial
hattan apexe olan derinlik >1, 5 cm ve indentasyon
açısı <900 ise septate uterus, eksternal fundal indentasyon >1 cm ise bikornuat uterus olarak tanımlanmaktadır (15).
Ludwin ve arkadaşları ESHRE-ESGE ve ASRM
mülleryan kanal anaomali sınıflamalarını karşılaştırmışlardır. Çalışma 261 hastayı kapsamaktadır. %36.4
olguya ESHRE-ESGE sınıflamasına göre septat uterus
tanısı konurken; bu olgular ASRM sınıflamasına göre
arkuat ya da normal uterusa karşılık gelmektedir. Sonuç olarak araştırmacılar ESHRE-ESGE sınıflamasının
septat uterus için gereğinden fazla tanı koyduğu dolayısıyla gereğinden fazla tedaviye neden olduğunu
bildirmişlerdir (16).
ASRM komite görüşüne göre (15)
 Septum ve bikornuat uterus ayırıcı tanısında laparoskopi/histeroskopi ile karşılaştırıldığında
3-D ultrason, sonohisterosalpingografi ve MRI iyi
tanısal testlerdir (Grade B)
 Uterin septum tanısında histeroskopi ile birlikte
laparoskopi yerine histeroskopi önerilmektedir.
Çünkü bu yaklaşım daha az invazivdir. (Grade B)

Septate/arcuate uterus

Uterin septum fertiliteyi etkiler mi?

Uterin septum 20. embryonik haftadan önce iki paramezonefrik (mülleryen) kanal arasındaki dokunun
rezorbsiyonundaki yetersizlik neticesinde meydana
gelmektedir. Arkuat uterus ise uterin septumdan
farklı olarak bu rezorbsiyon yetersizliğinin en hafif
formu olarak karşımıza çıkar ve klinik olarak anlamlı
olmadığı düşünülmektedir.
Uterin septum ile renal anomaliler arasında ilişki
bildirilmediğinden uterin septumlu hastalarda üri-

Tüm uterin anomali tiplerini içeren 153 hasta ile normal uterusa sahip 27 hastayı karşılaştıran geniş çaplı
bir çalışmada 33 hastada uterin septum anomalisi
tanısı konmuş ve bu hastalarda (%21.9) kontrol grubuna (%7.7) göre daha yüksek oranda infertilite ile
karşılaşılmıştır. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (17). Yakın zamanda yapılan bir
çalışmada infertilite ya da abortus nedeniyle histeroskopi ve laparoskopi yapılan 92 uterin septumlu
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hasta ile 191 normal uteruslu kadınlar karşılaştırılmış;
uterin septumlu hasta grubunda kontrol grubuna
göre daha az sıklıkta infertilite saptanmıştır (18). Bununla birlikte konjenital anomalilerin üreme sonuçları üzerine etkisini değerlendiren bir meta-analizde;
kontroller ile karşılaştırıldığında doğal konsepsiyon
olasılığını anlamlı olarak azaltan tek anomalinin uterin septum olduğu gösterilmiştir.
ASRM komite görüşüne göre (15):
 Uterin septumun infertilite ile ilişkili olduğunu
gösteren yeterli kanıt yoktur (Grade C)
İnfertil kadında septumun tedavi edilmesi
fertiliteyi düzeltir mi?
Septumun cerrahi tedavisi ile septuma dokunmamayı karşılaştıran prospektif randomize kontrollü
çalışmalar bulunmamaktadır. Bir çok gözlemsel çalışma infertil kadınlarda histeroskopik septum insizyonunun düzelmiş klinik gebelik oranları ile ilişkili
olduğunu göstermektedir (Grade C) (15)
Uterin septum gebelik kaybına ya da
olumsuz gebelik sonuçlarına neden olur mu?
 Uterin septumun abortus ve preterm doğuma katkıda bulunduğuna dair açık kanıtlar vardır (Grade B)
 Uterin septumun malprezentasyon, intrauterin
gelişim kısıtlılığı, plasental dekolman ve perinatal mortalite riskini artırdığını gösteren kanıtlar
vardır. (Grade B) (15)
Uterin septumun tedavisi obstetrik sonuçları
düzeltir mi?
 Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda; histeroskopik septum insizyonu abortus
oranlarında azalma ve canlı doğum oranlarında
düzelme ile ilişkili bulunmuştur (Grade C)
 İnfertil ya da gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda histeroskopik septum rezeksiyonu canlı doğum oranlarında düzelme ile ilişkili bulunmuştur
(Grade C) (15)

Uygulama Önerileri
 Septumun cerrahi tedavisi ile septuma dokunmamayı karşılaştıran prospektif randomize
kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
 Bir çok gözlemsel çalışma infertil kadınlarda
histeroskopik septum insizyonunun düzelmiş
klinik gebelik oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
 Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda; histeroskopik septum insizyonu abortus
oranlarında azalma ve canlı doğum oranlarında düzelme ile ilişkili bulunmuştur
 İnfertil ya da gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda histeroskopik septum rezeksiyonu canlı
doğum oranlarında düzelme ile ilişkili bulunmuştur.
Uterin septumun cerrahi tedavisi
Uterin septum laparatomi (Jones metroplasti, modifiye Tompkins prosedürü) ile ya da histeroskopik
teknikler ile tedavi edilebilmektedir. Daha az invaziv
histeroskopik tekniklerin gelişmesiyle diğer yöntemler terkedilmiştir. Septumu serbestleştiren insizyon
teknikleri içerisinde soğuk makas, unipolar-bipolar
koter, lazer ve septum rezeksiyonu vardır. Histeroskopik tekniklerin etkinliği ve komplikasyonlarını karşılaştıran çok az sayıda randomize kontrollü çalışma
vardır. Histeroskopik septum insizyonu için spesifik
bir yöntemi önermek için yeterli kanıt yoktur (Grade
C) (15)
Uterin septum rezeksiyonu sonrası
ne kadar süre sonra gebeliğe izin verilmelidir?
Postoperatif 2. ayda uterin kavitede iyileşmeyi gösteren kanıtlar bulunmakla birlikte ameliyat ile gebelik arasında spesifik bir zaman aralığını destekleyen
kanıtlar yetersizdir (Grade C). Bununla birlikte histeroskopik septum rezeksiyonunu takiben cerrahinin
başarısını değerlendirmek amaçlı postoperatif 2.
ayda HSG önerilmekte; cerrahi girişimin başarılı olduğu düşünülen olgularda gebelik girişimi uygun
görülmektedir (19).

Uterin septum karakteristiği kötü
reprodüktif sonuçlar ile ilişkili midir?

Adezyon proflaksisi gerekli midir?

Septumun derinlik ve genişliğini tanımlayan boyutlar karşılaştırıldığında obstetrik sonuçların farklı olduğunu gösteren kanıtlar yetersizdir. (Grade C) (15)

Histeroskopik septum insizyonunu takiben adezyona yönelik önleyici tedavi ya da herhangi bir spesifik
yöntem önerisi için yeterli kanıt yoktur (Grade C) (15).
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DES ile ilişkili anomaliler

Servikal anomaliler

Mülleryan gelişim evresinde annenin yüksek doz
östrojene (DES) maruz kalması neticesinde en sık T
şeklinde uterus olmak üzere hipoplazik uterus, hipoplazik serviks, mid-fundal darlık ve endometrial
kavite yapışıklıkları şeklinde karşımıza çıkan konjenital uterin anomalidir. DES 1949-1971 yılları arasında
abortusu önlemek amacıyla kullanılan sentetik bir
östrojendir. Sebep olduğu uterin anomali, vaginal
adenozis ve berrak hücreli adenokarsinom riski nedeniyle 40 yıl önce DES terk edilmiştir.

Nadiren izole anomali şeklinde görülen servikal anomaliler, çoğu zaman vajinal ya da uterin anomalilere
eşlik etmektedir. Agenezi, atrezi, anormal uzun ya
da geniş serviks, obstrükte serviks ya da hipertofik
serviks şeklinde karşımıza çıkabilir. Servikal atrezi
primer amenore, hematometra ve buna bağlı pelvik
ağrıya yol açar. Utero-vajinal anastomozu takiben
gebelik mümkün olabilmektedir. Obstrüktif servikal
anomalilerin cerrahi tedavisi yüksek oranda asendan enfeksiyon ve histerektomi ile sonuçlanmaktadır (21). Bu durumda yardımla üreme teknikleri ve
taşıyıcı annelik hususunda hasta bilgilendirilmelidir.

DES ile ilişkili anomaliler-prognoz?
Uterin dismorfizmli kadınlarda normal uterin kaviteli
hastalara göre daha fazla oranda infertilite ve obstetrik
komplikasyonlar görülmektedir. T-shaped uterusa sahip kadınlarda histeroskopik meteroplasti sonrası reprodüktif performans çok iyi dökümente edilmemiştir.
DES ile ilişkili anomaliler-tedavi?
Tedavide histeroskopik metroplasti ile T-shaped uterus
ve diğer dismorfik uterus olgularında reprodüktif performansı artırmaktır. Cerrahi erken foliküler fazda planlanmalıdır. Endometriumu hazırlamak için preoperatif 1
ay progesteron tedavisi ya da GnRh analogları kullanılabilmektedir. Histeroskopik cerrahi için makas, monopolar ya da bipolar enstrümanlar tercih edilebilir (20).

Vajinal Anomaliler
Bu anomaliler transvers vajinal septum, longitudinal
septum ve imperfore hymendir. Transvers septum ve
imperfore hymenin aksine longitudinal vajinal septum diğer mülleryen uterin anomalilere eşlik edebilmektedir (22). Transvers vajinal septumun tedavisi septumun eksizyonu ve vajinal anastomozdur.
Longitudinal vajinal septum semptomatik ise eksize
edilebilir. İmperfore hymenin tedavisi ise cerrahidir.
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T-shaped uterus için spesifik prosedür
Hook ya da 5 F bipolar prob uterin horna yerleştirildikten sonra fundustan istmusa doğru lateral duvara dikey
şekilde insizyon yapılır. Uterin kavite triangular ve simetrik normal haline gelene kadar her iki duvara insizyon
yapılır. İnsizyon derinliği 5-7 mm’yi geçmemelidir (20).
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 İnsizyon derinliği 5-7 mm’yi geçmemelidir
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TESTİS
 Mediastinum testis
 Septula testis
 Lobuli testis
o Tubuli seminiferi contorti
o Tubuli seminiferi recti
 Rete testis
 Ductuli efferentes testis
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Veziküla Seminalis (Şematik)
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EMBRİYOLOJİ (ÖZET)

 İntrauterin gelişimin 5. haftasında primordial
germ hücreleri bağırsağın dorsal mezenteri boyunca gonadal kabartıya doğru göç ederler.
 Epitel kordonları (Gonadal kordonlar) alttaki mezenkimin içine doğru büyür.
 Farklılaşmamış gonadlar bir dış korteks ile bir iç
medulladan oluşur.

 Dişide gonadın korteksi overe erkekte ise gonadın medullası testise farklılaşır.
 Mezonefrik kanaldan (Wolf kanalı): Erkek üreme
sistemi gelişir.
 Paramezonefrik kanaldan (Müller kanalı): Dişi
üreme sistemi gelişir.
 Mezonefrik kanalın artığı: Gartner kisti, Parooforon, Epoopforon, Morgagnian kist
 Paramezonefrik kanalın artığı: Utrikulusprostatikus, Apendiks testis.
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TANIM

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NEDENLER

Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıllık süre içinde
gebe kalınamaması durumu olarak belirtilir.
Bu tanımın süresi keyfi bir şekilde seçilmiş
olmasına rağmen 10 yıllık bir süreç içinde A.B.D.
ve İngiltere’de yapılan ve 5574 kadını kapsayan bir
çalışmadan çıkarılmıştır.
Bu kadınların %50’si ilk 3 ay içinde, %72’si ilk 6
ayda ve %85’i de ilk bir yıl içinde gebe kalabilmişlerdir.

 Hipotalamik-hipofizer hast. (GnRH, LH ve FSH eksikliği)
Konjenital nedenler.
 Konj. GnRH eksikliği. (Kallmann sendr.)
 Hemokromatozis.
 Multi-organ genetik
Hipofiz ve Hipotalamus tm. hast. Prader-Willi /
Laurence-Moon-Biedl-Bardet sendr.
Akkiz nedenler
Makroadenom, Kraniofarenjiom)
İnfiltratif hast. (Sarkoidozis, Histiositozis, Tüberkülozis, fungal enf.)
Travma, post-cerrahi, post-radyasyon.
Vasküler (enfarkt, anevrizma)
Hormonal (hiperprolaktinemia, androjen fazlalığı, östrojen ve kortizol fazlalığı)
İlaçlar (Opioidler ve psikotropik ilaçlar, GnRH
agonist veya antagonistleri)
Sistemik nedenler.
Kronik hast.
Beslenme bozuklukları.
Obesite
 Primer gonadal hastalıklar
Konjenital hast.
Klinefelter sendr. (XXY) ve variant’ları (XXY/
XY;XXXY)
Kriptorşidizm
Myotonik distrofi
Konjenital anorsi
Varikosel
Androjen dirençliliği sendr.

ETYOLOJİ (KADIN + ERKEK)
Erkek faktörü

%23

Ovulatuar disfonksiyon

%18

Tubal nedenler

%14

Endometriozis

%9

Koital nedenler

%5

Servikal faktör

%3

Açıklanamayan

%28

ERKEK İNFERTİLİTESİ GENEL NEDENLER
Hipotalamik/Hipofizer nedenler (Sek.
hipogonadizm)

%1-2

Testiküler nedenler (Pr.
Spermatogenezde yetmezlik ve
hipogonadizm

%30-40

Posttestiküler nedenler (Sperm
transport bozuklukları)

%10-20

Sınıflandırılamayan grup

%40-50
75
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5-alfa redüktaz eksikliği
Y-kr. Delesyonları
o Akkiz hast.
Viral orşit (mumps, echovirus, arbovirus)
Granülamatöz orşitis (Tbc. Lepra)
Epididimo-orşitis (gonorrhea, chlamydia)
İlaçlar (Alkilleyici ajanlar, alkol, marijuana, antiandrogenler, ketokonazol, spirono lakton,
 histamine 2 reseptör antagonistleri)
İonize radyasyon
Çevresel toksinler (cadmium, kurşuncıva, karbon disulfide, dibromochloropropane)
Hipertermi
İmmünolojik hast, (poliglandüler otoimmün
hast. dahil)
Travma / Torsiyon / Kastrasyon
Sistemikhast. (renal yetm, hepatik siroz, kanser,
sickle cell hast., amiloidozis, Çölyak hast.)
 Sperm transport bozuklukları
o Epididimal disfonksiyon (ilaçlar, enfeksiyonlar)
o Vaz Deferens Anormallikleri
Konjenital yokluğu,
Young’s sendromu,
Enfeksiyon, vazektomi
 Ejakülatuar disfonksiyon
o Spinal kord hast.
o Otonomik disfonksiyon
o Prematür ejakülasyon
 Açıklanamayan erkek faktör infertilitesi.

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.

HİKAYE
FİZİK MUAYENE
SEMEN ANALİZİ
GENETİK TESTLER
ENDOKRİN TESTLER

HİKAYE VE FİZİK MUAYENE
Antren yokluğu ya da direnci ile ilgili semptom
ve bulgular
Varikosel varlığını, testislerin varlığını ve boyutunu
ve vas deferensin sert fibröz kordlarının varlığını
ya da yokluğunu kontrol etmek amacı ile skrotal
muayene yapılması
Kistik fibrozis ile ilgili aile öyküsü ya da bulgusu
Geçirilmiş vazektomi ya da vazovazostomi öyküsü
Genitoüriner enfeksiyon hikayesi ya da klinik bulgusu
Özellikle androjen eksikliği ya da direncine yol
açan İlaçlar (sempatolitik ajanlar)
Ejakülasyon problemleri özellikle ejakülasyon
yokluğu ya da azlığı
Otonomik nöropati (örn. Diyabetes Mellituskomplikasyonu)
Retroperitoneal ya da abdominopelvik cerrahi
Spinal kord yaralanması ya da hastalığı
Erektil disfonksiyon

HORMON KONSANTRASYONLARINA GÖRE MENSTÜREL SİKLUS DÜZENSİZLİKLERİNİN
KLİNİK SINIFLAMASI
Grup

Hormon konsantrasyonu
FSH

Estradiol

Prolaktin

Bozukluk

Tedavi

Hipogonadotropik, hipoestrojenik, normoprolaktinemik

Düşük

Düşük

Normal

Santral

Pulsatil gonadotropin
serbestleştirici hormon
(GnRH)
Gonadotropinler

Normogonadotropik,
normo-estrojenik,
normoprolaktinemik

Normal

Normal

Normal

Hipotalamopituiterovaryan aks

Klomifen
Gonadotropinler

Hipergonadotropik,
hipo-estrojenik,
normoprolaktinemik

Yüksek

Düşük

Normal

Over

Yok

Hiperprolaktinemik

Düşük

Düşük

Yüksek

Santral

Dopamin agonisti

BÖLÜM 11 • İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi  77

ANDROJEN EKSİKLİĞİNİN KLİNİK BELİRTİLERİ
FETAL ANDROJEN EKSİKLİĞİ
Semptomlar
Ambigus genitalya

Bulgular
Ambigus genitalya (47, XY DSD)
Normal dişi genitalya
Mikrofallus (kliteromegaliye benzer)
Psödovajinal perineoskrotal hipospadias
Bifid skrotum
Kriptorşidizm

PREPUBERTAL ANDOROJEN EKSİKLİĞİ
Semptomlar
Gecikmiş puberte
Seksüel ilgi ve istek kaybı (libido azalması)
Azalmış gece ve sabah spontan
ereksiyonu
Meme büyümesi ve hassasiyet
Motivasyon ve girişimcilikte azalma
Azalmış güç ve fiziksel performans
Ejakülat ve ejakülasyonun olmaması
(spermarş)
Baba olamama (infertilite)

Bulgular
Önükoidizm
İnfantil genitalya
Küçük testisler
Erkek tipi kıllanmanın olmaması, akne yok
Boya göre orantısız kol ve bacak uzunluğu
Pubertal yağ dağılımı
Az gelişmiş kas kütlesi
İnce ses
Azalmış kemik tepe kitlesi, osteopeni, osteoporoz
Jinekomasti
Küçük prostat bezi
Aspermi, ciddi oligospermi ya da azospermi

ERİŞKİNDE ANDROJEN EKSİKLİĞİ
Semptomlar
İnkomplet seksüel gelişim
Seksüel ilgi ve istek kaybı (libido azalması)
Azalmış gece ve sabah spontan
ereksiyonu
Meme büyümesi ve hassasiyet
Baba olamama (infertilite)
Boy kısalması, minimal travmal kırık
öyküsü
Sıcak basmaları ve terlemeler
Tıraş olma sıklığında azalma

Bulgular
Önükoidizm
Küçük ve büzülmüş testisler
Erkek tipi kıllanmada azalma (pubik ve aksiller)
Jinekomasti
Aspermi, azospermi ya da ciddi oligospermi
Düşük kemik mineral dansitesi (osteopeni, osteoporoz)
Boy kısalması, minimal travma kırıkları ya da vertebral
kompresyon kırıkları
Prostat boyutlarında ya da PSA’da açıklanamayan azalmalar

Daha Az Spesifik Semtomlar
Azalmış enerji ve canlılık
Kendine güvende ve motivasyonda
azalma
Üzüntülü ve keyifsiz hissetme, sinirlilik
Yorgunluki fiziksel ve iş performansında
azalma
Zayıf konsantrasyon ve hafıza
Uyuklama hali

Daha Az Spesifik Bulgular
Orta derecede normostik normokromik anemi (normal kadın
aralığında
Depreşe mod, hafif depresyon ya da distimi
Azalmış kas yoğunluğu ve gücü
Artmış vücut yağ ya da vücut kitle indeksi
İnce yüz kıvrım kırışıklıkları (ornitalra ve ağıza lateral)

W.H.O. (Dünya Sağlık Örgütü) 5. baskı. (2010) REFERANS DEĞERLER
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SEMENİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN ALT REFERANS LİMİTLERİ (%5-95 GÜVEN ARALIKLARI İLE)*
Parametre
Alt referans limiti
Semen hacmi (ml)
1, 5 (1, 4-1, 7)
39 (33-46)
Toplam sperm sayısı (106 /ejakülat)
6
Sperm konsantrasyonu (10 /ml)
15 (12-16)
Toplam motilite (PR+NP, %)
40 (38-42)
İleriye doğru hareketlilik (PR, %)
32 (31-34)
Vitalite (canlı spermler %)
58 (55-63)
Sperm morfolojisi (normal formlar, %)
4 (3, 0-4, 0)
Uzlaşılan diğer eşik değerler
pH
≥7, 2
<1,0
Peroksidaz pozitif lökositler (106 /ml)
MAR testi (partiküllere bağlı hareketli spremler, %)
<50
İmmunobead test (boncukların bağlandığı hareketli spermler, %)
<50
Seminal çinko (μmol/ejakülat)
≥2, 4
Seminal früktoz (μmol/ejakülat)
≥13
Seminal nötral glikozidaz (μU/ejakülat)
≥20

SEMEN KALİTESİNE İLİŞKİN TERMİNOLOJİ*
Aspermi
Semen yok (retrograd ejakülasyon var ya da yok)
Astenozoospermi
İleri hareketli spermlerin (PR) yüzdesi alt referans limitin altında
Astenoteratozoospermi
Hem ileri harektli spermlerin (PR) hemde morfolojik olarak normal
spermlerin yüzdesi alt referans limitlerinden düşük
Azoospermi
Ejakülatta hiç sperm yok (uygulanan değerlendirme yönteminin kantitatif
analiz limitine göre)
Kriptozoospermi
Taze preparatlarda sperm olmamasına rağmen satrifülenmiş pellette
gözlenir
Hemospermi (hematospermi) Ejakülatta eritrositlerin varlığı
Lökospermi (lökosito-spermi,
Ejakülatta eşik değer üstünde lökosit varlığı
piyospermi)
Nekrozoospermi
Ejakülatta düşük yüzdede canlı ve yüksek yüzdede hareketsiz spermler
Normozoospermi
Alt referans limitlerine eşit veya yüksek toplam sperm sayısı (veya
raporlanan sonuca göre, konsantrasyonu), ileriye foğru hareketli (PR) ve
morfolojik olarak normal spermatozoa yüzdeleri
Oligoastenozoospermi
Alt referans limitlerinden düşük, toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu) ve ileri hareketli spermazoa yüzdesi
Oligoastenoteratozoospermi
Alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu), hem ileri hareketli (PR) hemde morfolojik
olarak normal spermlerin yüzdesi
Oligoteratozoospermi
Alt referans limitlerinden düşük, toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu) ve morfolojik olarak normal spermlerin
yüzdesi
Oligozoospermi
Alt referans limitinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan sonuca
göre, konsantrasyonu)
Teratozoospermi
Alt referans limitinden düşük yüzdede morfolojik olarak normal spermler
Konstantrasyona göre öncelikli olduğundan her zaman toplam sperm sayısı tercih edilmelidir.
*W.H.O. 2010 5Tth. Ed. Semen değerlendirme el kitabı
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STANDART SEMEN ANALİZİ İLE

SEMEN ANALİZİNDE ÖZEL TESTLER*

 Semen volüm ve pH ölçümü.
 Debris ve agglutinasyon için mikroskopi
 Sperm konsantrasyonu, motilite ve morfolojideğerlendirilmesi.
 Sperm lökosit sayımı
 İmmature germ hücrelerinin araştırılması

1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirilir.

Sperm otoantikorları
Semen biokimyası
Semen kültürü
Sperm-servikal mukus testleri
Sperm fonksiyon testleri
Kompüter yardımlı sperm analizi.
Akrozom Reaksiyonu
Zona’dan bağımsız oosit-penetrasyon testi
Human Zona Pellusida Bağlanma testi
Sperm Reaktif oksijen türlerinin ölçümü
6. Sperm Kromatin/DNA testleri.
* İleri düzey araştırma amaçlı uygulanan testlerdir.

TEDAVİ OLASILIKLARINA GÖRE İNFERTİL ERKEĞİN SINIFLANDIRILMASI
Hastalık
Tedavi
RASYONEL TEDAVİ
IHH ve Kalmann Sendromu
GnRH ya da gonadotropinler
Pitüiter yetmezlik
Gonadotropinler
Prolaktinoma
Dopamin agonistleri
Enfeksiyonlar
Antibiyotikler
Kronik Hastalıklar (Renal yetmezlik, Diyabetes
Altta yatan hastalığın tedavisi
Mellitus)
Medikasyon, ilaç ve toksinler
Ortadan kaldırılması
Obstrüktif Azoospermi
Epididimovazostomi, Vazovazostomi, TESE
Erektil Disfonksiyon
Psikoseksüel danışmanlık, PDE-5 inhibitörleri,
Prostoglandin enjeksiyonları
Retrograd ejakülasyon
KORUYUCU TEDAVİLER
İnmemiş testis
Gecikmiş puberte
Enfeksiyonlar
Ekzojen Faktörler (X ışınları, ilaçlar, toksinler)
Malign hastalıklar
BİLİNEN TEDAVİSİ OLMAYAN
Bilateral anorşi
Komplet SCO sendromu
Gonadal disgenez
AMPİRİK TEDAVİ
İdiyopatik infertilite
İmmünolojik infertilite
Varikosel
SEMPTOMATİK TEDAVİ
Şiddetli fertilite bozukluğu

İmipramin, Midodrin
Orşidopeksi (GnrH/hCG)
Testosteron/GnRH/hCG
Zamanlı antibiyotik kullanımı
Ortadan kaldırılması
Gonadal koruma/spermin kriyopreservasyonu
Testosteron yerine koyma tedavisi
Testosteron yerine koyma tedavisi
Çeşitli tedaviler
İmmunsupresyon
Kadın üreme fonksiyonlarının optimizasyonu/girişimi
Yardımcı üreme teknikleri (IUI/IVF/ICSI/TESE)
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ERKEK İNFERTİLİTESİNDE TEDAVİ İLE FAYDALI
OLUNABİLECEK DURUMLAR

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE AMPİRİK TEDAVİNİN
ETKİSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Enfeksiyon

Antibiyotikler

Hormonlar

Diğerleri

Sperm
otoimmunitesi

Yüksek doz glukokortikoidler,
yardımcı üreme teknikleriintrastoplazmik sperm
enjeksiyonu

Androjenler (mestralon)

Alfa adrenerjik
agonistleri

Androjen çekilmesi

Kallikrein

Gonadotropinler*

Pentoksifilin

Gonadotropin salıcı
hormonlar*

E vitamini

Antiöstrojenler (klomifen,
tamoksifen)

Antibiyotikler

Aromotaz inhibitörleri
(testolakton, anastrozol,
letrozol)

Kortikosteroidler
Kaptopril
Çinko

Seksüel
disfonksiyon

Uygun tedavi

Retrograd
ejakülasyon

Yıkanmış sperm ile İntrauterin
inseminasyon (IUI) ya da
yardımcı üreme teknikleri

Varikosel

Yüksek ligasyon ya da
spermatik venlerin
embolizasyonu

Obstruktif
Azospermi

Mikrocerrahi ile uç-uca
anostomoz (epididimden
epididime ya da vas
deferense), mikrocerrahi ile
epididimal sperm aspirasyonu
ve IVF/ICSI

Testis soğutma
*Gonadotropinler ve Gonadotropin salgılatıcı hormon hipogonadotropik/hipogonadizmin spesifik
tedavisinde kullanılabilir.

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE FAYDA SAĞLANAMAYAN DURUMLAR
Etyoloji

Genel Tedavi Yaklaşımı

Klinefelter Sendromu ya da varyantı

Serum testosteronu düşük ya da LH yüksek
ise testosteron replasmanı, bu tedavi rejimi
hipogonadizm semptomlarını azaltabilir fakat
fertiliteyi geri döndürmez

Y kromozomu mikrodelesyonları (Azospermi ve
hiyalinize tübüller)
Sertoly cell only syndrome
Spermatogenez sırasında Primer spermatosit ya da
daha erken evrede duraklama

Spermatozoa ya da spermatidlerin testiküler biyopsi
ile toplanması ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu
yapılması, spermatositlerin enjeksiyonu insanlarda
canlı embrio ile sonuçlanmadı

Diğer (idiyopatik, kriptorşidizm, radyasyon sonrası ya Olası germ hücre transplantasyonu ( etik ve sosyal
da kemoterapi sonrası) (Sertolo cell only syndrome
problemler)
ya da hiyalinize tübüllerle ilişkili azoospermi)
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Temel Semen Analizi
Yazar

Prof. Dr. Esat Orhon

Semen Nedir?

içerir, daha sonraki fraksiyonlar daha çok seminal
kese sıvısını içerir. Tüm örnek incelendiğinde en
doğru sonucu verecektir.
2. Sperm konsantrasyonu, en doğru kriter değildir.
Ejakülattaki toplam sperm sayısı fertilizasyonda
daha belirleyicidir. Ejakülattaki toplam sperm sayısı, sperm konsantrasyonuyla semen hacminin
çarpılması ile hesaplanır.
3. Son ejakülasyondan geçen zaman.
4. Tek bir semen örneğinin değerlendirilmesiyle bir
erkeğin fertilizasyon kapasitesini doğru tanımlamak mümkün değildir.

Spermatozoanın konsantre süspansiyonu her iki epididimde depolanır. Daha sonra ejakülasyon sırasında aksesuar cinsel organlardan gelen sıvı salgılarla
karışarak seyrelir ve semen oluşur.
Semen birkaç bolus şeklinde atılır. Semen hacminin yaklaşık %90’ı aksesuar bezlerden, esas olarak
prostat ve seminal keselerden, önemsiz miktarlarda
da bulbouretral bezler ve epididimlerden gelen salgılardan oluşur.
Semenin net olarak ölçülebilir iki özelliği vardır:
1. Toplam spermatozoa sayısı; Testislerden sperm
üretimi ve post-testiküler duktal sisteminin açık
olduğunu gösterir.
2. Aksesuar bezler tarafından katkı sağlanan toplam sıvı hacmi.

Örnek Toplama
1. Isı değişiklikleri sağlıklı değerlendirmeyi zorlaştırır. Unutulmamalıdır ki, doğal fertilizasyonda
spermler 36 derecelik erkek kanallarından çıkıp,
36 derecedeki kadın kanallarında devam ederler.
2. Örnek 2 ila 7 günlük cinsel perhizden sonra alınmalıdır.
3. Rapor formuna isim, doğum tarihi, protokol numarası, cinsel perhiz süresi, gün ve saat kaydedilmelidir.
4. Kap üzerine yazmak için kullanılan kalem, spermotoksik olmamalıdır.
5. Örnek mümkünse mastürbasyonla alınmalı, toksik olmayan cam veya plastikten, tek kullanımlık
geniş ağızlı bir kap içine alınmalıdır.
6. Örnek kabı 20°C - 37°C arasındaki ortam sıcaklığında tutulmalıdır.
7. Semen likefiye olurken örnek kabı tercihen bir
inkübatörde (37°C) tutulur.

Spermatozoanın özellikleri (vitalite, motilite ve
morfoloji) ve seminal sıvının bileşimi de spermlerin
dölleme yeteneği için önemlidir.
Semen örneklerinin kalitesi, ejakülatın elde edilme şekline göre değişkenlik gösterebilir. Laboratuvarda mastürbasyonla elde edilen ejakülat, evde
cinsel birleşme sırasında alınan ejakülata göre daha
düşük kalitede olabilir.
Laboratuvarda semen kalitesinin ölçüm sonuçları
aşağıdaki faktörlere bağlı olacaktır:
1. Örneğin tümüyle toplanması: İlk semen fraksiyonları esasen spermden zengin prostat sıvısı
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8. Tüm ejakülat alınamadıysa, sonraki örnek 2–7
günlük cinsel perhiz sonrası alınır.
Değerlendirme
Ejakülatın görünümü: Normal likefiye olmuş semen örneği homojen, gri-opalesan bir görünüme
sahiptir. Eritrositler mevcutsa (hemospermi) kırmızıkahverengi veya hasta ikterikse veya bazı vitaminler
veya ilaçlar alıyorsa sarı olabilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Baş - başa
Kuyruk - kuyruğa
Kuyruk ucu - kuyruk ucuna
Karışık (baş - başa ve kuyruk - kuyruğa)
Yumaklaşmış (başlar kuyruklar birbirlerine karışmış)

Spermatozoa dışında hücresel elemanlar:
Genitoüriner sistem kaynaklı epitel hücreleri, lökositler ve immatür germ hücreleri olabilir.

Semen hacmi

Sperm motilitesi

Dereceli camdan yapılmış geniş ağızlı bir tüp ile ölçüm yapmak en kolayıdır.
Düşük semen hacmi; ejakülatör kanalda tıkanmanın veya seminal keselerin yeterince gelişmediği
bir durum olan doğumsal bilateral vaz deferens yokluğunun (CBAVD) belirtisidir.
Düşük semen hacmi; numune toplama sorunlarının (ejakülatın bir bölümünü ziyan etme) parsiyel
retrograd ejakülasyonun veya androjen yetesizliğinin de sonucu olabilir.
Yüksek semen hacmi, aksesuar organların enfeksiyonunu gösterebilir. Aktif inflamasyonlardaki eksüdasyonu yansıtabilir.
Semen hacminin alt referans sınırı 1,5 ml’dir.

Semen içindeki sperm motilitesi, numunenin likefaksiyonundan sonra en kısa zamanda, tercihen 30
dakikada, en geç bir saat içinde değerlendirilmelidir.

Semen pH’sı

Alt referans sınırı

Alkalen seminal kese salgısıyla, asidik prostat salgısının ortalamasıdır. Normal pH 7,2’dir.

Toplam hareketlilik için alt referans sınırı
(PR + NP): %40
İleri hareket (PR) için alt referans sınırı: %32

Sperm hareketlerinin sınıflandırılması
•

•

•

İleri hareket (Progresif Motilite; PR): Hızdan
bağımsız olarak doğrusal veya geniş bir daire
içinde aktif olarak hareket eden spermatozoa.
Yerinde hareket (Nonprogresif Motilite; NP):
İleriye doğru hareketin olmadığı tüm diğer hareketlilik. Ör: Küçük daireler halinde yüzme, başı yerinden güçlükle oynatan kamçısal hareket veya
yalnızca kuyruğun kamçısal hareketi.
Hareketsizlik (İmmotilite; IM): Hareketin olmaması.

Mikroskobik inceleme
Sperm vitalitesi
Faz kontrast mikroskobu kullanılır.
Mukus iplikçik oluşumu, sperm agregasyonu
veya aglütinasyonu, spermatozoa dışında diğer
hücrelerin varlığı, ör: epitel hücreleri “yuvarlak hücreler” (lökositler ve immatür germ hücreleri) ve izole
sperm başları veya kuyrukları ve sperm hareketliliği
değerlendirilir.
Spermatozoanın agregasyonu (kümeleşmesi)
Aglütinasyon, antisperm antikorlarının varlığını veya
enfeksiyonu düşündürür.
Spermatozoanın mukus iplikçiklerine, sperm dışı
hücrelere veya debrise yapışması nonspesifik agregasyondur.
Spermatozoa birbirine yapışık ise aglütinasyondur.

Canlı spermlerin yüzdesi, boyayı tutmama veya hipotonik şişme testiyle sağlam membranlı hücreler belirlenerek değerlendirilir. Canlı olmayan (ölü)
hücrelerde bulunan hasarlı plazma membranlarının, membrana penetre olmayan boyaların hücre
içine girmesine izin vermesi, o hücrelerin ölü olduğunu gösterir. Hipoozmotik şişme testi ise, yalnızca
membranları sağlam (canlı hücreler) hücrelerin hipotonik sıvılarda şişeceği ilkesine dayanır.
Eozin–nigrozin boyası kullanarak
sperm vitalite testi
Eozin–nigrozin boyası ile yayma preparatının parlak
alanda gözlemlenmesi: Kırmızı veya pembe başlı
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spermlerin ölü (membran hasarlı), beyaz veya hafif
pembe başlı spermlerin ise canlı (membranı sağlam)
olduğu düşünülür.
Eozin-nigrosin boyası ile sperm vitalitesi referans
alt sınırı: Vitalitenin referans alt sınırı (membranı sağlam spermatozoa) %58’dir.
Hipoozmotik şişme
(Hypoosmotic swelling - HOS) ile vitalite testi
Sağlam membranlı spermler hipoozmotik ortamda 5
dakikada şişer ve kamçısal (flagellar) şekillerin tümü
30 dakika içinde stabilize olur. Canlı hücreler, sperm
kuyruğunda şişme bulgularıyla ayırt edilirler. Şişmiş
kuyrukların tümü canlı spermler olarak sayılmalıdır.
HOS ile sperm vitalitesi referans alt sınırı (membranı sağlam spermatozoa) %58’dir.
Sperm sayısı
Ejakülat içindeki spermatozoa sayısı, semenin değerlendirilmesi sırasında ölçülen spermatozoa konsantrasyonundan hesaplanır.
“Toplam sperm sayısıyla” “sperm konsantrasyonu” terimleri eşanlamlı değildir.
Ejakülattaki sperm konsantrasyonu için referans
alt sınırı 15 × 106 sperm.
Ejakülattaki toplam spermatozoa sayısının hesaplanması: Sperm konsantrasyonu tüm ejakülatın
hacmiyle çarpıldığında bu sayı elde edilir.
Ejakülattaki toplam sperm sayısı için referans alt
sınırı 39 × 106 sperm.
Ejakülattaki toplam sperm sayısının
hesaplanması
Sperm konsantrasyonu ile tüm ejakülatın hacmi
çarpıldığında ejakülattaki toplam sperm sayısı elde
edilir.
Spermatozoa dışındaki hücrelerin sayımı
Semende sperm dışı hücrelerin varlığı, testis hasarı
(immatür germ hücreleri), efferent kanalların patolojisi (siliyerlerin topaklaşması) veya aksesuar bezlerin
inflamasyonunu (lökositler) gösterebilir.
Semendeki yuvarlak hücre konsantrasyonunun
hesaplanması: Seyreltilmemiş semenden hazırlanan
fikse edilmiş ve boyanmış sürüntülerin değerlendirilmesi sırasında, spermatozoa konsantrasyonuna
kıyasla yuvarlak hücre konsantrasyonu hesaplanır.

Sperm morfolojisi
Normal spermatozoa kavramı
İnsan spermlerinin değişken morfolojisi değerlendirmeyi zorlaştırmakla birlikte, kadın reprodüktif traktından, özellikle postkoital endoservikal mukustan
ve yine zona pellusida yüzeyinden alınan spermlerin
gözlenmesi, fertilizasyon potansiyeline sahip (morfolojik olarak normal) spermlerin görünümünü tanımlamaya yardımcı olmuştur.
Sperm morfolojisinin belli kriterlerinin katı bir şekilde uygulanmasıyla, normal spermlerin yüzdesiyle
değişik fertilite sonuçları arasındaki fertilite prognozu açısından yararlı olabilen ilişkiler (gebeliğe kadar
geçen süre (in vivo ve in vitro gebelik oranları) belirlenmiştir.
Hem fertil, hem de infertil erkeklerde normal değerlerin yüzdesi muhtemelen %0-30 arasında değişmekte, az sayıda örnekte %25’i aşmaktadır.
Morfolojik olarak “normal” spermatozoa
Normal sperm morfolojisinin sınıflandırılması
Sperm; baş, boyun, orta parça, ana parça ve son
parçadan ibarettir. Son parçayı ışık mikroskobuyla
görmek zor olduğundan, sperm hücresinin baş (ve
boyun) ve kuyruktan (orta ve ana parça) ibaret olduğu düşünülebilir. Spermin normal kabul edilebilmesi
için, baş ve kuyruğunun normal olması gerekir. Sınırdaki şekillerin tümünün anormal olduğu düşünülmelidir.
• Baş düzgün, düzenli sınırlı ve genellikle oval şekilli olmalıdır.
Baş alanının %40–70’ini kaplayan iyi tanımlanmış bir
akrozom bölgesi mevcut olmalıdır. Akrozom bölgesi; bir büyük ve/veya iki küçük vakuolden fazlasını
içermemeli, sperm başının %20’sinden fazlasını kaplamamalıdır. Post-akrozomal bölge herhangi bir vakuol içermemelidir.
• Orta parça ince, düzenli sınırlı ve yaklaşık sperm
başı uzunluğunda olmalıdır.
Orta parçanın ana ekseni sperm başının ana ekseniyle aynı hizada olmalıdır. Aşırı miktarlarda olduğu
takdirde, rezidüel sitoplazmanın bir anomali olduğu
düşünülür (sperm başının üçte birinden daha fazla
alanı işgal ederse).
• Ana parça, uzunluğu boyunca aynı genişlikte olmalı, orta parçadan ince ve yaklaşık
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45 μm uzunlukta (baş uzunluğunun yaklaşık 10
katı) olmalıdır. Kuyruğun kırıldığını gösteren keskin
bir açı yapmadıkça, kendi üstüne geriye doğru halka
şeklinde kıvrılabilir.
Normal formların alt referans sınırı %4’dür.
Anormal sperm morfolojisinin sınıflandırılması
İnsan semen numuneleri farklı şekil bozuklukları
olan spermler içermektedir. Morfolojik defektler genellikle karma defektlerdir. Anormal spermler, anomalilerin tiplerine bağlı olarak genellikle düşük bir
fertilizasyon potansiyeline sahiptir ve DNA’ları da
anormal olabilir.
Defekt kategorileri
•

•

•

•

Baş defektleri: büyük veya küçük, sivri, armut şeklinde, yuvarlak, amorf, vakuollü (iki vakuolden fazla veya boyanmamış vakuollü alanlar baş alanının
%20’sinden fazlasını işgal etmiş), post-akrozomal
bölgede vakuoller veya küçük veya geniş akrozom
alanları (baş alanının < %40 veya > %70’ini işgal
etmiş), çift başlılık veya bunların kombinasyonları.
Boyun ve orta parça defektleri; orta parçanın
başa asimetrik bağlantısı, kalın veya düzensiz,
keskin açılı kıvrılmış, anormal derecede ince veya
bunların herhangi bir şekilde kombinasyonları.
Ana parça defektleri: kısa, birden fazla sayıda,
kırık, düzgün firkete şeklinde gövde, keskin açılı
bükümler, düzensiz genişlik, sarmal veya bunların herhangi bir şekilde kombinasyonları.
Aşırı rezidüel sitoplazma: Kusurlu spermatogenetik süreçte bir defekt anormal spermlerin oluşumuna neden olmaktadır. Bol miktarda düzensiz
boyanmış, sperm başının üçte biri veya daha
geniş sitoplazmalı, sıklıkla orta parça kusurlarıyla
ilişkili olup bu spermler anormaldir. Bu anormal
derecede aşırı sitoplazma “sitoplazma damlacığı”
olarak tanımlanmamalıdır.

Semende lökositlerin değerlendirilmesi
Özellikle polimorfonükleer lökositler (nötrofiller) olmak üzere, lökositler insan ejekülatında çoğunlukla
bulunur.
Semende immatür germ hücrelerinin
değerlendirilmesi
Germ hücreleri; hem yuvarlak spermatitler hem de spermatositleri, nadiren spermatogoniaları içermektedir.

Antikorla kaplı spermatozoanın
değerlendirilmesi
Spermler aglütinasyon (kümeleşme) gösterirse (hareketli spermler birbirlerine baş-başa, kuyruk-kuyruğa
veya karışık şekilde yapışırlar), neden sperm antikorları olabilir.
Aksesuar seks organ fonksiyonunun
biyokimyasal analizleri
Testislerden anormal spermatozoa üretimi veya epididimal spermatozoaların testislerden çıktıktan sonra
hasarlanması veya anormal aksesuar cinsel organlardan gelen ejakülat, semen kalitesinin kötüleşmesine
neden olabilmektedir.
Cinsel organların glandüler fonksiyonlarını değerlendirmek için, bu organların salgıları analiz edilebilir;
Ör: Prostat için sitrik asit, çinko, g-glutamil transpeptidaz ve asit fosfataz, seminal veziküller için fruktoz
ve prostaglandinler, epididim için serbest L-karnitin,
gliserofosfokolin (GPC) ve nötral α-glikozidaz, seminal
plazmada çinko ölçümü, seminal plazmada fruktoz ölçümü, seminal plazmada nötral α-glikozidaz ölçümü.
Bilgisayar yardımlı sperm analizi
(Computer-assisted sperm analysis – CASA)
Hareketli hücreleri saptayabildikleri için, CASA cihazlarının en iyi kullanım alanı, spermatozoanın kinematik analizleridir. Hareketsiz spermatozoanın sayısını
belirlemeye dayandığı ve hücre döküntüleri hareketsiz spermatozoayla karışabildiği için, motilite yüzdesi
tahminleri güvenilir olmayabilir.
CASA terminolojisi
1. VCL, eğriçizgisel hız (curvilinear velocity) (μm/s).
Mikroskobik gözlem altında iki boyutta algılandığı gibi, bir sperm başının gerçek eğriçizgisel
yolağı boyunca zamana göre ortalama hızı.
2. VSL, doğrusal hız (rectilinear velocity) (μm/s). Bir
sperm başının, saptanan ilk konumuyla son konumu arasında çizilen düz çizgi boyunca zamana
göre ortalama hızı.
3. VAP, ortalama yol hızı (average path velocity)
(μm/s). Bir sperm başının ortalama yolu boyunca
zamana göre ortalama hızı.
4. ALH, sperm başının lateral deplasman amplitüdü
(μm). Sperm başının ortalama yoluna göre dış
yana hareketinin boyutu.
5. LIN, doğrusallık (linearity). Eğriçizgisel yolun doğrusallığı, VSL/VCL.

BÖLÜM 12 • Temel Semen Analizi  89

Tablo 1. Semenin karakteristik özelliklerinin alt referans
limitleri (5. yüzdelikleri ve %95 güven aralıkları)
Parametre

Alt referans limiti

Semen hacmi (ml)

1, 5 (1, 4–1, 7)

Toplam sperm sayısı (106/ejakülat)
Sperm konsantrasyonu (106/ ml)

39 (33–46)

Toplam motilite (PR+NP, %)

40 (38–42)

İleriye doğru hareketlilik (PR, %)

32 (31–34)

Vitalite (canlı spermler, %)

58 (55–63)

15 (12–16)

Sperm morfolojisi (normal formlar, %) 4 (3, 0–4, 0)
pH

≥ 7, 2
Peroksidaz pozitif lökositler (106/ml) < 1, 0
MAR testi (partiküllere bağlı
hareketli spermler, %)

< 50

İmmunobead test (boncukların
bağlandığı hareketli spermler, %)

< 50

Seminal çinko (μmol/ejakülat)

≥ 2, 4

Seminal fruktoz (μmol/ejakülat)

≥ 13

Seminal nötral glikozidaz (mU/ejakülat) ≥ 20

6. WOB, salınım hareketi (wobble). O anki sperm
hareket yolunun, ortalama yol etrafında salınım
hareketinin ölçümü VAP/VCL.
7. STR, doğrusallık (straightness). Ortalama hareket
yolunun doğrusallık derecesi, VSL/ VAP.
8. BCF, çaprazlama sıklığı (beat-cross frequency) (Hz).
Eğriçizgisel yolun ortalama yolu çaprazlama sıklığı.
9. MAD, ortalama açısal yer değiştirme (mean angular displacement) (derece). Sperm başının eğri çizgisel yolu boyunca anlık dönüş açısının zamana
göre ortalama mutlak değerleri.
Spermin bilgisayar yardımlı
morfometrik değerlendirmesi
Motilitenin değerlendirilmesi amacıyla CASA’nın kullanılmasıyla, motiliteyi olumsuz etkileyen kuyruk defektleri doğrudan değerlendirilebilmektedir. CASA sistemleri genellikle sperm başı ve orta parçasını normal ve
anormal şeklinde sınıflandırmakta, baş ve orta parça
boyutları, başın ovalliği ve düzenli sınırları ve akrozom
bölgesinin boyaya bağımlı ölçümleri için ortalama,
standart sapma ve ortanca değerleri vermektedir.
Reaktif oksijen türleri
(Reactive Oxygen Species - ROS)
Reaktif oksijen türlerinin aşırı miktarda oluşturulması ve kreatin fosfokinaz gibi sitoplazmik enzimlerin
yüksek aktivitelerinin varlığı, orta parçada aşırı mik-

tarda rezidüel sitoplazması olan anormal spermleri
gösterebilir.
Reaktif oksijen türleri, oksijenin metabolitleri olup
süperoksit anyonu, hidrojen peroksit, hidroksil ve
hidroperoksil radikalleri ve nitrik oksiti içermektedir.
Aşırı miktarlarda ortaya çıktıklarında, hücre lipidleri,
proteinleri ve DNA’sına oksidatif hasar oluşturarak patolojik değişiklikleri tetikleyebilirler. Hücrelerin çoğu
ya enzimatik (süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz) ya da enzimatik olmayan antioksidan sistemlere (ürik asit, askorbik asit, α-tokoferol) sahiptir. Bu savunma mekanizmaları aşıldığında, sperm
fonksiyonu bozulmaktadır.
Reaktif oksijen türleri insan ejakülatında hem spermatozoa hem de lökositler tarafından üretilmektedir.
Seminal plazma, bazı erkeklerde eksik olabilen serbest
radikal antioksidan süpürücülere (scavengers) ve antioksidan enzimlere sahiptir.
Spermin hazırlanması sırasında yardımlı üreme için
seminal plazmanın alınması, bu hücreleri oksidatif saldırılara karşı savunmasız bırakabilmektedir. Yüksek miktarlarda ROS üretimi, peroksidatif hasar ve sperm fonksiyonunda kayba, hem nükleer hem de mitokondriyal
genomlarda DNA hasarına neden olabilmektedir.
Akrozom reaksiyonunun değerlendirmesi
Sperme bağlandıktan sonra zona pellusidada fizyolojik akrozom reaksiyonu oluşur. Teratozoospermi ve
oligozoospermisi olan hastaların bir bölümünde semen analizleri normal olabilirse de, bozulmuş zona
pellusidanın başlattığı akrozom reaksiyonları mevcut
olabilir.
Sperm kromatininin değerlendirilmesi
Sperm kromatini ve DNA’nın normal olup olmadığını
test etmek için yöntemler: Histon (anilin mavisi) veya
nükleik aside (akridin oranj, kromomisin) bağlanan
boyaları kullanmakta olup, histolojik özelliklere veya
akış sitometrisinin değerlendirmesine dayanmaktadır. Daha yeni yöntemler; (TUNEL) terminal TdTaracılı dUTP-terminal uç işaretlemesi, ISEL (in situ terminal işaretleme), kuyruk analizleri (comet) veya SCD
(spermde kromatin dağılımı) testlerini içermektedir.
Standart IVF ile birlikte fertilizasyon ve belki de
spontan gebelik oranlarına ilişkin ek bilgiler verebilirler. Sperm kromatin yapısını belirleme testleri
(SCSA), in vivo ve in vitro fertilizasyon başarısızlığını
öngörebilmektedir. Bu testlerin sonuçlarıyla, düşük
veya gebeliğin başka sonuçları arasında bağlantı
olup-olmadığı henüz bilinmemektedir.
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Tablo 2. Semen kalitesine ilişkin terminoloji.
Aspermi

semen yok (retrograd ejakülasyon var
veya yok)

Astenozoospermi

ileri hareketli spermlerin (PR) yüzdesi alt referans limitin altında

astenoteratozoospermi

hem ileri hareketli spermlerin (PR)
hem de morfolojik olarak normal
spermlerin yüzdesi alt referans limitlerinden düşük

Azoospermi

ejakülatta hiç sperm yok (uygulanan
değerlendirme yönteminin kantitatif analiz limitine göre)

Kriptozoospermi

taze preparatlarda sperm olmamasına rağmen santrifüjlenmiş pellette
gözlenir

Hemospermi
(hematospermi)

ejakülatta eritrositlerin varlığı

lökospermi
(lökositospermi, piyospermi)

ejakülatta eşik değer üstünde lökosit
varlığı

Nekrozoospermi

ejakülatta düşük yüzdede canlı ve
yüksek yüzdede cansız spermler

Normozoospermi

alt referans limitlerine eşit veya yüksek toplam sperm sayısı (veya raporlanan sonuca göre, konsantrasyonu), ileriye doğru hareketli (PR)
ve morfolojik olarak normal spermatozoa yüzdeleri

oligoastenozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu) ve
ileri hareketli spermazoa yüzdesi

Oligoastenoteratozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu), hem
ileri hareketli (PR) hem de morfolojik olarak normal spermlerin
yüzdeleri

Oligoteratozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu) ve
morfolojik olarak normal spermlerin yüzdesi

Oligozoospermi

alt referans limitinden düşük toplam
sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu)

Teratozoospermi

alt referans limitinden düşük yüzdede morfolojik olarak normal
spermler

Konsantrasyona göre daha öncelikli olduğundan her
zaman toplam sperm sayısı tercih edilmelidir.
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lanılmaya başlamıştır (ülkemizde olduğu gibi). Artık
dünyada birçok meslektaşımız bu uygulamanın rutinden kaldırılıp sadece gerekli olduğu durumlarda
ICSI uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bunun
altında yatan sebep ise ICSI uygulamasının konjenital doğum defektlerinde artış (2) ve imprinting
bozuklukları (3) ihtimaliyle ilişkilendirilmiş olmasındandır. Daha da kaygılandırıcı olan ise, Avrupa’daki
tüm YÜT tedavilerinin %66’dan fazlasında ICSI tercih
edilmektedir (4). Amerika’da ICSI %65.6, Avustralya
ve Yeni Zelanda’da ise %72.9 oranında YÜT tedavilerinde ICSI tercih edilmektedir (4). Fakat, şaşırtıcı
bir şekilde ICSI kullanımda yıllar içerisindeki bu artış
male faktör tanısından bağımsız bir şekilde gerçekleşmiştir (5). Ülkemizde de neredeyse tüm YÜT tedavilerinde ICSI kullanıldığını düşünürsek male faktör
tanısının dikkate alınmadığını anlamamız mümkündür. Bu durumun önüne geçilebilmesi için kilit nokta, sperm fonksiyonlarının doğru ve tutarlı bir şekilde ölçebilecek testler geliştirilmesidir.
Dünya sağlık örgütü sperm fonksiyon testlerini
deneysel olarak değerlendirmektedir. Bu testler ilk
zamanlarda gebeliğin oluşmasından ziyade fertilizasyonun prognozunda kullanılmaktaydı fakat güncel bilgiler bu fonksiyonların canlı doğum oranları
üzerinde de etkili olduğunu söylemektedir.

Amaç
Literatürde detaylı araştırma konusu olan ve özellikle ICSI kullanılması sınırlı olan ülkelerde son derece
önem verilen sperm fonksiyonlarının ölçülmesi ve
fertilizasyon potansiyelinin değerlendirilmesi için
kullanılan testler aktarılacak ve limitasyonları belirtilecektir. Mümkün olduğu kadar pratik uygulamaya
yönelik olacak bu derlemede testlerin nasıl yapılacağı
da yalın bir dille aktarılacaktır.
Giriş
İnfertilite tanısında ve prognozunda semen analizi kilit bir öneme sahiptir. Fakat, hem doğal yollarla gebelik prognozunda hem de YÜT tedavilerinde
semen analizinin prognostik değeri oldukça düşüktür (1). Dolayısıyla, semen analizini genişleterek
ve sperm fonksiyonlarını daha detaylı araştırmakla
spontan veya YÜT gebelik prognozuna başarılı bir
şekilde ulaşmak özellikle geçtiğimiz yıllarda daha da
önem kazanmıştır. Androloji laboratuvarında rutin
semen analizine ek olarak sperm fonsiyon testlerinin
kullanımıyla klinisyenlerin uygun tedavi belirlemesi
ve gebelik öngörüsünün daha verimli bir şekilde yapılabileceği öngörülmektedir.
1992 yılında ICSI tekniğinin gelişmesi ile birlikte
rutin IVF inseminasyonuna alternatif olarak erkek
faktör infertilite vakalarında daha yüksek döllenme
oranı ve daha yüksek gebelik oranı elde edilebilmektedir. Fakat, günümüzde ICSI artık sadece erkek
faktör infertilite tedavisinde değil de rutin olarak kul-

Sperm Fonksiyon Testleri
Memeli spermleri ejekülasyondan hemen sonra oositleri dölleme yetisine sahip değildirler. Bu dölleme
kapasitesine ulaşmaları için kadın üreme kanalında
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belli bir süre geçirmeleri gerekmektedir. Neredeyse
70 yıl önce iki farklı ve bağımsız deney ile gösterilmiştir ki tavşan spermleri, fallop tüplerindeki yumurta hücrelerini ancak dişi üreme kanalında belirli bir
süre geçirdikten sonra fertilize edilebilmektir (6, 7).
Sperm hücreleri kadın üreme kanalında belirli bir
süre geçirmesiyle birlikte sperm hücrelerinde son
derece komplike fiziksel ve biyokimyasal değişimler
gerçekleşir ve bu süreç sperm kapasitasyonu olarak
adlandırılır. Sperm kapasitasyonunun birincil belirteçleri membran lipid organizasyonları, iyon kanallarındaki aktivite değişiklikleri ve membran potansiyelindeki değişiklik, akrozom reaksiyonu ve hiperaktif
sperm hareketliliği için gerekli proteinlerdeki tyrosin
fosforilasyonunda artıştır. Sonuç olarak, sperm kapasitasyonu tüm sperm fonksiyon testlerinin merkezinde yer alır ve sperm fonksiyon testlerinin neredeyse
tümü sperm hücreleri kapasite edildikten sonra yapılmalıdır. Aksi taktirde sonuçlar yanıltıcı olacaktır.
a. Servikal mukus penetrasyonu ve
hareketlilik
Bilindiği üzere sperm hücreleri sadece hareketli
değillerdir ve farklı anlarda farklı hareketlilik çeşitleri gösterebilirler (bkz. Aktif hareketlilik, progresif
hareketlilik, hiperaktif hareketlilik). Sperm kalite
kriterleri servikal mukus penetrasyon indeksi ile korelasyon içerisindedir ve özellikle sperm hareketlilik
parametrelerinde “average path velocity (ortalama
sperm yolu hızı)”, “straightness (düzlük)” ve “amplitude of lateral head displacement (lateral baş salınma amplitüdü)” özellikle mukus penetrasyonu için
önemli bulunmuştur (9-11). Daha da önemlisi ise
insan ve hayvan spermlerinin servikal mukus penetrasyon oranları, hem in vitro fertilizasyon oranları hem de in vivo gebelik oranları ile pozitif olarak
ilişkili bulunmuştur (12-15). Kaliteli ve fonksiyonu
ispatlanmış insan servikal mukus tedarikinin zor
olacağından dolayı alternatif viskoz sıvılarla yapılan çalışmalar da yine servikal mukus çalışmaları ile
benzer sonuçlar ortaya koymuştur (16). Bu konuda
şüphesiz en yaygın kullanılan yapay servikal mukus
olan metilselüloz ile yapılan Kremer penetrasyon
testidir.
Bu testte kültür medyumuna eklenen 10mg/ml
metilselüloz viskozite olarak 4000cp (MC4000)’lik
bir oran vermekte ve bu oran fertil periyodda servikal mukus yoğunluğuna eşdeğer bir yoğunluk vermektedir. Yoğunlaştırılmış kültür medyumu sonrasında ise düzleştirilmiş kapiler tüplere yüklendikten
sonra yaklaşık 30x106/ml sperm süspansiyonlarına

daldırılmaktadır. Yaklaşık 2 saatlik inkübasyon sonrası ışık mikroskopu altında kapiler tüpün 1 cm’lik ve
2 cm’lik kısımlarına penetre olmuş spermler sayılır
ve sonuçlar WHO öneri değerlerine göre değerlendirilir.
Kremer penetrasyon testinin yapay mukus ile
kullanılması hem kullanılacak viskoz sıvının standardize edilmesi hem de sürekli el altında olabilecek bir
çözüm olmasından dolayı ve de klinik parametreler
ile korelasyon içerisinde olduğundan dolayı basit ve
efektif bir sperm fonksiyon testidir.
b. Hiperaktif Hareketlilik
Sperm hücrelerinin hiperaktif hareketlilik şekli ilk
olarak 1970 yılında Yanagimachi ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (17). Bu hareketlilik şekli
sperm flagellasının asimetrik bir şekilde bükülmesiyle elde edilir ve sperm hücrelerinin itişinde artış
sağlar. Hiperaktif hareketlilik böylelikle viskoz matrixlere (servikal mukus, kümülüs matrix vb) penetrasyonu sağlar. Dolayısıyla, bu hareketlilik biçimi
IVF inseminasyonu göz önüne alındığında sperm
hücrelerinin en önemli fonksiyonudur (18). Yapılan
çalışmalarla sperm hiperaktivasyonunun hem bazal
hem de uyarılmış şekilleri IVF inseminasyon sikluslarında fertlizasyon oranları ile pozitif olarak ilişkilendirilmiştir (19, 20).
Hiperaktif sperm hareketliliği etkin şekilde “Computer Assissted Sperm Analyzer (CASA)” sistemleri tarafından kantifiye edilebilir. Kantifikasyona ulaşmal
için sperm gezingeleri CASA sisteminin kamerası
tarafında saniyede 60 kare alacak şekilde minimum
0.5 saniye boyunca kaydedilir ve sperm başının izlediği gezingeler her karede belirlenilir. Hiperaktif
sperm hareketliliği kriterine uyan spermler (VCL
≥ 150 μm/s, linearity ≤ 50%, and ALH ≥ 7, bkz 21).
Dünyaca kabul edilen bir cut-off değeri olmamakla
birlikte %15’ oranında spontan hiperaktivasyon normal değer sayılmaktadır.
Anlaşılacağı üzere hiperaktif sperm hareketliliğini ölçebilmek CASA sistemi olmadan oldukça zahmetli ve verimsiz bir metottur.
c. Akrozom reaksiyonu
Sperm hücrelerinin zona pelusida ile temasa geçtiğinde akrozom reaksiyonu tetiklenir ve akrozom
içerisindeki proteolitik enzimler dışarıya salınır ve
zona pelusida penetrasyonuna hiperaktif sperm
hareketliliği ile birlikte yardımcı olur. Dahası sperm
akrozom membranının ortadan kalkması ile sperm
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hücreleri oosit ile birleşme için tekrardan modellenmiş olur. Sperm akrozom reaksiyonu Pisum Sativum
Agglutinin ve benzeri akrozomal boyalar kullanılarak
tanımlanabir. Fakat, akrozom reaksiyonu testlerinin
en büyük sıkıntısı spontan olarak sadece %4 sperm
hücresinde akrozom reaksiyonu görülür. Dolayısıyla, akrozom reaksiyon potansiyelini ölçebilmek için
A23187 (kalsiyum iyonofor), yüksek konsantrasyona
projesteron gibi sperm akrozom tetikleyicileri kullanılabilir. Bu akrozom reaksiyonu tetikleyici ajanlarla
birlikte kullanıldığında insan spermi üzerinde yapılan in vitro deneylerde gösterilmiştir ki akrozom reaksiyonu potansiyeli fertilizasyon oranlarıyla pozitif
olarak ilişkilidir (22). Fakat yine de en optimal ajan
insan zona pelusida proteinleri olacaktır ki temini
son derece zordur.

KAYNAKLAR

d. Hyaluronik Asit Bağlanma Testi

8.

Akrozomu mevcut olan matür sperm hücrelerinin,
hyaluronik asit moleküllerine bağlandığı bilinmektedir. Bu bağlanmayı sadece matürasyonunu tam
olarak tamamlamış ve spesifik reseptöre sahip olan
sperm hücreleri yapabilir (23, 24). Hyaluronik asit
bağlanma testi sonuçları fertilizasyon oranları ile
ilişkili olduğu gibi sperm DNA fragmantasyonu ile
de ilişkilidir. Yapılan çalışmalar hyaluronik asit bağlanma kapasitesinin abortus oranları ile de alakalı
olduğunu işaret etmektedir (25). Daha da önemlisi
ise hyaluronik asit bağlanma kapasitesi diğer rutin
semen analizi parametreleri ile herhangi bir korelasyonu bulunmamasıdır. Dolayısıyla bu test nispeten
daha kolay standardize edilebileceğinden basit ve
etkili bir şekilde klinik pratiğe geçebilir (bağlanma
oranları sıcaklık ile ilişkilidir ve sıcaklık kalibrasyonu
doğru yapılmalıdır).
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14
Spermin Nadir Görülen
Yapısal Anomalileri
Yazar

Dr. Kaan Aydos

Sperm tahlilinde bazen normalde sık görmediğimiz
bulgularla karşılaşabiliriz. Bunlar başlıca globozoospermi, pin-head sperm ve total immotil sperm
şeklinde olur. Bu tür anomalilerin gebelik şansı da
düşüktür. Ancak yine de bazı ileri tekniklerle yapılan
araştırmalar ve tedavi yaklaşımları söz konusu olabilir.
Globozoospermi (Yuvarlak başlı sperm): Sperm
tahlillerinde tüm sperm hücrelerinin başının normal
oval şeklini kaybederek yuvarlak biçim almasıdır.
Sperm başının ön kısmında bulunan ve akrozom
denilen kısım gelişmemiştir. Akrozom, spermin yumurtaya girmesinde görev alır. Bunun gelişmemesi
spermin yumurtaya girmesine engel olur. Dolayısıyla
böyle hastaların doğal yolla çocuk sahibi olmaları da
beklenmez. Tanı ancak detaylı bir sperm morfoloji
analiziyle konulabilir.
Globozoospermide DPY19L2 adlı bir genin bozuk olduğu gösterilmiştir. Spermlerin genetik yapıları da bozulduğu için tüp bebek şansı çok düşüktür. Bunlarda özellikle sperm DNA hasar oranı artar
ve anöploidi ya da kondensasyon yetersizliği şeklinde kromozom bozuklukları ortaya çıkar. Eğer detaylı genetik analizlerle genetik yapının sağlıklı olduğu görülürse, tüp bebek denenebilir. Tüp bebek
sırasında yumurtanın aktivasyonuna yönelik ilave
işlemler de gerekir. Sperm genetiğindeki bozuklukların düzeltilmesi gebelik şansını artırabilir. Ancak
son 20 yıl içerisinde yapılan tüp bebek girişimlerinde sadece 34 çocuğun dünyaya geldiği bildirilmiştir. Bununla birlikte bildirilmemiş vakalar da olabilir.
Doğal yolla 2 gebelik görülmüş olmakla birlikte her
ikisi de düşükle sonuçlanmıştır. Spermlerdeki gene-

tik kusurun çocuğa da geçme olasılığına karşı aile
uyarılmalıdır.1
Globozoospermide sperm hücre iskeletini oluşturan bir protein (calicin)’in de eksik olduğu bildirilmektedir. Aile fertleri arasında görüldüğü için
genetik nedenlere bağlı olabileceği ileri sürülür. Bu
hastalığın iki formu bulunur. Tip I akrozom; akrozom
içeriğinin komplet yokluğunu ifade eder. Hastalığın
klasik formu olup, spermatozoanın yumurtayı fertilize etme yeteneği bulunmaz. Tip II defekt taşıyan
spermatozoa ise akrozom kalıntıları bulundurabilir
ve bu nedenle oositi fertilize edebilecek bir miktar
potansiyele de sahiptir.
Hastalığın kalıtımsal geçişi tam açıklanmış değildir. Her ne kadar yuvarlak başlı spermatozoalar kullanılarak yapılan ICSI ile az sayıda gebelik bildirilmişse
de, çoğu deneme başarısız kalmıştır. Başarısızlıktan
sorumlu olarak, fertilizasyonu takiben oositin aktive
olmayıp metafaz II’de kalması sonucu gelişen erken
kromozom kondensasyonu ileri sürülmektedir.
Tedavide tek seçenek ICSI’dir. Ama genetik defektin çocukta ortaya çıkarabileceği anomaliler yönünden dikkatli olunması ve gerekli danışmanlığın
verilmesi gerekir.2
Pinhead Sperm (Nokta başlı sperm): Başı olmaksızın sadece kuyruktan oluşan spermlerdir. Boyun
1 Chansel-Debordeaux L, Dandieu S, Bechoua S, Jimenez C. Reproductive outcome in globozoospermic men: update and prospects.
Andrology. 2015 Nov;3 (6):1022-34.
2 De Braekeleer M, Nguyen MH, Morel F, Perrin A. Genetic aspects
of monomorphic teratozoospermia: a review. J Assist Reprod
Genet. 2015 Apr;32 (4):615-23. doi: 10.1007/s10815-015-0433-2.
Epub 2015 Feb 25.
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bölgesinden itibaren baş gelişmemiştir. Ama kuyruk
normal hareketini sürdürür. Çocuk olmasını sağlayacak genetik materyal içermediği için de normal
sperm testlerinde değerlendirmeye alınmaz. Pinhead sperm, sperm üretimi sırasında ortaya çıkan
bir anomaliden kaynaklanır. Normalde kuyruğun
geliştiği sentrioller, sperm başının ön kısmında yerleşen akrozomun tam aksi kutbunda konumlanır ve
kuyruk da buradan gelişir. Eğer bu sırada sentrioller
bunun dışında bir yerde yerleşirse, baş kısmı boyun
bölgesine bağlanamaz, kopar. Böylece zayıflayan
baş, epididimden geçerken tamamen ayrılarak absorbe edilir. Neticede meni tahlilinde spermin sadece kuyruğu görülür. Başın koptuğu uçta sitoplazmik
artık da küçük bir baş gibi görüntü verebilir.3
Böyle olguların tedavisinde, öncelikle pinhead
tanısından emin olunmalıdır. Çünkü bu çok nadir
bir bozukluk olup, küçük baş anomalisi ile karışabilir. Küçük başlı spermlerde genetik malzeme sağlam
ise, çocuk olması beklenebilir. Oysa pinhead spermlerde hiç baş bulunmadığı için genetik materyal
de yoktur. Dolayısıyla tüp bebek ya da doğal yolla
gebelik beklenmez. Ama yapılacak en önemli araştırma, bunun gerçek bir pinhead olgusu mu yoksa
arada küçük başlı spermlerin olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için genetik malzemenin
varlığını ortaya koyacak testler yapılabilir. Diğer
yandan, TESE ile testislerden alınacak doku örneklerinde henüz başını kaybetmemiş sperm hücrelerine
de rastlanabilir. Bu şekilde ileri derecede morfolojisi
bozuk spermlerde, testislerden alınacak örneklerin
de incelenmesi ve gerekiyorsa tüp bebekte bunların
kullanılması uygun olur.4
3 Marchini M, Ruspa M, Baglioni A, Piffaretti-Yanez A, Campana A,
Balerna M. Poor reproductive prognosis in severe teratozoospermia with a predominant sperm anomaly. Andrologia. 1989 SepOct;21 (5):468-75.
4 Andrade-Rocha FT. Significance of sperm characteristics in the
evaluation of adolescents, adults and older men with varicocele. J

Spermlerin tümüyle hareketsiz olması (immotil silia sendromu): Sperm tahlillerinde bütün spermlerin hareketsiz olması durumudur. Sperm kuyruğunun yapısı, akciğerleri döşeyen siliyalarınki ile aynı olduğu için, bu erkekler çocukluklarından itibaren aynı
zamanda solunum yollarından da sık sık iltihaplanma,
öksürük gibi şikâyetlerde bulunurlar. Hastalığın temelinde, sperm kuyruğunu oluşturan ve aksonem denilen yapıda hareketi sağlayan dynein kollarının doğuştan gelişmemesi yatar. Çok nadir olup, 20 bin kişiden
birinde görülür. Aynı bozukluk solunum yollarında da
vardır ve bunun neticesinde sinüzit, bronşektazi gibi
hastalıklar ortaya çıkar.5 Bazen gözlerde, retinitis pigmentoza adı verilen ve görme bozukluğuna yol açan
bir hastalık da gelişebilir. Hastaların bir kısmında kalp
sağda yer alır. Buna Kartagener sendromu adı verilir.6
Bu bozukluk tamamen doğuştan gelen yapısal bir
defekten kaynaklanır. Genetik bir eksiklik de söz konusu olabilir. Kesin tanısı, spermlerin elekronmikroskop ile incelenmesiyle konulur. Tüp bebek yapılırsa
çocuk sahibi olunması mümkündür. Çocukta genetik
bozuklukların ortaya çıkma riskine karşı aile mutlaka bilgilendirilmelidir. Ancak spermlerde hareket
bozukluğu yapan ve ilaçla tedavi edilebilecek başka
nedenler de olabileceği için, böyle erkeklerin detaylı
olarak araştırılması gerekir. Tüp bebeğe geçmeden
önce, bu spermlerin canlı olup olmadıkları vitalite
testleri (HOS ya da Eozin testi) ile kontrol edilmelidir.7
Postgrad Med. 2007 Jan-Mar;53 (1):8-13.
5 Moore DJ, et al. Mutations in ZMYND10, a gene essential for proper axonemal assembly of inner and outer dynein arms in humans
and flies, cause primary ciliary dyskinesia. Am J Hum Genet. 2013
Aug 8;93 (2):346-56.
6 Ebner T, Maurer M, Oppelt P, Mayer RB, Duba HC, Costamoling
W, Shebl O.Healthy twin live-birth after ionophore treatment in a
case of theophylline-resistant Kartagener syndrome. J Assist Reprod
Genet. 2015 Jun;32 (6):873-7.
7 Kaushal M, Baxi A. Birth after intracytoplasmic sperm injection
with use of testicular sperm from men with Kartagener or immotile
cilia syndrome. Fertil Steril. 2007 Aug;88 (2):497.e9-11. Epub 2007
Apr 17.
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lık olmakla birlikte yaşam tarzı değişikliklerinin değerlendirilmesi ve risklerin belirtilerek düzeltilme
yoluna gidilmesi belkide en basit tedavi seçeneğidir.
Sigara konusu, üzerinde çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen çelişkili sonuçları bulunan bir konudur.
Sigara içimi ile semen volümünün, total sperm sayısının ve motil sperm sayısının ters orantılı olduğu
gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar, sigara içimi ile semen parametrelerinden ilk önce sperm motilitesinin
etkilendiğini göstermiştir. Sigara konusunda yapılan çalışmaların metaanalizi, sigara içen erkeklerde sperm sayısının %13-17 azaldığını göstermiştir.
Sigara içiminin testis histopatolojisi üzerine etkileri
değerlendirildiğinde; seminifer tübül çapının, sertoli
hücre sayısının azaldığı, germ hücrelerin sayısında
azalma ile birlikte apoptoziste ise artışın olduğu bilinmektedir. Tek başına erkeğin sigara içmesi değil
gebe kadınların tükettiği sigaranın da anne karnındaki erkek fetüste, gonad gelişimi ve fertilizasyon
fonksiyonlarına etkisi mevcuttur. Erkeklerde sperm
sayısının daha düşük olduğu Danimarka da gebelikte sigara kullanımının %30-40, sperm sayısı olarak
erkeklerin daha yüksek değerlere sahip olduğu Finlandiya da aynı oranların %5 civarında olması konu
ile ilgili çalışmalarda değinilen bir husustur. Tüm bu
değerlendirmeler ışığında infertil veya subfertil olarak değerlendirilen erkeklerde sigara içiminin kesilmesi veya en azından anlamlı olarak azaltılmasının
önemi anlaşılmaktadır.
Alkol kullanımı kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemektedir. Alkolizm kişinin, alkol alma isteğini durduramaması, sık ve fazla alkol alması ile karakterize

İnfertilite; düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir
yılın sonunda spontan gebelik olmaması olarak tanımlanmaktadır. Tüm evlilikler içerisinde ortalama
%15 yer kaplayan bu problem, çocuk sahibi olmak
isteyen, evlenen her 6 çiftten birini tehdit eden bir
sıkıntıdır. İnfertilite nedenleri araştırılırken yaklaşık
%50 vakada anormal sperm parametrelerine bağlı
erkek faktörü rol oynamaktadır. İnfertilite ile ilgilenen
her doktorun, erkek üreme fizyolojisi, erkek infertilite nedenleri ve tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi
olması gerekmektedir. İnfertilite etyolojisi araştırılırken, erkek faktörünün ortaya çıktığı durumda ilk yapılması gereken, tedavi seçeneklerini araştırmak ve
haliyle düzeltilebilir olanların tedavisini sağlamaktır.
Çevresel faktörler erkek fertilitesi üzerinde şüphesiz
rol oynamaktadır. Erkek fertilitesini etkileyen başlıca
çevresel faktörler şu başlıklar altında toplanabilir;
 Sigara
 Alkol tüketimi
 Obezite
 Yaşam tarzı
 Cinsel alışkanlıklar
 Kronik ilaç kullanımı
 Sıcak banyo/ sauna alışkanlığı
 Kurşun, arsenik, kadmiyum gibi kimyasal maruziyetler
 Çalışma şartları
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ
Erkek infertilitesi değerlendirilirken gözden kaçan,
bazı durumlarda yeterince önemsenmeyen bir baş97
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bir durumdur. Alkolizm erektil disfonksiyon, testiküler atrofi, jinekomasti, libido problemleri ile sonuçlanabilir. Az miktarda ve aralıklı alkol tüketiminde nadir
görülen bu etkiler, kullanım süresi ve miktarının artması ile sıklaşır. Uzun süre alkol kullanımında erektil
disfonksiyon benzer yaşlara oranla %8 den %58’lere
çıkmaktadır. Benzer durumlarda gonadal hastalıklar
ve testiküler atrofi izlenmekte, testiküler ve serum
testesteron seviyelerinde düşmelere bağlı hipogonadizm bulguları ortaya çıkmaktadır. Etanol LH’nın leydig hücrelerine bağlanmasını engellemekte, enzimlerin inhibisyonu ile seks hormonlarının seviyesi düşmektedir. Etanol aynı zamanda hipotalamo-hipofizer
aksa olan dual etkisi ile, testiküler steroidogenezi
inhibe eder. FSH seviyesinin artmasına bağlı spermatogenez negatif yönde etkilenir. Etanolün testise
olan direkt etkisi de spermatogenezin inhibisyonu
şeklindedir. Sperm morfolojisi ve ileri hareketi üzerine olumsuz etkileri gösterilen etanolün tüketiminin
azaltılması veya bırakılması infertilite konusunda yapılabilecek önemli yaşam tarzı değişikliklerindendir.
Obezite boy uzunluğuna göre, arzu edilen vücut
ağırlığının fazla olmasıdır. Ölçümü ve ifade edilmesi; vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun karesine
(m2) bölünmesi ile hesaplanan beden kitle indeksi
(BKİ) ile yapılır. Sağlıklı bireylerde 18.5-25 arasında
olması gereken BKİ, 25-30 arasında kilolu, 30-35 arasında hafif obez, 35-40 arasında orta, 40 üzerinde ise
aşırı obez olarak değerlendirilir. Erkek infertilitesi ile
obeziteyi ilk defa İbni Sina ‘Tıbbın Kanunu’ kitabında
vurgulamıştır. Obez erkeklerin fertilite durumları bir
çok faktöre bağlı olmakla birlikte hormonal seviyelerdeki değişiklikler ana rolü oynamaktadır. Testesteronun östrojene dönüşümünü sağlayan aromataz
enzimi, periferik yağ dokusunda fazla miktarda bulunmakta ve bu nedenle obez insanlarda dolaşımda
östrojen seviyesinde artışa neden olmaktadır. Artan
östrojen hipotalamusta GnRH üretimini inhibe ederek FSH ve LH düzeylerini azaltmaktadır. Hormonal
değerlendirmeye bakıldığında inhibin B düzeyleri
obez erkeklerde, obez olmayanlara göre daha düşük seviyelerde saptanmaktadır. Leptin seviyesinin
yüksek olması obez erkeklerde dolaşımdaki testesteron seviyesinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Leptin’in leydig hücreleri üzerine olan inhibitör etkisi
bunun en önemli nedenidir. Hangi seviyede olursa
olsun normal aralıklar dışında vücut ağırlığına sahip
infertil erkeklerde, kilo verilmesi fertilizasyon üzerine olumlu etki yapacak mekanizmalardan biridir.
Erektil disfonksiyon ve cinsel ilişki sırasında kullanılabilen, spermisid içeren kayganlaştırıcı jel benzeri kozmetik maddelerin kullanımı çok iyi sorgulan-

malıdır. Erektil disfonksiyon mevcutsa etyolojisinin
belirlenip tedavi edilmesi, fertiliteyi olumlu yönde
etkileyecektir.
Aktif yaşamın ve egzersizlerin erkek cinsel hayatı
ve üreme sistemi üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar hafif ve orta derece
egzersizin artan laktat seviyesine bağlı olarak Leydig
hücrelerinden testesteron üretimini arttırdığını, ağır
ve uzun egzersizlerin ise aynı mekanizma üzerinden
testesteron seviyelerini olumsuz yönde etkilediğini
göstermiştir.
TEDAVİ EDİLEBİLİR ENDOKRİN
BOZUKLUKLAR
Erkek infertilitesinde çok büyük yer tutmamasına
karşın, bazı tiplerinin tedavi edilebilir olması, bu konuyu önemli kılmaktadır. Hipotalamus, hipofiz veya
testiküler nedenlere bağlı olabilirler. Primer testiküler yetmezlikte, serum testesteron seviyeleri düşük
izlenirken, gonadotropin seviyeleri yüksektir. Hipogonadotropik hipogonadizmde ise serum testesteron seviyeleri ile birlikte gonadotropinlerde düşük
seviyelerde bulunur.
Hipogonadotropik hipogonadizm, tüm erkek infertilite nedenleri içerisinde yaklaşık %1’lik bir yere
sahiptir. Kongenital veya edinsel olarak gelişen bu
klinik tablonun edinsel formu; intrakraniyal cerrahiler, santral sinir sistemi enfeksiyonları, kraniyal
tümörler veya sistemik metabolik nedenlere bağlı
olarak oluşabilir. Kallman sendromu, anosmi ile seyreden bu hastalığın doğumsal formlarından biridir.
Koku alma problemine azospermi ile yüzde yarık
damak gibi orta hat defektleri ve jinekomasti de
eşlik eder. Tek taraflı renal agenezi, inmemiş testis
ve mikropeniste bu hastalığın kliniğinde görülebilir. Temel problem GnRH salınımındaki bozukluktur
ve nedeni intrauterin dönemde GnRH salgılayan
nöroendokrin hücrelerin koku alma merkezinden
ön beyine olan göçünün tamamlanmamasıdır. Prader- Willi sendromu; kısa boy, mental retardasyon,
obezite, infantil hipotoni ile seyreden kongenital hipogonadotropik hipogonadismin bir diğer nedenidir. Bu ağır bir klinik tablodur ve genellikle infertilite
hastanın hastaneye başvuru nedeni değildir. Hipogonadotropik hipogonadizm klinik olarak, adolesan dönemde puberte gecikmesi ile karıştırılır. Geç
pubertede hasta belirli süre andojen replasmanına
iyi cevap verecek ve puberteye geçiş sağlanacaktır.
Ancak hipogonadotropik hipogonadizmli hastalarda, bu tedavi işe yaramaz. Onların düzenli, sürekli
ve uzun süre gonadotropin kullanmaları gerekir. Bu
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hastalarda fertilitenin sağlanabilmesi için gerekli
spermatogenezin indüklenmesi ilk amaçtır. Virilizasyon ve sekonder seks karakterlerinin gelişimi
ve metabolik dengenin korunabilmesi için gerekli
optimum hormonal dengenin sağlanması ise diğer
amacımızdır. Tedaviye genellikle insan koryonik gonadotropin (hCG) ile başlanır, bu LH üzerinden yapacağı Leydig hücre uyarımı ile testesteronu arttırır.
Ardından spermatogenezin uyarılması için tedaviye
FSH eklenir. Tedavide aceleci olunmaması ve bu
hastaların medikal tedaviye yanıt verme oranlarının
yüksek olduğunun bilinmesi önemlidir. Zamansız
veya erken yapılan, testiküler girişimler, ilerleyen
dönemlerde yapılacak medikal tedavilere yanıtı
azaltacaktır.
Dolaşımda androjenlerin yüksek olması, santral
olarak gonadotropinler üzerinde inhibisyon yapacağı için spermatogenezi bozar. Bunun ekzojen ve
endojen olmak üzere iki temel nedeni vardır. Ekzojen
nedenlerin en sık görüleni, eskiden profesyonel sporcularda rastladığımız ancak günümüzde toplumda
spor yapanlarda artan sıklıkla gördüğümüz anabolik
steroid kullanımıdır. Serum testesteronunun artması,
santral gonadotropin baskılanmasına ve oligospermiden azospermiye kadar varabilen sperm bozukluklarına neden olur. Kullanılan steroidlerin kesilmesi
sonrası tablonun tamamen normale dönüp dönmeyeceği, kullanılan doz ve süre ile ilişkilidir. Azoospermi ve ciddi oligosperminin düzeltilmesi için hCG
veya hMG ile kombinasyonu kullanılabilir. Endojen
nedenler; kongenital adrenal hiperplazi, testesteron
salgılayan tümörler olarak sıralanabilir. Temeldeki
mekanizma ve klinik sonuçlar benzerdir. Primer patolojinin tedavisi ile başlanarak hormonal denge sağlanmaya çalışılır.
Dolaşımdaki östrojenin artması da testesteron
yüksekliğine benzer mekanizma ile fertilizasyon üzerine negatif etkiler yaratır. Hipotalamohipofizer aksı
etkileyerek gonadotropin seviyelerini düşürür. FSH,
LH ve testesteron seviyeleri düşük, östradiol (E2) ise
yüksek saptanır. Obezite, kronik karaciğer hastalığı
ve östrojen salgılayan tümörler en önemli nedenleridir. Yapılan incelemede testesteron/ E2 oranı azalmış
olarak hesaplanır ve tedavisinde de aromataz inhibitörleri kullanılır.
İnfertilite incelemesinde rutin olarak incelenmeyen prolaktin; libido azalması erektil disfonksiyonun
infertiliteye eşlik etiği hastalarda ve testesteron düşüklüğünde incelenir. Prolaktin yüksekliği testpit
edildiğinde ise hipofiz adenomu açısından radyolojik
olarak tetkik edilmesi gerekir. Tedavisinde bromokriptin ve kabergolin kullanılabilir.

EJEKULASYON BOZUKLUKLARI
Semenin üretradan dışarı atılması fertilizasyonun
anahtar noktalarından biridir. Ejekulasyon denilen
bu olayın bozulması infertilite ile sonuçlanabilir. Normal bir ejekulasyon için, normal çalışan merkezi ve
periferik sinir sistemi ile anatomik ve fonksiyonel bütünlüğün devam etmesi gerekir. Ejekulasyon bozukluğu anatomik , nörojenik veya fonksiyonel olacaktır.
Her zaman tedavisi mümkün olmayabilir. Semenin
vezikulo seminalis, prostat ve testiküler kaynaklı içeriğinin prostatik üretrada birikmesine emisyon diyoruz. Bunun gerçekleşmemesi, anejekulasyon olarak
değerlendirilir. Bu durumun selektif seratonin geri
alım inhibitörleri (SSRI), antihipertansifler ve antipsikotiklere bağlı oluştuğunda ilaçların kesilmesi veya
ilgili bölümlerin yardımı ile tekrar düzenlenmesi ile
ejekulasyon sağlanıp fertilizasyon gerçekleşebilir.
Ejekulasyon sırasında semenin, tamamının veya
bir kısmının mesane içerisine kaçmasına retrograd
ejekulasyon adı verilir. Nedenleri arasında mesane
boynu yetersizliği kullanılan ilaçlar, nörojenik hastalıklar sayılabilir. İlaç kullanımı nedeni ile olan durumlarda, medikasyonun değiştirilmesi gerekebilir. İlaç kullanım hikayesi yoksa, anatomik bir problem mevcut
değilse, efedrin sülfat 10 mg, 6 saatte bir kullanılabilir,
midodrin 5 mg, bromfeniramin maleat 8 mg, imipramin 25*75 mg, desipramin 50 mg kullanmak medikal
tedavi seçenekleridir. Medikal tedavinin faydası olmadığı veya uygulanamadığı durumlarda intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) nda kullanılmak üzere
testiküler sperm veya ejekulasyon sonrası mesaneden yıkama ile alınan sperm hücreleri kullanılabilir.
Ejekulasyon bozukluklarının nedeni üriner sistem enfeksiyonu olabilir. Bu durumda nedenin tedavi edilmesi gerekmektedir.
Prematür ejekulasyon tedavisinde SSRI kullanımı
veya topikal anestezik ajanların lokal kullanımı tedavi
seçeneklerindendir. Tam tersi olarak ejekulasyonun
gecikmesi bir problem olarak karşımıza çıkıyorsa;
buspirone, bupropion kullanılabilir.
Ejekulasyon problemlerinde, sorunun tamamen
çözülmesi her zaman mümkün olmayabilir. Kimi zaman bu bahsedilen tedaviler yardımcı üreme yöntemlerine (YÜT) sperm sağlamak için kullanılır. Testiküler sperm kullanımı da ejekulasyon problemlerinin
genelinde kullanılabilen yöntemdir.
İMMUNOLOJİK NEDENLER
Tüm erkek infertilitelerinin sadece %3’lük kısmında
immünolojik nedenler sorumludur. Burada temel
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neden sperm hücrelerine karşı oluşan otoantikorlardır (ASA). Normalde spermleri immünolojik mekanizmalardan koruyan kan-testis bariyeri mevcuttur.
Cerrahi veya travma nedeni ile bu bariyerin bozulması antikorların oluşumu için yolu açar. Varikoselektomi, vazektomi, orşiopeksi, testis biyopsisi, kongenital vaz agenezisi başlıca nedenleri oluşturur. ASA
lar Ig G, IgA, IgM şeklinde olurlar. İnfertilitenin immünolojik bir nedenle olduğunun kanıtlanabilmesi için
semende bulunan spermlerin en az %50’sinde ASA
tespit edilmelidir. ASA embriyo gelişimini etkiler ve
abortus oranlarını arttırır. Tedavi seçimlerinin, steroid kullanımının yan etkilerinden dolayı YÜT/ICSI’ye
kaydığını söyleyebiliriz. YÜT ile ilgili tartışmalı çalışmalar olmakla birlikte, bügün etkin bir tedavi olarak
kabul edilmektedir.

Erkeklerde bir kontrasepsiyon yöntemi olan vazektomi, başarı ile uygulandıktan sonra , tekrar çocuk sahibi olmak isteyen çiftler içinde bir infertilite nedenidir.
Yapılış amacı cerrahi ve kalıcı bir kontrasepsiyon uygulamak olan vazektomi sonrası, değişik nedenler ile
tekrar çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerle günlük
pratiğimizde karşılaşıyoruz. Karşımıza infertilitenin
nedeni olarak vazektomi çıktığında; testiküler spermin YÜT de kullanılması dışında, vazektomi için geri
dönüşüm ameliyatları yapılabilir. Vazovazostomi ve
epididimovazostomi, mikrocerrahi yöntemlerle gerçekleştirildiğinde başarı oranı oldukça yüksektir ve
tekrar spontan fertilizasyon şansı verebilir.

davisi, gonokoksik ve non gonokoksik üretritler için
verilmesi önerilen tedavilerdir.
Prostatit 50 yaş altı erkeklerde konulan en sık
ürolojik tanıdır. Kronik prostatitin sperm motilite ve
morfolojisi üzerine negatif etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar tartışmalıdır. Ancak prostat enfeksiyonlarının sitrik asit, fosfotaz, früktoz ve çinko gibi
prostat kaynaklı sekresyonların aktivitesini bozduğu
kesindir ve tanı konulması zor olmakla birlikte tedavisi önerilir. Prostat enfeksiyonlarında tedavi , fertilizasyon için şu nedenlerle önemlidir ; semendeki ve
prostatik sekresyondaki mikroorganizmaları eradike
etmek, lökositler gibi inflamatuar parametreleri normal seviyeye getirmek, fertilizasyonun bozulmaması
için semen parametrelerinin düzeltilmesi. Antibiyotik tedavileri semen kalitelerini arttırmakla birlikte
fertilizasyonun arttığına dair verimiz yoktur.
Orşit testis içerisinde ağırlıklı lökosit eksudasyonuyla seyreden inflamatuar bir süreçtir. Spermatogenezi bozar, sperm sayı ve kalitesinde düşüşe neden
olur. Enfeksiyon sonrasında testiküler atrofi gelişir.
Geçici olarak spermatogenetik maturasyon duraklaması yapar. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde
geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, istirahat ile birlikte uygulanır. İnflamatuar sürecin spermatogeneze
etkisini azaltabilmek açısından; steroidal ve non steroidal antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. İnflamasyonun
spermatogenez üzerindeki etkilerini azaltmak için
GnRH kullanımı ise bir çok çalışmada önerilmektedir.
Kabakulak orşitinde, testislerde atrofiyi önlemek ve
spermatogenezin korunması için sistemik olarak interferon alfa-2b verilmesi önerilmiştir.

ENFEKSİYON

KAYNAKLAR

Erkek ürogenital sistem enfeksiyonları, fertilizasyon
üzerine olan olumsuz etkileri nedeni ile üroloji kılavuzlarında düzeltilebilir erkek infertilite nedenleri
arasında sayılmaktadır. Üretrit, prostatit, orşit ve epididimit Dünya Sağlık Örgütü tarafından erkek aksesuar seks bezleri enfeksiyonları olarak kabul edilir. Bu
enfeksiyonların tümünün akut ve kronik formlarının,
spermatogenez üzerine olumsuz etkileri olduğuna
dair veriler tartışmalıdır.
Üretrit, Klamidya trochomatis, Üreaplasma urealiticum ve Neisseria gonore tarafından oluşturulur.
Ejekulasyon sırasında üretradan kontaminasyon
yolu ile semene bulaşır. Mikroorganizmaların sperm
fonksiyonlarını bozduğu tartışmalıdır ancak oluşan
darlıkların neden olduğu ejekulasyon bozukluklarının fertiliteyi etkilediği savunulmaktadır. Teşhis anında tek doz florokinolon ve iki haftalık doksisiklin te-
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artırılabilmektedir. Bu şekilde endojen testosteronun
yeterli artışı sonrası hCG tedavisinin 4-6. ayında hCG
tedavisine ek olarak üriner veya rekombinant folikül
uyarıcı hormon (FSH) tedaviye eklenir. Rekombinant
FSH, haftada 2-3 kez olmak üzere subkutan yolla 100150 I.U. olarak 6-18 ay kullanılabilir (8). Bu tedavi ile
spontan gebelik oluşabileceği gibi gebeliğe ulaşılamayan olgularda sperm parametrelerindeki iyileşme
ile ejakülattaki sperm sayısına göre üremeye yardımcı
tedavi yöntemleri uygulanır (8).
Hipergonadotropik hipogonadizmin tanısı serum testosteron düzeyinin düşüklüğü ve FSH ve LH
düzeyinin yüksekliği ile konulur ve serum testosteron düzeyinin 300 ng/dl’den daha az olduğu durumlarda testisten sperm elde etme başarısı azalacağından serum testosteron düzeyini 300 ng/ml üzerine
yükseltme tedavisi uygulanmalıdır.

Erkek infertilitesinin başlangıç değerlendirmesi; dikkatli bir anamnez ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak mümkünse birer ay arayla yapılmış
iki adet semen analizi ve fizik muayeneyi içermelidir
(1-4). Dikkatli bir anamnezde cinsel öykü, geçirilmiş
çocukluk hastalıkları ve operasyonlar, aile fertilite
öyküsü, olası gonadotoksinlere maruz kalınımı, geçirilen cinsel yolla bulaşan genital hastalıklar, kullanılan ilaçlar, tütün ürünleri kullanma alışkanlığı, alkol
tüketimi ve spor gibi yaşam tarzı sorgulanmalıdır.
Sperm DNA hasarı ölçümü rutin standart değerlendirmede yer almamakla birlikte açıklanamayan
infertilite, aşırı sigara tüketim öyküsü, başarısız IVF
siklusları varlığında gerçekleştirilmelidir (5).
Erkek faktörü etkenlerinin üçte ikisi medikal veya
cerrahi yolla tedavi edilebilmektedir (6, 7). Tedavinin
başarısız veya mümkün olmadığı olgularda üremeye
yardımcı tedavi yöntemleri kullanılır.

Erkek infertilitisinde hormon kullanımı ile ilgili olarak:
MEDİKAL TEDAVİ
Gonadotropinlerin kullanımındaki gerçek endikasyonlar (1. düzey kanıt):
Hipogonadotropik hipogonadizm
İzole FSH veya LH yetmezliği
Hipergonadotropik hipogonadizm varlığında
ampirik tedavi olarak kullanılması uygun değil.
Normogonadotropik azoospermik olgularda maturasyon duraklaması olgularında spermatogenez
indüksiyonunda faydalı olabilir (3. düzey kanıt)

Endokrin bozukluklar
Erkeklerde hipogonadotropik hipogonadizmin ilk
basamak tedavisinde insan koryonik gonadotropin
(hCG) ve gereğinde ek olarak insan menopozal gonadotropin (hMG) kullanılabilir (6). Genelde kullanılan
gonadotropin tedavisi 1500-2000 I.U. hCG’nin haftada
2-3 kez intramuskuler ya da subkutan yolla 1 yıla kadar
kullanılması şeklindedir. Son zamanlarda hCG’ye bağlı
otoantikor gelişen olgularda rekombinant hCG tedavisi ile (haftada 2 kez 125-250 mIU) testosteron düzeyi

Hiperprolaktineminin tedavisinde kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de dopamin agonistlerinden
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kısa etkili olan bromokriptin (2.5-10 mg, 2-4 doza
bölünme) ve uzun etkili sentetik ajan olarak kabergolin (0.5 mg, haftada 2 kez) kullanılmaktadır (6). Hiperprolaktinemi tedavisi sonrası serum prolaktin ve
testosteron seviyeleri mutlaka izlenmelidir. Semen
parametreleri normale dönmeyen erkeklerde infertilitenin diğer nedenleri araştırılmalıdır.
Lökospermi
Erkek infertil hastaların %10-20’sinde lökospermi
vardır. Genital sistem infeksiyonuna ait semptomu
olan olguların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi
gerekmektedir (2). 35 yaşın altındaki erkeklerde epididimitin en sık nedeni “chlamydia trachomatis” ve
“neisseria gonorrhea”dir. Gonore’de tedavi seçeneği
tek doz intramuskuler 250 mg seftriakson ile birlikte
eşlik edebilen “üreoplazma” etkeni için 10 gün boyunca oral yolla günde 2 kez 100 mg doksisiklindir.
Sadece “Chlamydia trachomatis” etken ise 10 gün
boyunca oral olarak günde 2 kez 100 mg doksisiklin
yeterlidir.
Ampirik tedavi
Ampirik tedavi hormonal ve nonhormonal olarak ikiye ayrılır. Hormonal tedaviler içinde GnRH tedavisi,
gonadotropinler, testosteron tedavisi, antiöstrojen
tedavi, selektif östrojen reseptör modülatörleri olarak klomifen sitrat ve tamoksifen sitrat, aromataz
inhibitörleri, büyüme hormonu ve klonidin sayılabilir (6, 9). Hormonal olmayan ampirik tedaviler ise;
karnitin, oral kallikrein, folat, koenzim Q10, çinko,
nonsteroidal antinflamatuvar ajanlar, pentoksifilin,
antioksidanlar, alfa blokerler ve mast hücre inhibitörleridir. Kanıta dayalı tıp kılavuzlarında ampirik tedavinin yeri yoktur.
Güncel çalışmalarda fertil erkeklere göre infertil
erkeklerin semenlerinde karnitin, L-asetil karnitin, folat, çinko ve koenzim Q10 düzeyinin anlamlı oranda
düşük bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca semende folat seviyesi düşüklüğünde artmış sperm DNA hasarı
saptanmaktadır. Folat seviyesi yükseldikçe DNA fragmantasyon indeksinde azalma fertilizasyon ve gebelik oranlarını artırmaktadır. Yapılan plasebo kontrollü
çalışmalardan oluşan meta-analizde L-karnitin ve
L-asetil karnitin tedavisinin spontan gebeliği 4.1 kat
artırdığı saptanmıştır (10). Meta-analizde saptanan
bu iyileşme son yıllarda karnitin ve L-asetil karnitin
gibi sperm canlandırıcıların serbest oksijen süpürücülerini azaltarak sperm DNA hasarını azaltması bu
tedaviyi son yıllarda çok popülarize etmiştir.

Anejakülasyon tedavisi
Ejakülasyonun olmaması olan ejakülatör yetmezlik
veya anejakülasyon, diyabet, multipl skleroz, abdominal-pelvik cerrahi ve spinal kordon yaralanmasına
bağlı pelvik sinirlerin hasarı sonucu veya psikojenik
nedenlerden dolayı oluşabilir. Penil titreşimli stimulasyon ve rektal prob yardımıyla elektroejakülasyon,
anejakülasyonun tedavisinde sıklıkla uygulanan
yöntemlerdir (1, 2, 6).
ERKEK İNFERTİLİTESİNDE
CERRAHİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ
Obstrüktif azospermi tedavisi
Obstrüktif azospermik olgularda tedavi etkene ve
konjenital/edinsel oluşuna göre değişmektedir.
Obstrüksiyonun lokalizasyonu nedeniyle tedavinin
mümkün olmadığı veya başarısız olgularda veya kadın partnerin ileri yaş varlığında üremeye yardımcı
tedavi yöntemleri için sperm, vaz deferens, epididim, testis ve veziküla seminalisten elde edilebilir
(11-13).
Distal ejakülatör kanal obstrüksiyonlarının tedavisinde endoskopik rezekziyon, balon dilatasyonu
ve lazer insizyon/eksizyon gibi yöntemler bulunmakla birlikte transüretral ejakülatör kanal rezeksiyonu (TUR-ED) altın standart tedavi yöntemidir (14,
15). Çeşitli serilerde ejakülatör kanalların obstrüktif
patolojilerinin TUR-ED ile tedavisinde sperm parametrelerinde %60–70 oranında düzelme ve %20
–30 oranında gebelik bildirilmiştir (14, 15). Ayrıca
TUR-ED sonrası spontan gebelik sağlanamayan olgularda postoperatif artmış sperm parametreleri,
üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinden IVF/ICSI
yerine daha basit uygulanabilen IUI ile gebelik olasılığı sağlar.
Non-obstrüktif azospermi tedavisi
Matürasyon duraklamasında klinik özellikler:
Testis hacmi: Normal veya hafif azalmış
FSH: Normal sınırlarda veya hafif yüksek
Testosteron: Normal veya hafif düşük
Spermatid düzeyinde arrest ve fokal arrest varlığı
sperm bulmada prediktiftir Geç maturasyonda,
erken maturasyon duraklamasına göre testiküler
sperm bulma oranı yüksek, genetik anomali oranı düşüktür.
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Sperm elde etme yöntemleri
Sperm elde etme yöntemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Obstrüktif olmayan azospermide sperm testisten
elde edilmelidir.
Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, bu olgularda
mikro-TESE ile sperm bulma oranları daha yüksektir.
Obstrüktif olmayan azospermide testis hacmi,
FSH ve inhibin B düzeyleri ile sperm bulma oranları arasında ilişki yoktur. Sperm elde etmede tek
prediktif faktör testis histopatolojisidir.
Klinefelter sendromlu hastalarda yaş ve preoperatif testosteron düzeyi prediktiftir.
Komplet AZFa ve AZFb delesyonu bulunduğunda testisten sperm elde edilememektedir. AZFc
delesyonu olan azospermik grupta ise TESE ile
sperm bulunabilmektedir (%75) (16, 17).
Parsiyel AZF’a ve Parsiyel AZF b delesyonlarında
TESE ile sperm elde edilebilir. Parsiyel AZF c delesyonlarında ejakulattan sperm eldesi (+), ejakulatta
olmayanlarda TESE ile sperm elde edilebilir (16, 17).
Güncel veriler ışığında ağır oligospermik veya pellet (+) azoospermik olgularda ilk IVF denemesinde
ejakülat spermi kullanılmalıdır. Sperm bozukluğuna bağlı düşük fertilizasyonun oluştuğu durumlarda,  sperm DNA hasarı ve başarısız ICSI varlığında, ikinci sikluste ejakülat spermi yerine testiküler
sperm tercih edilmelidir. Testiküler sperm kalitesi
ejakulat spermine göre daha yüksektir (Testiste
ejakülata göre DNA hasarı çok daha azdır) (18).
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Varikosel yaşla birlikte ilerleyici testis hasarı ile seyreden, erkek infertilitesinin en sık nedeni olan ve cerrahi ile düzeltilebilen bir hastalıktır (1,2). Varikosel,
testis gelişiminde gerileme ve atrofi, testis ağrısı ve
sperm değerlerini bozarak infertilite nedeni olabilir.
Varikoselin fertilite üzerine etkileri semen anomalileri (sperm sayısı, motilite ve morfolojide bozulma),
testiküler hacminde azalma ve Leydig hücre fonksiyonunda azalmayla ilişkilidir (2,3). Güncel metaanalizde spontan gebelik oranlarının, varikosel tedavisi gören gruplarda (% 33) tedavi edilmeyen kontrol
grubuna (%15.5) oranla anlamlı derecede yüksek
saptanması, varikosel varlığının fertilite üzerine
olumsuz etkisini ortaya koymaktadır (4).

nin seminal parametreler ve gebelik oranlarına olumlu etkisi yoktur. Bugünkü veriler subklinik varikoselin
tedavi edilmemesi gerektiği yönündedir (1,6). Bu
nedenle subklinik varikosel tanısı konulan olgular tedavi edilmeden önce sperm değerlerinde ve gebelik
şanslarında herhangi bir düzelme olamayabileceği,
hatta postoperatif semen parametrelerinin olumsuz
etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdırlar.
Tedavi endikasyonları
Varikoselli infertil bir erkekte tedavi endikasyonları:
kadın partnerin normal veya düzeltilebilir bir fertilite
halinde palpabl varikosel varlığı, artmış DNA hasarı,
semen parametrelerinde bozulmadır (2).
Varikosel varlığında normale yakın sperm değerlerine sahip infertil bir çiftte spontan gebelik arzulanıyorsa varikosel tedavisi önerilmelidir. Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin kullanılacağı durumlarda
rutin varikosel tedavisinin yeri yoktur. Ancak, üremeye yardımcı tedavi yöntemleriyle gebeliğin sağlanamadığı durumlarda fertilizasyon ve gebelik oranlarını
artırma amacıyla varikosel tedavisi önerilebilir (2).

Tanı ve değerlendirme
Varikoselli infertil bir erkeğin rutin standart değerlendirmesi tıbbi ve üreme öyküsünü içeren dikkatli
bir anamnez, fizik muayene ve en az 2 semen analizini (2 semen analizi arasındaki süre 7 günden az ve 3
haftadan uzun sürede olmamak şartıyla) içermelidir.
Varikoselli infertil her olguda rutin hormon ve genetik testlere gerek yoktur.
Varikoselin tanısı fizik muayene ile konulur ve
tanı için ek görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur. Ancak, fizik muayeneyi güçleştiren durumların
varlığında ve nüks varikoselin tanısı amacıyla skrotal
renkli Doppler ultrasonografi gerekli olabilir.
Fizik muayenede tespit edilememiş, ancak radyolojik yöntemlerle tanı konulmuş varikosele “subklinik
varikosel” denir. Subklinik varikoselin tedavi edilmesi-

Tedavi
Varikoselin açık cerrahi, laparoskopik ve radyolojik
tedavisi bulunmakla beraber açık cerrahi, tedavide
altın standarttır. Açık cerrahi yöntemlerinden proksimalden distal seviyeyeye doğru yüksek ligasyon (Palomo), makroskopik (Ivanissevich) veya mikroskobik
inguinal ve sub-inguinal yöntemler uygulanmaktadır.
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Uygulanan yöntemler arasında mikrocerrahi varikoselektomi literatürde en düşük nüks ve hidrosel, daha
yüksek seminal parametrelerde iyileşme ve spontan
gebelik oranlarına sahiptir (2-4).
Uygulanan yöntem ve uygulayan kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte varikosel tedavisininin
önemli komplikasyonları hidrosel, testis atrofisi ve
nükstür. Varikosel tedavisi öncesi bu riskler hastaya
anlatılmalıdır.
Varikoselektominin semen kalitesi ve gebelik oranlarında iyileşme sağladığı yönünde artan sayıda çalışmaların bildirilmesiyle beraber daha fazla randomize,
prospektif kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.
Genel olarak varikoselektomi, olguların %50-80’inde
semen parametrelerinde iyileşmeye yol açmaktadır ve
gebelik oranları %20-69 arasında değişmektedir.
Tedavide başarıyı öngören belirteçler
Varikosel tedavisinin sonuçlarını öngörmede literatürde pek çok klinik parametreler değerlendirilmiş,
fakat bunların hiçbiri multivariate analiz desteğinde
uygulanarak kesin kabul görmüş değildir. Başarı olgudan olguya değişmekle birlikte aşağıdaki bulgulara sahip olgular varikosel tedavisinden daha çok
yararlanmaktadır (1,5,6).
- İleri derecede klinik varikosel varlığı
- Normal/normale yakın testis hacimleri
- Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B düzeyleri
- Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon varlığı
- Normal genetik testler
- Kısa infertilite süresi
- Moleküler bozukluk saptanmaması.
Azoospermik hastalarda da varikoselektominin
yararlı etkisi yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak
bu olgularda varikoselektomiye olumlu yanıtın daha
az olduğu konusunda çiftler bilgilendirilmelidir.

sperm sayısına göre intrauterin inseminasyon (IUI)
veya in vitro fertilizasyon (IVF) / intrasitoplazmik
sperm injeksiyonu (ICSI) gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (UYTY) düşünülmelidir.
Etkisi
1. ÜYTY’ne gereksinimi azaltmak, başarısını artırmak,
2. IVF/ ICSI yerine IUI’ye geçişi sağlamak
3. IVF/ICSI adayı olguların en az üçte biri daha az
invaziv bir ÜYTY olan IUI veya spontan gebelik
şansına sahip olurlar.
Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerindeki gelişmeler varikoselin cerrahi tedavisinin etkisini
azaltmayıp aksine son yıllarda varikosel tedavisinin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri üzerine
olumlu etkisi olduğu yönündedir. Dört retrospektif
çalışmanın derlendiği bir meta-analizde varikoselli
erkeklerde varikosel tedavisi ile kontrol grubu karşılaştırılmış, varikosektominin gebelik oranını 1.59
kat ve canlı doğum oranını 2.17 kat artırdığı bildirilmektedir (7).
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Genetik etkenler erkek infertilitesinde %15-30 oranında sorumlu tutulmaktadır (1). Etyolojik faktörlerin
saptanması, olgularda izlenecek yolun belirlenmesi
ve saptanan genetik anomalinin sonraki kuşağa geçişinin önlenmesi amacı ile preimplantasyon genetik
tanı (PGT) uygulanması, tedavinin yönlendirilmesi
ve bazı olgularda tedaviden vazgeçilmesi, kararlarının alınabilmesi için önemlidir.

ve bu nedenle PGT endikasyonu bulunduğu bildirilmekle (6) birlikte farklı grupların yaptıkları çalışmalarda bu olgularda üretilen spermlerin öploid germ
hücrelerinden geliştiği ve normal kromozomal yapıda oldukları ileri sürülmüş ve normal sağlıklı doğumlar elde edilmiştir (7). Kromozomal translokasyonlar
da erkek infertilitesine neden olabilen genetik faktörler arasındadır. Otozomal translokasyonlar infertil
erkeklerde normal popülasyona göre 4-10 kat fazla
görülmektedir (8, 9). Robertson tipi translokasyonlar, 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomların çok küçük
olan kısa kollarından birleşmesi ile oluşur ve infertil
erkeklerde %0.8 oranında gözlenir ancak bu oran
normal popülasyona göre 9 kat fazladır (10). Robertson tipi translokasyonlar, azospermik olgularda
%1.6, oligospermik olgularda ise %0.09 oranında
gözlenir. Bu bireyler normal olabildikleri gibi infertil
de olabilirler. Ancak fertil olgular ya da ICSI ile gebelik elde edilen olgular fetal anöploidi açısından risk
altındadırlar. Prenatal veya preimplantasyon genetik
tanı için adaydırlar.

KROMOZOMAL ANOMALİLER
İnfertil erkeklerdeki kromozomal anomali oranının
yaklaşık olarak %5 olduğu kabul edilmektedir. Bu
oran azospermik olgularda %15’e çıkmaktadır (1).
Kromozom sayı anomalileri en sık gözlenen kromozomal düzensizliktir (2). Non-obstrüktif azospermi
olgularında özellikle cinsiyet kromozomlarını ilgilendiren sayısal anomalilerin sıklığı daha yüksektir (3).
Bu kişilerin ürettikleri spermler anormal kromozom
içeriğini sonraki kuşağa aktarabilmektedirler (4). XXY
kromozom kuruluşuna sahip olan Klinefelter sendromlu olgular en sık gözlenen grubu oluşturmaktadır. Bu anomali, oligospermi olgularında %5 ağır
oligospermi ve azospermi olgularında ise %10 oranında gözlenmektedir. Mozaik ve non-mozaik formlarda gözlenebilmektedir. Mozaik yapılar 46, XY/47,
XXY kromozom kuruluşuna sahiptirler ve olgularda
%74 oranında ejekülat spermi veya testiküler sperm
bulma olasılığı bildirilmiştir (5). Diğer yandan nonmozaik olgularda da %25 sperm bulunabildiğini
gösteren çalışmalar mevcuttur (1). Bu olgularda ICSI
için kullanılan spermlerde anöploidi riski olabileceği

Y KROMOZOM MİKRODELESYONLARI
Azospermik erkeklerde Y kromozom mikrodelesyonlarının oranı %10-15 arasındadır (11, 12). Oligospermik olgularda oran %5-10’dur (13, 14). AZF bölgesi
delesyonları genellikle AZFb ve AZFc bölgelerinde
gerçekleşir ve delesyona uğrayan bölgeye göre çok
farklı bulgular ile ortaya çıkabilir. Bu delesyonlar ile
neden oldukları klinik sonuçların korelasyonu, yeni
karşılaşılan olgularda hareket tarzının belirlenebil109
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mesi açısından son derece önemlidir. AZFa bölgesindeki USPY9Y ve DBY genlerinin kaybı “Sertoli CellOnly” sendromuna neden olur ve ejekülatta sperm
bulunmaz. AZFb bölgesinde bulunan temel gen
RBMY1 genidir ve bu genin altı adet kopyası mevcuttur. RBMY1 geninin RNA bağlayıcı bir proteini
kodladığı bilinmektedir (15). PRY geni de yine AZFb
bölgesinde bulunmaktadır ve anormal spermlerin
apopitozis regülasyonu ile eliminasyonunda görev alır. AZFb bölgesindeki RBMY ve PRY genlerinin
delesyonu spermotogenik arreste neden olur (16).
AZFc bölgesindeki gen delesyonları spermatogenezisi etkiler ve oligospermiden azospermiye kadar
farklı tablolara neden olabilir. Non-obstrüktif azospermilerde %12, ağır oligospermilerde %6 oranında
AZFc bölge delesyonları gözlenir (17). AZFc bölge
delesyonlarının daha sonra total Y kromozom delesyonlarına neden olabileceği ve bu mekanizmanın
45, X (18, 19) ve 45, X/46, XY (20) mozaik olguların
oluşumda rol aldığı ileri sürülmüştür. Azospermik ve
ağır oligospermik olgularda doğru tanı ve genetik
danışmanın IVF öncesi kritik öneme sahip olduğu
bilinmektedir (21, 22). AZF bölgelerindeki genler dışında yine Y kromozomunun uzun koluna lokalize ve
spermatogenezisde rol alan CDY ve TSYP genleri de
mevcuttur ve bu genlerin fonksiyon kayıpları spermatogenezisi etkilemektedir (23).
CFTR geni de erkek infertilitesinde özel öneme
sahiptir. Konjenital bilateral vas deferens agenezis
(KBVDA) olgularında CFTR geni %60-90 oranında
etkilenmiştir. Bu mutasyonların da %60-70’ini delta
F508 mutasyonu oluşturmaktadır. Ayrıca genin 8. ekzonun sonundaki poly T sayısı da KBVDA olgularında
önemlidir. Bir allelde klasik mutasyon taşıyan ve diğer alleli 5T olan olgularda KBVDA olma olasılığının
yüksek olduğu bilinmektedir (36). Bu tanının bilinmesi ve eşinde CFTR mutasyon taraması yapılması
ve varlığı durumunda PGD yöntemi ile fetüse hastalığın geçişi önlenebilmektedir. Bu açıdan bilateral vas
deferens agenezisi saptanan olgularda CFTR mutasyon analizi önem taşımaktadır (23).
Bunlar dışında, seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG), metil tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR),
östrojen reseptör geni1 ve 2 (ESR1, 2), FSH reseptör
geni (FSHR), DAZL ve INSL3 genleri de spermatogenezis ve erkek infertilitesinde etkisi olduğu düşünülen genlerdir. Ancak bu genlerin mutasyonları ve
etki mekanizmaları ile ilgili çalışmalar sürmektedir
(23).
X kromozomu üzerindeki androjen reseptör
geni de gametogeneziste etkin rol oynamaktadır.
Gerek mayoz bölünmede gerekse spermatositlerin

round spermatidlere dönüşümünde rol oynadığı bilinmektedir (24). Yine androjen reseptör gen mutasyonları androjen duyarsızlık sendromu ve Kennedy
sendromuna neden olmakta ve fertiliteyi etkilemektedir (25, 26). Yine X kromozomu üzerinde bulunan USP2 geninin de erken spermatogenezis de
rol aldığını gösteren bulgular vardır ancak rutin klinik kullanım için daha çok veriye ihtiyaç vardır (27).
Kallmann sendromu da infertiliteye neden olan bir
hastalıktır. KAL1 gen mutasyonları Kallmann sendromlu olguların %30-70’inde bulunmuştur. FGFR1
gen mutasyonları da Kallmann sendromunun hipoosmik veya anosmik tiplerinden sorumlu tutulmaktadır (28).
Erkek infertilitesinde önemli mekanizmalardan
birisi de epigenetik programlamadır. Kısaca epigenetik programlama, temel DNA dizilimi değişmeden, DNA ya eklenen metil grupları ve histon
proteinleri gibi moleküller ile DNA’daki bilginin
RNA molekülüne aktarımı olan transkripsiyon basamağında modifikasyonlar yapılması ve sonuçta
gen ifadelenmesinin düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Spermatogeneziste kromatin paketlenmesi
önemli bir basamaktır ve insanda P1ve P2 isimli iki
proteinin bu işlemde etkili olduğu gösterilmiştir.
Özellikle P1 proteininin erken sentezlenmesi spermatogenezisin arrest olmasına ve nükleusun prematür kondensasyonuna neden olmaktadır (29). P2
proteini ise DNA hasarı ve anormal DNA paketlenmesi ile ilişkilendirilmiştir (30). Epigenetik modifikasyonlarda metilasyon önemli bir mekanizmadır.
Metilasyon hatalarının olduğu hastalarda infertilite gözlenmektedir. Ayrıca oligospermik hastaların
imprinting defektlerine bağlı hastalıklı çocuk sahibi
olma olasılıklarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir (31). Diğer yandan IVF işleminde matürasyonunu ve dolayısı ile epigenetik modifikasyonlarını
tamamlamamış spermlerin kullanılması doğacak
çocuklarda imprinting hastalıklarına yol açabilecektir (2). Bununla birlikte bu konu oldukça tartışmalıdır (23). Hartmann ve ark.ları tarafından yapılan
bir çalışmada infertil erkeklerden elde edilen spermatogonia ile normal fertil erkeklerden elde edilen
spermatogonialar arasında imprinting hataları açısından bir fark bulunmamıştır (32). Ancak iki ayrı
bağımsız grup yaptıkları çalışmalarda bir imprinting
hastalığı olan Angelman sendromunun ICSI sonrası
doğan çocuklarda daha sık olduğunu göstermiştir
(33, 34). Yine bir imprinting hastalığı olan BeckwithWiedemann sendromu da normal popülasyonda
%1 sıklıkta gözlenirken IVF ile doğan çocuklarda %5
oranında saptanmıştır (35).
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İnfertil erkeklerde kromozom uçlarında bulunan
ve kromozom stabilitesini sağlayan telomerler ile de
ilgili çalışmalar yapılmıştır ancak infertilitede kesin
etkileri gösterilememiştir (23). Benzer şekilde sperm
içindeki mitokondrial DNA mutasyonlarının da infertilite ile ilişkisi araştırılmış ancak çelişkili sonuçlar
elde edilmiştir (23). ICSI sonrası doğan çocuklarda
paternal kökenli mtDNA bulunamaması, fertilizasyon sonrası paternal kökenli mtDNA’nın degrade olduğu fikrini desteklemektedir (36, 37).
Bugün ki bilgilerimiz ışığında, erkek infertilitesinde eldeki fizik muayene bulguları, laboratuvar
sonuçları, anamnez ile elde edilen bilgilerin yönlendirmesi ile sistemik olarak genetik etyoloji de araştırılmalıdır. Elde edilen sonuçlar sonrası, tedavi seçenekleri değerlendirilmeli ve dahası saptanan genetik
bozuklukların sonraki kuşağa geçme olasılıkları değerlendirilmeli ve bu riskin varlığı durumunda PGT
uygulamaları ile ilgili aileye bilgi verilmeli ve olası ise
genetik danışma almaları sağlanmalıdır.
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NON-OBSTRÜKTİF AZOOSPERMİ & GENETİK

En az 2 kez, 3000 g’de 15 dk. süre ile çevrilen semen
örneğinde hiç sperm görülmemesi durumudur.

Güncel genetik testler kullanılarak %35 açıklanabilir.
Bunun da %20’si Anormal Karyotip. (2/3’ü Klinefelter Sendromu)
%15’ide Y delesyonudur. [%60 AZFc] [%16 AZFb
[%5 AZFa]

AZOOSPERMİA& PREVALANS
Tüm erkek popülasyonunda: %1
İnfertil erkekde: %10-15

Y-KROMOZOM DELESYONLARI VE SPERM BULMA İLİŞKİSİ
AZOOSPERMİA & SINIFLAMA
Obstrüktif azoo.: %20-40
Non-obstrüktif azoo.: %60-80

AZOOSPERMİA& ETİOLOJİ
Pretest.*: Sek. Test. Yetmezlik...
Endokrin nedenler
Testis**: Primer Testiküler Yetmezlik
Posttest.*: Ejakülatuar Disfonksiyon/
Duktal Obstruksiyon.
*: Tedavi edilebilir
**: Tedavi edilemez
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TESTİS BİOPSİ SONUÇLARINA
GÖRE NO-AZOOSPERMİ SINIFLANDIRMASI
NO-AZO’DA SPERM BULMAYI ÖNGÖREN
PARAMETRELER











Yaş
Testis Volümü
FSH
İnhibin B
Testis histolojisi
Doppler USG
Serum ve seminal AMH
Tamoxifen kullanım öyküsü
Kriptorşidizm/Klinefelter öyküsü
Y-Kromozom delesyonu

AZOOSPERMİ ÖZET
1. Tanı en az 2 kez, santrifüj edilmiş ejakülat örneğinde sperm çıkmaması ile konulur

2. Minimum ilk değerlendirmede: Hikaye/Öykü/T.
Test.-FSH.
3. CBAVD olgularında, CFTR mutasyonu olabilir
(2/3).Kadında %4 taşıyıcılık olacağından kadın da
taranmalıdır.
4. Testiküler yetmezlik olan Azoo.olgularında genetik testler mutlaka yapılmalıdır.
* Hipo/hipo’da prolaktin bakılmalı ve HT-HP görüntüleme yapılarak hipofiz tm. ekarte edilmelidi.
5. O/NO ayırımında: N.Testis vol.+en az 1 palpapl
VD + N/FSH varsa=Tanısal testis bx.yapılmalıdır.
6. a-b
a. Azoo + Düşük Ejk. Vol. + palpapl vas = Testis
Bx. Yap ve erkek üreme kanalı obst.kanıtla
b. TRUS +/- Seminal vez. Asp.ve seminal vezikülografi = Erkek üreme kanalının distal obstr.
için yapılır.
7. Non-obstr. Azoospermide eşlik edebilecek olası
genetik anormallikler için aile uyarılmalıdır.
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bilir. Eğer Papanicolaou boyaması ya da FISH veya
akım sitometrisi gibi sitogenetik tetkiklerle bunların
haploid yapıya sahip spermatidler olduğu gösterilirse, TESE ile olgun sperm bulma olasılığı da artar. Bazı
çalışmalar bunun oranını %75 olarak bildirmektedir.3
LIM15 ve PCNA testiste sperm üretimini gösteren
önemli belirteçlerdir.4 Azoospermi olgularında testis dokusunda bu belirteçlerin ifadelerinin yetersiz
bulunması, TESE ile sperm elde etme olasılığının düşeceğini ve gonadotropinlerle sperm üretiminin artırılamayacağını gösterir.5 Lim 15 geni testis dokusu
içinde sperm yapımını sağlayan mayoz bölünmenin
olup olmadığını veya olma potansiyelini gösteren
önemli bir belirteçtir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz
aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde
görev alır. Yapılan çalışmalar Lim15/Dmc1 proteinin
sadece mayoza spesifik hücrelerde ifade edildiğini
göstermiştir. PCNA (proliferating cell nuclear antigen) ise hem somatik hücrelerde hem de mayotik
hücrelerde ifade edilen bir protein olup, spermatogonium ve mayoza girmek üzere olan spermatositlerde
sadece mitoz bölünme safhasında görev alır. Gonadotropik hormon tedavisi alıp, bu proteinin yükseldiği grupta daha sonraki TESE’lerde anlamlı derecede
fazla olgun sperm çıktığı gösterilmiştir. Lim15/Dmc1
ile PCNA mayoz aşamasında birlikte çalışır. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme
sahiptir. Lim15 PCNA proteini üzerine bağlanır ve
mayoz bölünmeye ilerler. Lim15’in PCNA’dan üstünlüğü, mayoz bölünmenin de başladığının habercisi
olmasıdır. Dolayısıyla, Lim15/Dmc1 ve PCNA ifadesi
incelenerek hastaların gonadotropin tedavisine tepki

Azoospermi, ejakulatta hiç sperm bulunmaması
anlamına gelir ve erkeklerin %1’inde, infertilite yakınması olanların ise %10-15’inde rastlanılır. Sperm
taşıyan kanallarda herhangi bir obstrüksiyonun bulunmamasına rağmen, ejakulat analizinde ölü ya da
canlı sperm çıkmaması ise nonobstrüktif azoospermi (NOA) olarak tanımlanır. Azoospermi tanısı ejakulatın 3000 g hızda 15 dk santrifüj edilmesini takiben,
mikroskop incelemesinde pellette hiç sperm bulunmaması durumunda konulur. En az 1 ay aralıkla yapılacak iki analiz ile tanı kesinleştirilmelidir. Tedavi ile
nadiren ejakulatta sperm çıkmakla birlikte, asıl tedavi testislerden cerrahi yolla (mikroTESE; mikorcerrahi
teknikle testiküler sperm eldesi) alınan spermlerle
tüp bebek yapılmasıdır. Olguların ortalama %40’ında
olgun sperm çıkabilir.
NOA olgularında TESE ile olgun sperm hücresi bulma şansını tahmin ettirmede testis biyopsisi,
FSH ve Testosteron hormonu ile testis volümlerinin
anlamlı bir katkısı olmaz. Biyopsi sonucu komplet
Sertoli cell only sendromu (SCOS) ya da maturasyon duraklaması gelen olguların %19-48’inde TESE
sırasında en az bir spermatozoa bulunabilmektedir.1
Ancak, biyopsi dokusunda seminifer tubül başına
ortalama 3’ün üzerinde spermatid görülmesi durumunda TESE ile olgun sperm çıkma olasılığı da artar.1
Y kromozomunun komple AZF-a ve AZF-b bölgesi
eksikliklerinde sperm çıkması hemen hemen mümkün görülmemekle birlikte, AZF-c delesyonlu olguların %50’sinde sperm üretimi bulunabilir.2
NOA olgularında testiste Sertoli hücreleri ile ilişkisini kaybetmiş immatür hücreler ejakulatta çıka117

118

 KISIM II • Erkek İnfertilitesi

verip vermediği ve TESE ile sperm elde edilip edilemeyeceği hakkında bir kanıya varılabilir.7
NOA olan erkeklerde TESE ile testislerde sperm
bulma olasılığını saptamaya yönelik diğer iki belirteç
de ESX1 ve TEX101’dir. Ejakulatta araştırılan bu belirteçlerin, testislerde sperm üretiminin olup olmadığı
ve bozukluğun hangi kademelerde olduğu konularında oldukça güvenilir bilgi verebileceği önerilmektedir. ESX1 (Extraembrionic Spermatogenesis
Homeobox I) geni, X kromozomu üzerine yerleşmiş
bir homeobox grubu gendir. Erişkin erkeklerde sadece testislerde sperm üretimini sağlamakta rol alır.
Puberte ile birlikte bu genler de çalışmaya başlar
ve sperm kök hücrelerinden sırasıyla spermatosit
(preleptoten), spermatid ve olgun sperm hücrelerinin (spermatozoa) gelişmesini indükler. Dolayısıyla
testislerdeki miktarı da artmaya başlar. Yani bu gen
ürününün varlığı, sperm üretiminin olduğunun en
güvenilir kanıtlarındandır. Özellikle ne kadar çok olgun sperm varsa, bu genin ifadesi de o kadar artar.
ESX1 geninin üretim derecesine bakarak, testislerde sperm üretiminin olup olmadığı ve olgun sperm
varlığı konusunda önemli bilgiler edinebiliriz. Sperm
üretiminin tamamen ortadan kalktığı komple SCOS
olgularının büyük kısmında (%82) bu gen hiç üretim yapmaz. Netice olarak, eğer ESX1 geninin çalıştığı gösterilirse, büyük olasılıkla (%95) testis içinde
sperm üretimi de var demektir. Ama bu hücrelerin
tüp bebekte kullanılabilecek olgunlukta kuyruk gelişimini tamamlamış spermatozoa aşamasına ulaşıp
ulaşmadığı hakkında kesin bir ayrım yapmaz. Ejakulatta ESX1 genine bakarak TESE yapılan erkeklerde
olgun sperm çıkıp çıkmayacağı %74 tutarlılıkla tahmin edilebilmekte.
TEX101 sperm üretimi sırasında açığa çıkar.
Sperm yumurtaya yaklaştığında oositin etrafındaki
kumulus hücrelerini uyarıp, progesteron salgısını
artırır ve bunun neticesinde de akrozom reaksiyonu
başlar. Sperm kök hücreleri gelişerek olgunlaşmaya
başladığında, TEX101 proteini de sperm hücresinin
(spermatosit) membranına yapışık halde belirmeye
başlar. Daha sonra olgun sperm hücresi olan spermatozoa meydana gelir ve testisi terk ederek epididimin içinden geçer. Bu sırada TEX101 sperm membranından ayrılıp, seminal sıvıya dökülür. Ejakulatta
bu proteinin varlığının gösterilmesi, genital kanallarda olgun sperm hücresinin de var olabileceği anlamına gelir. Olgun sperm hücresi ne kadar fazla ise,
bu proteinin miktarı da o kadar fazla olacaktır. Sperm
üretiminin olduğu ve normal düzeyde sperm çıkaran
olgularda TEX101 miktarı anlamlı derecede yüksek
bulunur. Oysa sperm üretiminin hiç olmadığı SCOS

olgularında bunun miktarı sıfıra yaklaşırken, sperm
üretiminin olduğu ama henüz menide çıkmasına yetecek miktarlara ulaşmadığı hipospermatogenez ya
da maturasyon duraklaması gibi azoospermi olgularında ise biraz daha yüksek ölçülür. TEX101 miktarının belli bir eşik değerin üzerinde olması, testiste olgun sperm hücresi spermatozoanın varlığı açısından
önemli bir bulgudur.8, 9
NOA olgularından elde ettiğimiz kendi sonuçlarımız da, ejakulat analizinde DAZ ve PRM2 gen ürünlerinin yüksek olması durumunda, TESE ile sperm
çıkma şansının önemli derecede arttığını ortaya koymuştur. Bu belirteçlerin üçte bire kadar az çıkması
durumunda, TESE ile olgun sperm çıkma olasılığı da
anlamlı derecede düşük kalmakta.
NOA olgularında testislerden elde edilen hücrelerin gebelik başarısı, spermin olgunlaşma derecesi
ile yakından ilişkilidir. Olgun ve motil spermatozoa
çıkarsa, ejakulat spermleri ile kıyaslanabilir sonuçlar
elde etmek mümkün olmakta. Elonge spermatidlerle bu oran yaklaşık %21’de kalmaktadır. Yuvarlak
(round) spermatidlerle gebelik oranları ise %5-7
arasındadır.10,11,12 Bu nedenle günümüzde yuvarlak
spermatidlerle tüp bebek yapılması önerilmemektedir. Bununla birlikte, eğer FISH boyaması ile haploid oluğu gösterilen hücreler ile tüp bebek yapılırsa,
sağlıklı doğumlar olacağı da gösterilmiştir.13
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Son yıllarda yapılan çalışmalar testislerde sperm üretiminin yani spermatogenezin nasıl olduğu konusuna oldukça farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Yakın
zamana kadar testiste en erken evre kök hücrelerinin
spermatogoniumlar olduğu ve olgun spermleri sadece bunların doğurduğu idi. Eğer bunlar da yoksa
kesinlikle sperm oluşmayacağı ve hiçbir tedavinin de
fayda etmeyeceği kabul ediliyordu. Yeni araştırmalar
ise artık bunun geçerli olmadığını, klasik biyopsi incelemesi ile germ serisi hücre görülmese bile, genetik defektler dışında her durumda bir tedavi olasılığı
bulunabileceğini, hormon tedavisinin de burada
başrolü oynadığını ortaya çıkardı.
Spermatozoa, kuyruk gelişimini tamamlamış ve
yumurtayı fertilize edebilecek kapasiteye erişmiş olgun sperm hücreleridir. Seminifer tubüller içerisinde, Sertoli hücreleri ile temas halinde bulunurlar.
Çocuk sahibi olmaya niyetlenen bir erkeğin sperm
tahlillerinde ve TESE ameliyatı ile testislerinde bulunmaya çalışılan da bu hücrelerdir. FSH ve LH ise,
hipofizden salgılanan ve sırasıyla Sertoli hücreleri ile
Leydig hücrelerini uyararak sperm üretimini sağlayan temel hormonlardır. Leydig hücreleri vücuttaki
testosteronunun %95’inin yapımından sorumludur.
Ayrıca sperm üretiminde rol alan 2 önemli madde
daha burada yapılır: ILGF1 (insülin benzeri büyüme
faktörü) ve CSF1 (koloni yapıcı faktör). Testosteron
Leydig hücrelerinde yapıldıktan sonra dışarı çıkar
ve androjen reseptörüne bağlanarak bir yandan erkeklik yapıcı özellikleri desteklerken diğer yandan
da sperm yapımını uyarır, aynı zamanda da androjen
taşıyıcı proteine bağlanarak içinden spermin geçtiği
kanallarla uzaklara taşınır.

Androjen reseptörü çok önemlidir. Çünkü Sertoli hücrelerinde, peritubüler kas-benzeri miyoid
hücrelerde, Leydig hücrelerinde ve sperm hücrelerinde (spermatid) bulunur. Dolayısıyla bu hücrelerin
gelişmesinde ve çalışmasında mutlaka gereklidir.
Özellikle spermatidlerdeki androjen resptörlerine
bağlanarak hem bunlardan olgun sperm hücresinin
gelişmesini sağlar hem de DNA’nın çalışmasını destekleyerek DNA hasarlarının gelişmesini önler. Diğer
yandan, FSH ile birlikte Sertoli hücreleri üzerindeki reseptörlerine bağlanarak kan-testis bariyerinin
121
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oluşmasını ve bitişiğindeki sperm hücrelerinin sağlıklı biçimde gelişmesini destekler. (6)
Seminifer tüplerin etrafını çevreleyen peritubüler miyoid hücreler, sperm üretiminde rol alan
bir diğer yapıdır. Hem tüplerin sağlam kalmasını
desteklerler hem de kasılarak spermlerin ileri doğru atılmasına yardımcı olurlar. Ancak bu görevlerinin dışında peritubüler hücreler bazı maddeler
de salgılayarak sperm yapımına katkıda bulunur.
Örneğin testosteronun bunlar üzerine tutunması
sonucu CSF1 ve GDNF adlı enzimi salgılarlar. GDNF
ise sperm kök hücrelerinin olgunlaşması için çok
önemli bir maddedir. Çünkü bunun sperm kök hücrelerinin genleri üzerine temas etmesi neticesi çok
sayıda önemli madde yapılmaya başlar (örneğin
NGN3) ve bunlar da sperm kök hücrelerinin olgunlaşmasını sağlar.
Makrofaj lökositler de testis içinde belli bir düzeyde bulunarak spermatogenezi destekleyen hücrelerdir. 25-hidroksi kolesterol adlı enzimi yaparlar
ki bu, Leydig hücreleri içinde testosteron yapımı
sırasında gerekli bir maddedir. Zaten makrofajlarla
Leydig hücreleri arasında köprüler de oluşarak, aralarında madde geçişi sağlanır. Makrofajlarda ayrıca
CSF1 ve retinoik asit yapımı da olur. Bunlar doğrudan sperm kök hücrelerini uyarıcı etkiye sahiptirler.
Retinoik asit bir çeşit A vitamini şekli olup, hem makrofajlarda hem de Sertoli hücrelerinde yapılır. (2)
Testisin vasküler sistemi spermatogenezde aktif olarak rol oynar. Daha embriyo dönemindeyken
kök hücrelerin testis içinde uygun yerlerine yerleşmesi, vasküler gelişim ile yakından ilgilidir. Arter-

lerin düzgün şekilde ilerleyerek testisin her yerinin
yeteri biçimde kanlanması, sağlıklı sperm üretiminde çok önemlidir. Çünkü sperm kök hücreleri olgun
sperm yapmaya başlayacakları zaman, NGN3 (nörogenin 3) adlı genleri çalışmaya başlar ve damarların
bol olduğu bölgelere göç ederler. Burada hem daha
fazla oksijen vardır hem de kanla gelen bol miktarda besin maddesi ile buluşabilirler. Testis damarlarının duvarında CSF1 de salgılanır. Bu da sperm kök
hücrelerinin çoğalmasını sağlar. Damarların gelişmesinden VEGFA (vasküler büyüme faktörü) adlı
bir madde sorumludur. VEGFA ise Leydig hücresi,
Sertoli hücresi ve doğrudan sperm hücrelerinden
salgılanır.
Seminifer tubüllerin içerisinde sperm üretimi
VSELs (Very Small Embryonic-Like stem cells; çok küçük embriyon benzeri kök hücreler) adı verilen kök
hücrelerden başlar (1). Bunlar, spermatogonium
doğuran hücreler olarak kabul edilir. Bunların varlığının bugüne kadar bilinmemesinin nedeni ise,
çok az sayıda olmaları ve boyutlarının mikroskobik
incelemelerde gözle görülemeyecek kadar küçük
olmalarıydı. VSEL hücrelerinin varlığı ancak son birkaç sene içerisinde anlaşıldı. Bunlar FSH’ya duyarlı
reseptörler taşımakta olup, bu sayede hormonlarla
uyarıldıklarında olgun sperm hücrelerine dönüşebilmektedirler (5).
VSEL kök hücreleri pluripotent hücrelerdir yani
uygun şartları bulduklarında vücudumuzu oluşturan
her türlü dokuya doğru gelişim gösterebilirler. Bunlar sadece testiste değil, başka organlarda da gösterilmiştir. Ancak testis içinde, çevresel uyarıcıların
etkisiyle sperm yönünde farklılaşırlar. Farklı dokulara
büyüme potansiyeli taşıdıkları için, testis tümörlerinin gelişiminde de bu hücrelerin rolünün olabileceği
düşünülmektedir.
VSEL kök hücreleri testis içinde, sperm üretiminin
gerçekleştiği seminifer tüplerin bazal membranının
hemen üzerinde bulunurlar. Embriyonun oluşması
ile birlikte ortaya çıkıp, kendi kendilerine bölünerek
hayat boyu da varlıklını sürdürebilirler. Bir anlamda
testiste sperm oluşturacak, hazırda bekleyen yedek
hücreler olarak hizmet ederler. VSEL hücrelerinin
çoğalarak sperm serisi hücrelere farklılaşmalarını, içlerindeki Oct-4 (Octamer-binding transforming factor), Nanog ve TERT adlı proteinler sağlar (4). Bölünmeleri sırasında yandan tomurcuklandıkları izlenir.
Yeni oluşan yavru tomurcuk daha küçük olduğu için
de asimetrik bir görünümleri vardır. Bu nedenle de
pluripotent özellikte olan hücreler asimetrik hücre
çiftleri olarak bilinirler. İkişer hücreden oluşan gruplar halinde bulunurlar.
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Seminifer tüpler çerisinde VSEL hücrelerinin
hemen üzerinde koyu renkli spermatogonium adı
verilen hücreler vardır (koyu/dark spermatogonium Ad; SSCs) (1). Bunlar VSEL hücrelerinin bölünmesinden oluşurlar. Farkı ise hem çoğalarak birbirlerine sitoplazmik köprülerle bağlanmış klonlar
halinde zincir görünümünde olmaları (klonlaşma
evresi ya da spermatogenez dalgası) hem de çekirdeklerinin daha koyu renkli olmasıdır. VSELs gibi
asimetrik hücre çiftleri şeklinden çıkıp, simetrik
hücrelerden oluşmuş zincirler halindedirler. Koyu
spermatogonium Ad içerisinde Oct-4A proteini ise
artık çekirdekten çıkıp sitoplazmaya geçer. Bu sırada yapısı da değişerek Oct-4B adını alır (3). Çekirdeklerinin koyu renkli olması, artık sperm hücresi
oluşturma yoluna girdikleri için genetik malzemelerinin yani DNA’larının pluripotent çalışmayı durdurup daha değişik bir yapıya dönüşmesindendir.
Çünkü sperm gibi özelleşmiş hücreler oluşturacakları için DNA üzerine yeni moleküller bağlanmaya
başlar (metil grupları). Buna epigenetik değişiklikler (reprogramming; yeniden programlanma) adı
verilir. Bunların olması için genetik mekanizmanın
yoğun biçimde çalışması gerektiğinden hem Oct4B proteinin miktarı 3-10 kat artar hem de DNA
histon proteinlerine sıkıca sarılarak yoğunlaşır ve
neticede mikroskop altında daha koyu renkli görülür. Koyu spermatogonium Ad hücreleri artık VSEL
hücrelerinde olduğu gibi her yöne farklılaşabilecek
pluripotent embriyo hücresi olma özelliklerini kaybedip, sperm şeklinde daha özelleşmiş hücreleri
yapma yoluna girmişlerdir (lineage-specific function; hedefe özelleşmiş hücreler). Bu da, epigenetik
değişiklikler neticesi embriyonik genlerin susturulup, hücreye özelleşmiş genlerin çalışmaya başlamasıyla gerçekleşir.
Koyu renkli spermatogonium Ad ise zamanla
daha açık renkli spermatogoniumlara farklılaşır
(soluk/pale spermatogonium Ap; SSCs). Bunlar-

da artık sitoplazmadaki Oct-4B protein miktarı iyice
azalır ve fonksiyonunu da kaybetmeye başlar. Hem
sitoplazmada protein yoğunluğu daha az olacağı
hem de artık özelleşmiş bir hücre olma yoluna girip
genetik mekanizmanın yoğun çalışmasına gerek
kalmadığı için renkleri de daha açıktır. Bu tip hücreler klon yapısını kaybedip, ayrı ayrı hücreler şeklinde çoğalarak gruplanırlar. Buna proliferasyon evresi
adı verilir. Oct-4 yerine de c-KIT proteinleri geçer.
Daha sonra ise mayoz bölünmeyi başlatacak olan
spermatogonium B, spermatosit, spermatid ve
spermatoza şeklinde artık olgunlaşmış sperm hücreleri gelişir.
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Sperm Seçme Yöntemleri
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Koitus sonrası vajinaya bırakılan semen içindeki
sperm hücreleri önce servikal mukus tarafından süzülür. Sonra da fertilizasyon potansiyeli en yüksek
olan spermler fertilizasyonun gerçekleşeceği fallop
tüplerine ulaşır. Sperm seçme yöntemlerinde de bu
süreç in vitro olarak sperm hazırlama protokolleri ile
sağlanır. Bu süreç yalnızca hareketli ve potansiyel
olarak verimli spermleri ayırmakla kalmaz, aynı zamanda, kapasitasyon olarak adlandırılan fizyolojik
değişikliklerle, döllenme süreci için erkek germ hücrelerini hazırlar ve etkinleştirir. Kapasitasyon süreci,
sperm plazma membranının değişen akışkanlığına
yol açarak sonunda akrozom reaksiyona girilmesini
ve dolayısıyla oositin döllenmesini sağlar.
İyi bir sperm seçilimi için belirlenmiş kriterler
şunlardır.
• Seminal plazmanın, dekapasitasyon faktörlerinin
ve döküntülerin atılması
• Disfonksiyonel ve ROS üretici spermlerin elenmesi
• Lökositlerden ve bakterilerden arındırılması
• Fonksiyonel spermlerin motilite, DNA bütünlüğü, akrozom tepkimesi ve normal sperm morfolojisi açısından zenginleştirilmesi
• Maliyet-verimli olması
• Kolay uygulanabilir ve hızlı olması
• Yüksek volümlü ejakülatlarda çalışma olanağı
sağlaması

çük hacimde toplanması için konik dipli steril tüplerde santrifüj edilmesi yöntemidir. Ejekülat kültür sıvısı
ile dilüe edildikten sonra (1/2 vol), santrifüj (300 g’de,
10 dk) neticesinde dipte kalan pellet bozulmayacak
şekilde üst sıvı yavaşça ayrılır. Pellet üzerine tekrar
alınan kültür sıvısı ile (3 ml) yavaşça karıştırılır. Tekrar santrifüj uygulandıktan sonra dipte kalan pellet
0,5 ml kültür sıvısı ile dilüe edilir. Bu metodda erkek
germ hücrelerinin daha sonra yeniden suspense
edilmesi ile seminal plazma ortadan kaldırılır.
Sonrasında çeşitli protokollerin uygulanarak motil ve morfolojik olarak normal sperm popülasyonlarının izolasyonu gerekmektedir. Bunun için de yıkama
sonrasında swim-up ve swim-down gibi yüzdürme
teknikleri kullanılabilir.
2. HAREKETLİ SPERM İZOLASYONU
Yıkama işlemi sonrasında tüm hücreler hazırlanmış
olmasına ragmen, önemli olanı bu hücreler içerisinden inseminasyon için gerekli olan motil ve morfolojik olarak normal sperm popülasyonunun izolasyonudur. Bu amaçla, Swim-Up ve Swim-Down gibi
yüzdürme teknikleri kullanılıyor.
2.a. Swim-Up Yüzdürme Tekniği
Bu metod dünyadaki birçok IVF ünitesinde yüksek
fertilizasyon oranlarıyla uygulanmakta olup, IUI ve
IVF’i de içeren ART tekniklerinin hepsinde hala kullanılan bir yöntemdir.
Yıkama sonrasında kalan 0, 5 ml lik örnek, pipetaj
yapılarak homojen bir karışım elde edilir. 1 ml kültür

1. YIKAMA (Washing)
Uygulanan en basit yöntemdir. İlk uygulanmaya başlayan tekniktir. Spermlerin mümkün oldukça en kü125
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sıvısı bu karışıma ilave edilerek 2 katmanlı bir yapı
oluşturulmalıdır. Bu iki katmanın karıştırılmaması
yöntemin başarısı açısından önemlidir. Hazırlanan sıvıdaki, spermlerin yüzebileceği alanı sağlamak amacıyla, konik dipli tüpe 45°’lik eğim verilerek, %5’lik
CO2 oranına sahip inkübatörde 1 saat bekletilir. Bu
inkübasyon periyodundan sonra peleti bozmadan
yavaşça üst sıvının ¾’ü alınır.
İdeal olarak, bu teknik ile %90 hareketliliğe sahip
sperm fraksiyonları elde edilebilir.
2.b. Swim-Down Yüzdürme Tekniği
Bu metodta bu kez konik tüpler içerisine konulmuş 1
ml’lik kültür sıvısı üzerine, semen örneği katmanlandırılıp inkübe edilir ve dipte kalan sıvının ¾’ü alınır.
Yüzdürme metodları, total motil sayısı düşükse
ve/veya morfoloji %5’in altındaysa başarılı olamazlar. Yüzme sonrasında izole edilen sperm fraksiyonunun 0,5 ml’den fazla olmadığı durumlarda uterus
içine verilmesi önemlidir. Ejakülatların kalitesiyle ilgili olarak, geleneksel yüzme tekniği, yüksek sperm
konsantrasyonuna ve iyi hareketliliğe sahip kaliteli
ejakülatlar ile sınırlıdır. Bu yöntemlerin verimi düşüktür. Bunun yanı sıra, santrifüj esnasında hücrelerin
yakın temasından dolayı, spermin, ROS tarafından
tahrip olabileceğini de bilmeliyiz. Erkek genital sistemi enfeksiyonu olan hastalarda bu durum özellikle
geçerlidir.
3. MİGRASYON – SEDİMENTASYON
Diğer yöntemlere göre daha kompleks bir tekniktir. Swim-Up tekniğindeki gibi sperm hücrelerinin,
kendi motilitesine bağlıdır. Ancak sedimentasyon
(çökelme) adımı ile de kombine edilmiştir. Geleneksel yüzme yönteminin aksine, sperm sıvılaştırılmış
sperm örneğinden, doğrudan süpernatant ortamına kadar yüzer ve tortu, çökelti tüpün iç konisine
birikir. Ticari ismi “Tea-Jones tubes” olarak bilinen
özel tüpler kullanılmaktadır. Bu tüplere 1-2 ml kadar serum eklenmiş IVF solüsyonundan konulur.
Ardından 0, 5 ml sıvılaştırılmış olan sperm, koninin
çevresindeki dış halkaya, iç koninin içine herhangi
bir boşluğun girmediğine dikkat edilerek yerleştirilir. 37 °C’de 1-2 saat kadar tüp, inkübasyona bırakılır.
İç koninin içindeki ortamı içeren süpernatant ortamı, boşluğun kalıntılarını aspire etmeden, pastör
pipetle dikkatlice çekilir. Bu yöntemle tipik olarak,
%90’dan fazla motilite oranlarına sahip sperm fraksiyonları elde edilebilir ve doğrudan inseminasyon
için kullanılabilirler.

ICSI’de kullanım için, hastaların sıvılaştırılmış ejakülatları 10-15 dakika santrifüje tabi tutulur. (300 X
g) ve spermi içeren yaklaşık 0,3-0,5 ml pellet hariç süpernatant atılır. Bu konsantre ejakülat yukarıda tarif
edildiği gibi Tea-Jondet tüpler içine doldurulur ve inkübe edilir. Bununla birlikte, ICSI’ye uygulanması için
semenin santrifüjleme için ortam ile seyreltilmemesi
önemlidir. Çünkü seminal plazma, halen oksidatif
strese karşı en azından bir miktar koruma sağlayabilir. Bu yöntem, spermin işlenmesindeki en kullanışlı yöntemlerden biridir ve genellikle çok hareketli,
fonksiyonel spermlerin çok temiz bir fraksiyonuyla
sonuçlanır. Özgün protokolünde çok düşük kazanım
oranı göz önüne alındığında, bu yöntem daha çok
kaliteli ejaküller ile sınırlıdır. Teknik, aynı zamanda
geleneksel yüzmeye göre biraz daha pahalıdır ve gelişmiş becerileri gerektirir.
4. GLASS WOOL FİLTRELEME
Farklı bir yaklaşım kullanarak Paulson ve Polakoski bu yöntemle immatür spermden motil spermi
ayırmayı başardı. Immotil spermlerden, atıklardan
ve lökositlerden; motil spermatozoa’nın ayrılması
ilkesi, sperm hücrelerinin kendiliğinden hareket
eden özelliğinden değil, aynı zamanda yüzeyin filtreleme etkisinden kaynaklanabilir. Ejakülatta daha
büyük parçacıkların yanı sıra parçacıkların yüzeye
yapışması ile mekanik olarakta tutunum gerçekleşmektedir. Bu yapışma ve filtrasyon işlemi, iyi bir
kromatin yoğunlaşması ile olgunlaşmış çekirdeklerle spermlerin seçilmesine katkıda bulunabilecek
yöntemdir.
Grunewald ve arkadaşları son zamanlarda sistem
yüzeyine Anneksin V’i bağlamak için kimyasal olarak
aktive olan bir sistem geliştirdi. Annexin V, fosfatidil
serin ve apoptotik hücrelerin bir göstergesi ile bağlanır. Geleneksel glass wood filtrelemesi, birçok IVF
merkezinde rutin olarak kullanılırken, bu yeni moleküler aktif yüzey etkinliğini destekleyen klinik veriler
çalışılmaya devam edilmektedir.
Prensip olarak bu metod, motilitesi iyi olan
spermatozoa’nın iyileştirilmesine neden olan, uygulanması kolay bir yöntemdir. Tüm ejakülat filtrelendiğinden, oligozoospermi olan hastalardaki ejakülatlar
işlenebilir. Buna ek olarak, teknik olarak semeni kirleten lökositlerin%90’ını elimine eder ve bu nedenle
ROS’u önemli ölçüde azaltır. Bir dezavantaj olarak,
yüzme prosedürünün yaptığı gibi, filtrasyonun temiz
fraksiyonlar olarak sonuçlanmadığı gözlemlenmiştir.
Örgüden geçebilecek her zaman atık veya immotil
spermler de vardır.
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5. YOĞUNLUK-GRADİENT UYGULAMALARI
En sık kullanılan yöntemdir. Bu teknikte Percoll, Albumin, Nycodenz, Ficoll ve sükroz polimerleri gibi
malzemelerin kullanılmasıyla gradientler oluşturulup, sperm hücrelerinin santrifüj yardımı ile bu sıvı
kolondan süzdürülmesidir. Özellikle suboptimal
sperm örneklerinde tercih edilir.
Bu uygulamalarda 2 katman kullanılmaktadır.
Normal ve fonksiyonel olan spermler, daha yoğun
oldukları için alt katman daha yüksek konsantrasyonlarda tutulmalıdır. Yapılan çalışmalarda alt kat-

man konsantrasyon aralığı %72 ile 95 arasında denenerek eşik aralığı olarak %80 olarak bulunmuştur.
Santrifüj hızı 300Xg olarak uygulanmaktadır.
Degradeyi aşırı miktarda fazla hacimle veya fazla
sayıda parçacıkla yüklemek yetersiz sperm ayrılmasına neden olur. Öte yandan, oligozoospermi veya
astenozoospermi vakalarında, dölleme için yetkin
bir sperm elde etmek için birden fazla test tüpü hazırlanabilir.
Tekniğin bir diğer avantajı; lökositleri büyük oranda ortadan kaldırıldığı göz önüne alındığında, ROS
önemli ölçüde azaltılmış olur.
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Sperm DNA Fragmantasyon Testinin
İnfertilite Pratiğinde Kullanımı
Yazar

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar

 Aşırı miktarda reaktif oksijen derivelerinin (ROS)
üretimi (13, 14) ve/veya azalmış seminal antioksidanlar (15)
 Epididimde sperm maturasyonu sırasında gelişen apoptotik olaylardır (16).

İnfertilitede ilk basamakta kullanılan konvansiyonel
semen analizi fertilite potansiyelinin belirlenmesi
için yeterli olmayabilir. Konvansiyonel semen analizi
dışında sperm fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan diğer testler ise, intrasitoplasmik sperm
injeksiyonunun (ICSI) yaygın kullanımı ile favori olmaktan çıkmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalar,
sperm DNA yapısının, fertilizasyon ve takip eden
embryo gelişimi ile ilişkili olduğunu desteklediğinden (1); sperm DNA fragmantasyon (SDF) testi erkek
fertilitesinde değerli bir yöntem olarak bilinmektedir. SDF ölçümünde, biyolojik variabilite konvansiyonel semen analizine göre daha az olduğundan,
erkeğin fertilite durumunu daha iyi yansıttığı düşünülmektedir (2, 3).
Doğalda kadın genital traktusunda spermin
transportu sırasında sperm DNA’sı protaminler ile
bağlı ve kompakt bir yapıda olduğundan hasarlanmaktan korunur (4). Oluşabilecek minimal hasar ise
oosit sitoplasmasında fertilizasyon sonrası onarılabilir. Oositin onarım kapasitesinin üstünde bir hasar
oluştuğunda ise infertilite gelişmektedir (5). In-vivo
ve in-vitro çalışmalarda, sperm DNA bütünlüğünün
bozulmasının fertiliteyi olumsuz etkileyen bir faktör
olduğu gösterilmiştir (6-9). Artmış SDF, fertilizasyonu, erken embryo gelişimini, implantasyon ve gebelik oranlarını etkileyebilir (10).
SDF etiyolojisi multifaktöriyeldir. Sperm DNA hasarı
oluşturan mekanizmalar:
 Kromatin paketlenmesi ve/veya spermatogenezde remodeling aşamasındaki anormallikler (11,
12);

Ek olarak, çevresel toksinlere maruziyet, kemoradyasyon, sigara kullanımı, ateşli hastalıklar, varikosel ve ileri erkek yaşı da SDF artıran faktörler olarak
öne sürülmüştür (17-19).
Testiküler disfonksiyon gelişiminde kabul gören
en önemli durum oksidatif stresdir (20-21). Normal
sperm fonksiyonları (sperm kapasitasyonu, hiperaktivasyon ve oosit-sperm füzyonu ve diğer kritik hücresel işlevler) az miktarda oksidatif çevreye gereksinim gösterir. Ancak anti-oksidan kapasite aşıldığında olumsuz etkiler görülmeye başlar (22). Spermatozoa, onarım için gerekli enzimlere sahip olmadığından oksidatif strese oldukça duyarlıdır (23). Sonuç
olarak ortaya çıkan serbest radikaller spermatozoayı
üç farklı şekilde etkiler: membrane lipid peroksidasyonu, DNA hasarı, apoptosisin indüklenmesi (24-25).
Serbest radikaller direkt olarak pürin ve pirimidin
bazlarını bozarak DNA molekülünün destabilizasyonuna neden olurlar ve sonuçta nokta mutasyonları,
polimorfizimler, delesyonlar, translokasyonlar ve çift
sarmal DNA kırıkları ortaya çıkar (26).
SDF testleri: SDF ölçümünde kullanılan iki tip
analiz prensibi vardır. Birinci analiz yönteminde özel
prob ve boyalar ile DNA fragmantasyonunun derecesi ölçülürken; ikinci analiz yönteminde DNA’nın
denaturasyona duyarlılığı ölçülmektedir. Bu farklı
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analizleri prensiplerini esas alan bugüne kadar tanımlanmış pek çok test olmakla beraber en sık kullanılan testler terminal deoksinucleotidyl transferase dUTP nick end labelling (TUNEL), sperm kromatin
dispersion test (SCD) ve sperm chromatin structure
assay (SCSA) dir (27).
Ancak SDF ölçümünde kullanılan testlerin prognostik değeri kullanılan testin hassasiyetine dayalıdır.
Laboratuvarlar arası değişkenlikler söz konusu olup,
testlerin güvenilirliğini etkilemektedir. Pek çok SDF testi için henüz eşik değer tanımlanmamıştır. TUNEL yöntemi SDF testleri içinde ‘gold standart’ olarak önerilse
de (28) halen standardizasyonu yoktur. Bu nedenle laboratuvarlar arasında karşılaştırma yapmak zordur ve
TUNEL testi için farklı eşik değerler tanımlanmıştır (29).
SDF testi için hasta seçimi
 Varikosel: Testiküler ısının regülasyonundan,
testislerin skrotumdaki anatomik pozisyonu ile beraber pampiniform pleksus venleri sorumludur (30).
Varikosel hastalarında testiküler hipertermi testiküler fonksiyonu bozan ana neden olarak kabul edilmektedir. Varikoselde kan stazı ve ısı regülasyonun
bozulması sonrası artmış sıcaklık, anormal DNA sentezi ve defektif spermatogenez ile sonuçlanır (31).
Testisde DNA sentezinden sorumlu pek çok enzimin
normal vücut ısısından daha düşük ısılara bağımlı çalışması nedeni ile (32), testiküler ısının artması
spermatogenezde bozulmaya neden olur (33). Intratestiküler kan stazı ise varikoselde DNA hasarının ortaya çıkışında diğer bir teoridir. Pampiniform pleksus
venlerinde anormal dilatasyon testiküler kan akımı
bozarak hipoksi ve oksidatif stres yaratır.
Varikoselde SDF oranlarını inceleyen 16 vakakontrol çalışması vardır (34). Bunların 9’unda varikoseli olan ve olmayan infertil erkekler karşılaştırılmıştır ve 4 çalışmada varikoseli olanlarda istatistiksel
anlamlı yüksek SDF oranları bildirmiştir (34). Yakın
zamanda yapılan bir çok-merkezli çalışmada da varikoseli olan erkeklerde yüksek SDF oranları (%35.7)
rapor edilmiştir (35). Varikosel ile artmış SDF ilişkisini destekleyen diğer bir veri ise varikoselektominin
sperm DNA hasarı üzerine etkisini inceleyen çalışmalara dayanmaktadır. Klinik (Grade 2-3) varikoselde
operasyon öncesi görülen yüksek SDF oranlarında
varikoselektomi sonrası anlamlı azalma bildirilmiştir
(36). Dokuz prospektif ve üç retrospektif çalışma varikoselektomi sonrası SDF oranlarında düşme rapor
etmiştir (n=511) (34). Meta-analiz sonuçları varikoselektomi ile SDF’de ortalama %-3.37 (95%CI, -4.09-2.65; P<0.00001) fark rapor etmişlerdir (37).

Günümüzde düşük derecede varikoseli (grade
1) olan hastalarda DNA fragmantasyon testi önermek için yeterli kanıt yoktur (38). Ancak Grade 1 varikoseli olan hastalarda sınırda semen analiz bozukluğu mevcut ise SDF testi yapılması, cerrahi gereksinimin (varikoselektomi) belirlenmesi açısından
uygundur (38). Grade 2-3 varikoselde ise semen
parametreleri normal olsa bile SDF testi önerilmektedir (38).
 Açıklanamayan infertilite/Intrauterin inseminasyon başarısızlığı: İlk değerlendirmede açıklanamayan infertilite tanısı alan hastalarda konvansiyonel semen analizi normal olsa da, bu erkeklerde
sperm DNA içeriği bozuk olup, yüksek SDF’ ye sahip
olabilirler (39). Son yıllarda bu konu ile ilgili yapılmış
pek çok çalışma mevcuttur. Konvansiyonel değerlendirmede bakılan sperm konsantrasyonu, motilite
ve morfoloji ile sperm DNA fragmantasyonu arasında ters ilişki olduğunu gösteren çalışmaların yanında
(40-44); bu ilişkinin olmadığını gösteren çalışmalar
da mevcuttur (45-46).
SDF testi bir çiftin doğal yoldan gebe kalma şansını öngören değerli bir testtir. Meta-analiz sonuçlarına göre SCSA ile bakılan SDF yüksek ise doğal yoldan gebe kalma şansı oldukça azalmaktadır (OR 7.01
95%CI 3.68-13.36) (47). SDF test sonucu %20-30 arasında ise doğal yoldan gebe kalma şansı azalırken,
%30 üstünde olan vakalarda bu şans yok denecek
kadar azdır (5). Yüksek SDF testi varlığında intrauterin inseminasyon (IUI) başarısı da azalmaktadır. Bir
çalışmada TUNEL yöntemi ile SDF oranı %12 üstünde olduğunda IUI ile gebelik elde edilemediği gibi
(48); başka bir çalışmada SCSA yöntemi ile bakılan
SDF oranı %30 üstünde ise klinik gebelik ve doğum
oranlarının azaldığı bilinmektedir (39).
Bu veriler göz önüne alındığında açıklanamayan
infertilite veya IUI başarısızlığı olan çiftlerde SDF
testi yapılması tedavi planı oluşturulması açısından
önemlidir (38).
 IVF/ICSI başarısızlığı: IVF hastalarında hem
klinik gebelik hem de canlı doğum oranları olumsuz
etkilenmektedir (49). İki sistemik derlemede, SDF ile
konvansiyonel IVF sonuçları arasında orta derecede bir ilişki gösterilmiştir (50-51). Dokuz çalışmada
yüksek SDF ile (6 çalışma TUNEL yöntemi, 3 çalışma
SCSA) IVF uygulamasında gebelik oranlarında düşüş
gösterilmiştir (OR 1.57 %95CI 1.18-2.07) (50).
ICSI siklusları için yüksek SDF’ nin etkilerine bakıldığında gebelik oranlarında fark olmadığı (OR 1.14
%95 CI 0.86-1.54) söylenebilir (50). Bunu destekleyen
bir meta-analizde de yüksek SDF ile IVF’ de gebelik
oranları azalsa da, ICSI’ de fark gösterilememiştir
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(52). Canlı doğum oranlarını inceleyen sistemik derleme ve meta-analizde ise yüksek SDF oranları IVF’
de canlı doğum oranlarını etkilese de ICSI hastalarında bu olumsuz etki görülmemiştir (53). Bu sonuçlar
göz önüne alındığında yüksek SDF olan erkeklerde
ICSI potansiyel tedavi opsiyonu olarak sunulmuştur.
Ancak bu meta-analize dahil olan çalışmalarda SDF
farklı analiz yöntemleri ve farklı eşik değerlere göre
değerlendirilmiştir.
Pek çok araştırmada, yüksek SDF varlığında hem
IVF hem ICSI sonrası artmış gebelik kayıpları rapor
edilmiştir (47, 52, 54-56). Konu ile ilgili analizlerde
gebelik kaybındaki artış yaklaşık iki kat olarak bildirilmiştir (OR 2.48 %95 CI 1.52-4.04, p<0.00001; ref 50)
(yüksek SDF’ de RR 2.16 %95 CI 1.54-3.03, p<0.0001;
ref 56). Sperm DNA hasarının fertilizasyon ve erken
embryo gelişiminde rolünün az olduğu düşünülmektedir (49). IVF ve ICSI vakalarında artmış düşük
oranları, sperm DNA hasarının etkisinin embryo gelişiminin daha ileri aşamalarında ortaya çıkmasına
bağlanmaktadır (geç paternal etki) (57).
Sperm DNA hasarının ART üzerine olumsuz reprodüktif sonuçları olduğu görülmesine rağmen, ART
yönetimini değiştirecek kadar güçlü veri yoktur. Bu
nedenle halen erkeğin değerlendirmesinde ilk basamak testi olarak SDF önerilmemektedir (58).
ART sonuçları üzerine anormal kromatin yapısının etkisini minimize etmek için pek çok strateji öne
sürülmüştür. Bunlar arasında oral anti-oksidan kullanımı (59), varikoselektomi (37), sık ejekulasyon (60)
ve sperm seçme yöntemleri [magnetic cell sorting
(61) ve intracytoplasmic morphologically selected
sperm injection (62)] sayılabilir. Yakın zamanda yapılan bir meta-analizde oral anti-oksidan kullanımı
ile canlı doğum oranlarının arttığı gösterilmiş olmasına rağmen, kanıt düzeyi zayıftır (OR 4.21, %95 CI
2.08–8.51, p<0.0001) (63). Oral anti-oksidan kullanımı ve diğer yöntemlerin ART sonuçları üzerine etkilerini daha fazla çalışma ile destelemek gerektiğinden, rutin pratikte klinik katkıları halen tartışmalıdır
(64). Son zamanlarda gündeme gelen bir yöntem ise
ejaküle edilen sperm yerine testiküler sperm kullanımıdır. DNA hasarı çoğunlukla spermin epididimal
transportu sırasında olmaktadır (65, 66). Testiküler
sperm ile karşılaştırıldığında ejaküle edilen spermde
daha yüksek SDF bildirilmiştir (67-69). ICSI vakalarında ejaküle edilen sperm yerine daha az DNA fragmantasyonu olan testiküler sperm kullanımı ile canlı
doğum oranlarının arttığını gösteren veriler mevcuttur (70-71).
Sonuç olarak tekrarlayan ART başarısızlığı veya
tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde DNA fragmantas-

yon testi yapılması takip eden siklusların prognostik
değeri açısından önerilmektedir (38). Yüksek SDF
ve rekürren IVF başarısızlığında oral anti-oksidanlar
veya testiküler sperm kullanımı yararlı olabilir (38).
Normal semen analizi ve risk faktörleri: Erkek
infertilitesi patofizyolojisinde oksidatif stres önemli
bir yer tutmaktadır. Bu nedenle oksidan ve antioksidan dengesini bozan düzeltilebilir risk faktörleri
erkek infertilitesinde önemlidir. Sigara tüketimi olan,
obez veya çevresel ve mesleki faktörlere maruz kalan infertil erkeklerde SDF testi yapılması uygundur
(38). Yüksek SDF varlığında bu faktörler modifiye edilerek olumlu sonuçlara varılabilir.
Sonuç olarak, sperm DNA hasarının klinik önemi ve reprodüktif sonuçlar üzerine etkileri hakkında
elde edinilen bilgiler halen kısıtlıdır. Bugüne kadar
yapılan analizlere dahil edilen çalışmaların heterojen
olması kesin sonuçlara varılmasını engellemektedir.
SDF testi, gebeliğin elde edilmesinde ve gebeliğin
devamında, spermin kritik rolü hakkında ek bilgi
sağlamaktadır. Ancak, SDF testlerinin genel reprodüktif pratiğimizde rutin ve yaygın kullanımı için halen yeterli kanıt yoktur.
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İntrauterin İnseminasyon
Yazar

Dr. Sezcan Mümüşoğlu

GİRİŞ

koymuş ve bu sayede 1953’de dondurulmuş sperm
ile ilk gebelik elde edilmiştir.

İntrauterine inseminasyon (IUI) ejaküle olmuş semen örneğinin yıkanarak ve prostoglandinlerden
ayrılarak konsantre bir şekilde kültür mediumu içeresinde ve serviksden geçen bir kateter kullanılarak
uterin kavite içerisine enjekte edilmesidir. Uygulanan yöntemin altta yatan felsefesi hem sperm hem
de oosit sayısını fertilizasyon bölgesinde arttırarak
gebelik olasılığını arttırmaktır.

İUİ ENDİKASYONLARI
Ejakülatuar disfonksiyon
Retrograd ejakülasyon
Hipospadias,
Seksüel disfonksiyon,
Empotans
Vaginismus
Servikal faktör subfertilitesi
Açıklanamayan infertilite
Erkek faktör subfertilitesi
Ovulatuar disfonksiyon
Evre 1 ve 2 endometriozis

TARİHÇE
Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723): 1677 ilk kez
spermatozoa’nın mikroskop altında incelemiş ve
spermin ilk çizimlerini yapmıştır.
Lazzaro Spallanzani (1729-1799): 1784’de köpeklerde ilk kez inseminasyonu denemiş ve 3 yavru elde
etmeyi başarmıştır.
John Hunter (1728-1793): Hipospadias’lı bir olguda inseminasyonu denediğini ilk kez 1770’de bildirmiştir. Literatürde insanda inseminasyon ile ilgili ilk
yayın olma özelliğine sahiptir.
J.Marion Sims: 1800’lerin ortalarında post-koital
testi tariflemiştir.
İvanov (1870-1932): Hayvanlar üzerinde çalışmalar yapmış ve 1899’da İUİ için pratik yöntemler ve
aletler geliştirmiştir.
Polge: 1949’de sperm dondurma tekniğinde
Gliserol’ü keşfetmiştir.
Cornell, NY. 1950’de sperm dondurma medyumuna antibiyotik eklenmesinin gerekliliğini ortaya

Özellikle servikal faktör (5%), hafif erkek faktör
(%35), açıklanamayan infertilite (%20) varlığında
uzun yıllar boyunca İUİ ilk tedavi seçeneği olmuştur.
4. İUİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
Kadın yaşı, infertilite süresi sorgulandıktan sonra
hastanın over rezervi anti-Müllerian hormon (AMH)
veya antral follikül sayısı (AFC) gibi testleriden biriyle
değerlendirilmelidir.
Spermiogram: Spermin değerlendirilmesi WHO
2010 kriterlerine göre yapılır. Erkek faktörünün derecelendirilmesinde Total Motil Sperm Sayısı (TMSS)
kullanılır.
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Total Motil Sperm Sayısı= Volüm X Konstrasyon X
Progresif Motilite (Hazırlama öncesi ilk verilen örnekte)
TMSS’ye göre erkek faktör infertilitesi üç gruba
ayrılabilir;
>3x106 hafif erkek faktörü.
1-3x106 orta erkek faktörü
<1x106 şiddetli erkek faktörü

Tablo 1. Farklı indüksiyon protokollü İUİ sikluslarında siklus başına gebelik oranları ve tedavi için gerekli sayılar [4]

Histerosalpingografi (HSG): İUİ öncesi hastanın
en az bir tüpün açık olduğu tespit edilmelidir. Bir
tüpü açık olması iki tüpün açık olduğu hastalarla kıyaslandığında gebelik oranlarını düşürmez.
Eğer yıkama sonrası TMSS 0.8-5.0 milyon motil
sperm varsa burada İUİ bir seçenek olabilir. Ancak
hazırlama sonrasında %70 bir azalma olduğu düşünülürse orta ve şiddetli grup erkek infertilitesinde İUİ
etkin bir seçenek olamayabilir.
5. İUİ SİKLUSUNUN YÖNETİMİ
5.1. İUİ sikluslarında ovulasyon indüksiyonu
İntauterin inseminasyon ovarian stiulasyon (OS) yapılmadan natürel siklusda yapılabileceği gibi, antiöstrojen klomifen sitrat (KS), aromatotaz inhibitörleri (AI) gibi veya gonadotropinler (GN) ile ovulasyon
indüksiyonu sonrası yapılabilir. İUİ ovulasyon indüksiyonlu siklusda yapmak ile natural siklusda yapmak
açıklanamayan infertilitesi olan hastalar üzerinden
kıyaslandığında; dört randomize kontrollü çalışmaya
göre (RCT) natural siklusda gebelik oranları yarı yarıya daha azdır (OR=0.48, 95%CI 0.29 - 0.82; n=396)
[1]. Ayrıca natural siklusda İUİ yapmanın hiçbir şey
yapmadan beklemeye göre de bir üstünlüğü yoktur.
İUİ sikluslarında ovulasyon indüksiyonu yöntemlerinin karşılattırıldığı, 43 çalışmadan toplam 3957 hastanın dahil edildiği, meta-analizde [2, 3]; GN’ler antiöstrojenler ile kıyaslandığında daha yüksek gebelik
oranı sağlamaktadır (OR=1.8, 95%CI 1.2-2.7, 7RCT,
n=556). Farklı tip GN’ lerin (üriner veya rekombinat)
etkisi yönünden kıyaslandığında benzer sonuçlara
ulaşılmıştır [2, 3]. Ovulasyon indüksiyonunun antiöstrojenler (KS) veya AI ile yapmak arasında gebelik
oranları açısından bir fark bulunmamıştır (OR=1.2,
95%CI 0.64-2.1, 5RCT, n=313) [2]. ESHRE Capri Workshop Group-2009 ovulasyon indüksiyon protokollerine göre gebelik oranlarını ve farklı yöntemlerin
etkinliğini göstermek için de tedavi için gerek sayıları Tablo-1’deki gibi hesaplamıştır [4]. Hastaları değerlendirip tedavi kararı verirken yöntemlerin tedavi
şansları konusunda bilgilendirmek gereklidir. Bu
kapsamda Tablo1’deki veriler kullanılabilir.

Siklus başına
gebelik oranı %

Siklus başına tedavi
edilmesi gereken
hasta sayısı (%95CI)

IUI

5

32 (12; - 46)

KS+IUI

7

14 (7; -100)

GN+IUI

12

11 (9; 16)

IVF

31

4 (3; 7)

KS: klomifen sitrat, GN: gonadotropin i IVF: İn-vitro fertilizasyon

Gonadotrpin Stimulasyon Protokolleri
Gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyon protokolleri: i) “Ampirik protokol” ii) “Step-up” protokol iii)
“Step down” protokol iv) “Kronik düşük doz step up”
protokol şeklinde olabilir.
Günümüzde en sıklıkla kullanılan ve kabul edilen
protokol Ampirik protokoldür. Bu protokolde adetin
2-4 günü arası yapılan ultrasonografi sonrası hastanın yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), antral follikül sayısı
(AFC) göz önünde bulundurularak 50-150 IU dozunda GN başlanır [5]. 2-4 gün arayla ultrason ve/veya
Estardiol (E2) seviyesi ölçülerek takip yapılır, 5-7 gün
arayla da >10mm follikül gelişimi olmaz ise doz 37.575 IU dozunda arttırılır. 1-2 adet follikül >17-18 mm
olduğunda hCG ile ovulasyon tetiklenir ve inseminasyon zamanı planlanır. “Step-down”, “step-up” ve
“kronik düşük doz step up” protokolleri geleneksel
protokollerdir; “Step-up” protokolde tedaviye siklusun 2-3. günü başlanır ve her 5-7 günde bir 50-75 IU
doz artışı yapılırken “step-down” protokolde foliküler
gelişim için başlangıçta 4-5 gün 150- 225 IU gün dozunda GN enjeksiyonu yapılır dominant veya öncü
folikül 10mm’ye ulaşınca doz 37.5 IU düşürülür ve
azalma hCG enjeksiyonuna kadar 3 günde bir 75
IU’ ye kadar düşürülür. “Step-down” rejimle yapılan
ovülasyon indüksiyonunda daha çok monofoliküler
gelişim gözlenir. Tedavi süresi yarıya iner ve dolayısıyla kullanılan ilaç dozu da azalmaktadır. Klasik
“step-up” protokol çoğul gebelik ve ovaryen hiperstimulasyon sendromu (OHSS) riskinin en yüksek
olduğu protokoldür. Alternatif olarak “kronik düşük
doz step up” protokolde başlangıç dozu daha düşük olup 37.5-75 IU olup 14 günden önce doz artışı
yapılmaz daha sonra yeterli cevap alınamazsa, >10
mm follikül yoksa, doz artışı 37, 5 IU olarak yapılır.
Daha sonraki doz artışları da 7 günden önce yapılmaz ve folliküler gelişimi sağlayan doz hCG kriterleri
oluşuncaya kadar devam eder. Bu protokolde tedavi
süresi uzun olup 28-35 günü bulabilir. Polikistik over
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sendromu (PKOS) gibi OHSS riskinin yüksek olduğu
hastalarda “kronik düşük doz step-up protokol” tercih edilen güvenli protokoldür.
Prematür lüteinizasyon ovulasyon indüksiyon
sikluslarında hipofiz süpresyonu yapılmadığında
%10-18 oranında gerçekleşebilir. İVF sikluslarında
hipofiz süpresyonu olmazsa olmazdır. Ancak inseminasyon sikluslarında GnRH antagonist veya GnRH
agonistleri ile hipofiz süpresyonu yapmanın gerekliliği konusunda fikir birliği yoktur. 2007 tarihli Cochrane meta-analizine göre ovulasyon indüksiyonuna
GnRH agonist veya GnRH antagonist eklemenin
gebelik sonuçları üzerine katkısının olmayıp aksine
çoğul gebelik oranlarını arttırdığı vurgulanmıştır [2].
Ancak 2004-2013 yılları arasındaki 11 çalışmanın dahil edildiği daha yakın tarihli başka bir meta-analizde
antagonist kullanılan sikluslarda klinik gebelik
oranın daha fazla (OR=1.4, 95%CI 1.1-1.8, 11RCT,
n=1256), düşük ve çoğul gebelik oranlarının da benzer olduğu bulunmuştur. Subgruplara bakıldığında
antagonist kullanımına bağlı artışın özellikle PKOS
olmayan hastalardan (non-PKOS) kaynaklandığı saptanmıştır [6]. Bu kapsamda seçili hasta gruplarında
maliyet etkinlik analizleri yapıldıktan sonra GnRH antagonist kullanımı önerilebilir.
Pre-Ovulatuar Follikül Sayısı
Ovulasyon indüksiyonu sonunda gelişen preovulatuar follikül sayısının gebelik sonuçları üzerine etkisinin
araştırıldığı çalışmalarda tutarlı şekilde >15-17mm
preovulatuar folikül sayısı 3’e kadar arttıkça gebelik
oranlarının da progresif olarak artmaktadır [7]. Başka
bir çalışmada ise en yüksek gebelik oranına 5 preovulatuar follikül varlığında ulaşılmıştır, ancak artan follikül sayısı ile ikiz ve üçüz gebelik oranlarında da hatırı
sayılır derecede artış rapor etmişlerdir [8].
Ayrıca İUİ sikluslarında çoğul gebelik oranı ovulasyon indüksiyon protokolü ve gelişen preovulatuar
follikül sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Avrupa istatistiklerinde İUİ sikluslarında ikiz gebelik insidansı %10,
üçüz gebelik isidansı %0.6 olarak rapor edilmektedir. Sınır net olmamakla birlikte >3-4 sayıda preovuatuar folikül gelişen İUİ sikluslarında gebelik oranında
belirgin bir artış olmaksızın çoğul gebelik oranları
artmaktadır. Çoğul gebelik en fazla ilk 3 siklusda oluşur. Stimüle İUİ sikluslarında; çoğul gebelik için multifoliküler gelişim, kadın yaşı ve estradiol seviyeleri
risk faktörüdür. Hafif stimülasyon protokolleri ve yakın monitorizasyon ile çoğul gebelik önlenebilir. Sekonder önleme yolları, siklus iptali, fazla folliküllerin
aspirasyonu ve “escape-IVF” dir.

Ülkemizde de 6 Mart 2010 tarihinde İVF sikluslarında embryo transferi sayılarının kısıtlandığı “ÜYTE
yönetmeliğinde” aynı zamanda çoğul gebeliği azaltmak için İUİ sikluslarının yönetimi konusunda da
düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda ovulasyon
indüksiyonun sonunda 2 den fazla pre-ovulatuar follikül gelişen İUİ sikluslarında hCG enjeksiyonu yapılmaması, siklusun iptal edilmesi ve hastaya da cinsel
ilişkide bulunmaması söylenmelidir.
5.2. İUİ zamanlaması ve sayısı
İntrauterin inseminasyon klasik bilgi olarak ovulasyonun hCG ile tetiklenmediği spontan ovulasyonun takip edildiği sikluslarda LH surgünün tespitini takiben
24 saat sonra yapılabilir, ovulasyonun hCG ile tetiklendiği sikluslarda hCG uygulanmasını takiben 32-40 saatler arasında uygulanabilir [4]. hCG sonrası 24-48 saatlik
zaman diliminde farklı İUİ zamanlamalarının gebelik
sonuçları üzerine etkisinin karşılaştırıldığı iki RCT’nin
meta-analizinde; İUİ 24-48 saat arasındaki zaman dilimlerinde yapıldığında aralarında bir fark bulunmamıştır (OR 0.52, 95%CI 0.27 - 1.00, 1 RCT, 204 çift) [9].
Ovulasyonun tetiklenmesini takiben İUİ siklusu
başına standart 36-40 saat sonra tek-İUİ yapılmasına
göre 12-18. saatte ve 36-48. saatte olmak üzere çiftİUİ yapılmasının karşılaştırıldığı çalışmalarda; açıklanamayan infertilite hastalarının dahil edildiği iki
meta-analizde de çift-İUİ tek-İUİ‘ a göre bir üstünlük
sağlamaz iken [10, 11] erkek faktör infertilitesinde,
iki randomize kontrollü çalışma ve bunların metaanalizinde, çift-İUİ yapıldığında tek İUİ’ a göre daha
yüksek gebelik oranları bildirilmiştir [12, 13].
5.3. İUİ tekniği
İUİ esnasında yumsak veya sert kateter seçiminin gebelik sonuçları üzerine herhangi bir etkisi yoktur (OR
0.94, 95%CI 0.65 to 1.35, 6 RCT) [14]. Literatürde İUİ’ ın
körleme veya ultrason eşliğinde yapılmasının gebelik
sonuçları üzerine etkisinin araştırıldığı iki prospektif
kohort çalışmanın birinde ultrason kullanımının gebelik oranlarını arttırdığı rapor edilirken (%23.4 vs.
%13.9, p=0.049) [15], birinde bu etkinin ultrason ile
gösterenin tecrübesine bağlı olduğu rapor edilmiştir
[16]. İki RCT’ de de ise İUİ esnasında ultrason kullanımının faydası gösterilmemiştir [17, 18].
5.4. İUİ sikluslarında luteal faz desteği
Multifoliküler gelişimin planlandığı İVF sikluslarında
hipofiz supresyonu için GnRH-agonist veya GnRH–
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antagonist kullanımına bağlı kısa luteal faz ve luteal fazda düşük progesteron yapımı olmaktadır. Bu
nedenle İVF sikluslarında luteal faz desteği (LFD)
gerekliliği güçlü şekilde kanıtlanmıştır. İlk kez 2009
yılında Erdem ve ark. 214 hasta üzerinde yaptıkları
RCT’ de İUİ sikluslarında luteal faz desteğinin yerini
araştırmış ve GN ile stimule İUİ sikluslarında LFD yapılan hastalarda daha fazla canlı doğum oranı bildirmişlerdir (%17.4 vs. 9.3%). Bu çalışma dahil İUİ sikluslarında LFD etkisinin araştırıldığı günümüze dek
11 RCT mevcut olup bu çalışmaların sonuçları yakın
zamanda bir meta-analizde yayınlanmıştır (n=2842,
4065 siklus) [19]. GN ile stimule edilen sikluslarda
LFD canlı doğum oranlarını hasta başına (RR 1.77,
95%CI 1.30–2.42, 4 RCT) ve siklus başına (RR 1.59,
95%CI 1.24–2.04, 5 RCT) analizlerde anlamlı olarak
arttırmaktadır. İUİ siklusunda ovulasyon indüksiyonun KS ile uyarıldığı çalışmalarda canlı doğum datası
mevcut olmayıp LFD yapılaması klinik gebelik oranlarını değiştirmemektedir (RR 0.85, 95%CI 0.52–1.41,
3 RCT).
6. İUİ’DA BAŞARIYA ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
6.1. Kadın yaşı
İntrauterin inseminasyon tedavisinde gebelik olasılığını belirleyen en önemli faktörlerden biri kadın yaşı
olup yaş arttıkça gebelik oranları azalır [20]. Kadın
yaşının etkisi konusunda literatür tutarlı olup başarıda düşüşün en belirgin olduğu yaş gruplarına bakıldığında; bu oosit kalitesindeki düşmeye bağlı [21]
olarak özellikle 38 yaşın sonrası İUİ başarı oranında
keskin bir düşüş yaşanır [22, 23].

6.2. Erkek yaşı
Artan erkek yaşı ile birlikte semen volümü, motilitesi ve morfolojisinde bir düşme olurken sperm sayısında bu gözlenmez. Semen parametrelerinde bu
düşüş 35 yaştan itibaren başlar. Eğer kadın 35 yaş
altında ise erkek yaşının ne olduğunun bir önemi
yoktur. Yaşlanan erkekte oksidatif stress’in yol açtığı mt-DNA ve nükleer DNA hasarı çoklu genetik ve
kromozom defektlerin aktarılmasına yol açar. Sonuç
olarak 40 yaş ve üstü erkekte eğer kadın yaşı da 35
yaş üzerinde ise İUİ da başarı oranı yarı yarıya azalabilir [23].
6.3. Semen ile ilgili parametreler
Sperm konsantrasyonu ve motilitesi
2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine
göre normal sperm konsantrasyonunu 15 milyon/
ml, normal ileri motil (A+B) sperm sayısı %32 olarak
güncellenmiştir. Literatürde sperm ile ilgili parametrelerin gebelik sonuçları üzerine etkisi küçük örneklemeli, retrospektif çalışmalarda farklı faklı sınır değerler alınarak araştırılmıştır. Bu nedenle Ombelet ve
ark. 2014 yılındaki sistematik derlemelerinde dahil
ettikleri 55 çalışmayla meta-analiz yapamamışlardır.
Dahil edilen bu çalışmalarda semen parametreleri sıklıkla i) insemine edici motil sperm sayısı: 0.8-5
milyon/ml, ii) hazırlık öncesi sperm örneğinde total
motilite: >%30, iii) ilk sperm örneğinde total motil
sperm sayısı: 5-10 milyon alınmıştır. Bu derleme sonucunda sperm kalitesi ile İUİ başarısı arasında birinci seviye bir kanıt bulunamadığı saptanmış ve eldeki
veriler ışığında erkekte <1 milyon/ml motil sperm

Şekil 1. Kadın yaşı ve total motil sperm
sayısna göre gebelik oranları.
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sayısının olması direkt İVF tedavisine geçiş için mevcut en iyi belirteç olarak gösterilmiştir (Şekil 1) [24].
Sperm motilite ve konsantrasyon değerlerinin gebeliği öngörmedeki sensitiviteleri çok sınırlı olup,
spesifisiteleri (gebeliğin oluşmayacağını öngörme
potansiyelleri) daha iyidir.
Sperm Morfolojisi
Sperm morfolojinin İUİ’ da gebelik sonuçları üzerine
olan etkisi tartışmalı olup, literatürde farklı değerlendirme kriterlerine göre farklı sonuçlar bildirilmiştir.
Kruger kriterlerine göre yapılmış heterojen 6 çalışmanın dahil edildiği 2001 tarihli meta-analizde normal morfolojik sperm yüzdesi <%4 olduğunda klinik
gebelik oranının hafifçe ama istatistiksel anlamlı
daha az (Risk Difference= -0.07, %95CI 0.11 - 0.03)
olduğunu rapor edilmiştir. Ancak yazarları yorum
olarak etkinin oldukça az oluşu ve çalışmaların retrospektif olması nedeniyle İUİ sonuçlarını belirlemede morfolojinin rolünü net olarak belirlenemediğini
ifade etmişlerdir [25]. Daha sonraki yıllardaki çalışmalarda WHO 1992 eski morfolojik değerlendirme
kriterleri kullanıldığında; normal sperm morfolojisi
>30% olan (%16.8) hastalarda normal sperm morfolojisi <30%olan (%6.9) hastalara göre daha yüksek
gebelik oranları bildirilmiştir [20]. Buna karşın yakın
tarihli Kruger kriterlerine göre gebelik sonuçlarını
araştırıldığı çalışmada, sperm morfolojisi <%4, %514 ve >%14 olduğunda sırasıyla %30, %26 ve %20
gebelik oranları bildirilmiş [26] ve Kruger kriterlerine
göre sperm morfolojinin <%4 oluşunun İUİ ‘da gebelik oranlarını düşürmediği öne sürülmüştür [27].
Sonrasında bu bulgu daha geniş örneklemde farklı
çalışmalar tarafından da desteklenmiştir [23, 28].
Abstinens süresi ve sperm hazırlama teknikleri
Sperm alınmadan önce genel kabul gören abstinens
süresi 2-3 gün olsa da daha sık periyotta ejekülasyonun, örneğin 24 saatlik aralarla, motilite ve konsantrasyonu değiştirmeden sperm volümünü %67 oranında azalttığı ancak sperm DNA fragmantasyonunu (SDF)’da %27 azaltarak sperm kalitesini arttırdığı
gösterilmiştir [29]. Klinik olarak da kısa abstinens süresinin, 2 gün, İUİ sikluslarında daha yüksek gebelik
oranı sağladığı gösterilmiştir [30]. Bu bilgiler ışığında
yeterli sperm volümüne ulaşabilmek koşuluyla kısa
abstinens süreleri ile aşılama planlamak daha uygun
olan yaklaşım gibi görünmektedir.
Semen hazırlama yöntemleri erkek infertilitesinde İUİ başarısını arttırırlar. Semen hazırlama işlemine

likefaksiyon olur olmaz başlanmalıdır ve ejekülasyondan sonra yaklaşık 1 saat içinde tamamlanmalıdır. Spermin hazırlandıktan sonra medium içerisinde
inkübatörde bekletilme süresi ile ilgili çalışmalara
bakıldığında önerilen ideal sürenin 60-80 dakika olduğu görülmektedir, inkübasyon süresinin uzaması
halinde gebelik oranları düşer [31]. Sperm hazırlama tekniklerinin laboratuvar sonuçları üzerine olan
etkisine bakılacak olursa dansite gradient yöntemi
swim-up’a göre daha üstün olup morfoloji ve motiliteyi daha belirgin iyileştirir. Klinik gebelik oranlarına
bakıldığında ise hangi yöntemin daha iyi olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Beş RCT’den toplam 262
çift üzerinde yapılan 2007 tarihli Cochrane derlemesine göre swim-up ve gradient yöntemleri arasında
gebelik oranları açısından farklılık yoktur [32].
Sperm DNA fragmantasyonu
Düşük sayı, motilite ve anormal morfoloji gibi bozuk
semen parametreleri olan olgularda sperm DNA hasarı yüksek olarak belirlenmiştir. Normal semen parametrelerine sahip hastaların da yaklaşık %8’inde
sperm DNA fragmantasyonu (SDF) belirlenmiştir.
SDF tespitinde çeşitli biyokimyasal testler kullanılmaktadır ancak teknikler arasında da ölçüm farklılıkları mevcuttur. IUI tedavisi hastalarında Sperm
Chromatin Structure Assay (SCSA) ile yapılan değerlendirmede SDF <%27’ nin altında olduğu olgularda
klinik gebelik oranı istatistiksel anlamlı olarak daha
yüksek bulunmuştur [33]. Literatürde de DNA fragmantasyonunun değerlendirilmesinin IUI başarısını
öngörücü olduğunu destekleyen yayınlar bulunmasına rağmen, ASRM 2013 yılında yayınladığı öneri kılavuzunda bu yayınların kanıt düzeyinin zayıf olması
nedeniyle SDF testlerinin rutin kullanımını önermemektedir [34].
IUI sonrası zamanlı ilişki
Normal spermiogramlı hastalarda motil sperm sayısı <40x106 olduğunda IUI işlemi sonrası 12-18 saat
aralıklarla zamanlı ilişkinin gebelik oranını arttırdığı
(27.7%vs 10.5%, p=0.023) ancak motil sperm sayısı
>40x106 milyon olduğunda bu etkinin kaybolduğu
rapor edilmiştir [35].
6.4. İUİ sonrası imbolizasyon
İntraservikal inseminasyon sonrası sperm tüplere
yaklaşık 2-10 dk içinde ulaşır. İUİ sonrası imbolizasyon yapmanın, yapmamaya göre etkisinin araştırıldı-

140

 KISIM II • Erkek İnfertilitesi

ğı iki RCT’ de, birinde 10dk [36] diğerinde 15dk [37]
boyunca supin pozisyonda yatak istirahati yapılmış
ve hemen hareket ile kıyaslanmıştır. Tutarlı bir şekilde İUİ sonrası immobilizasyonun ovulasyon indüksiyonu olsun ya da olmasın devam eden kümülatif gebelik oranlarını ve canlı doğum oranlarını istatistiksel
anlamlı şekilde arttırdığı gösterilmiştir.
7. MALİYET ETKİNLİK ANALİZLERİ,
KİME İUİ? KAÇ KEZ?
Maliyet etkinlik analizleri tedavi önceliklerinin belirlenmesinde, tedavi yöntemi için hedef popülasyonun seçiminde ve sağlık politikalarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Literatürde İUİ kapsamında
maliyet etkinlik analizleri en sık iki endikasyon olan
açıklanmayan infertilite ve hafif erkek faktör üzerinde yapılmıştır. Bu bölümdeki tartışmalar da bu kapsamda yapılacaktır. İUİ önceleri açıklanmayan infertilite ve hafif erkek faktör gibi subfertil hastalarda birinci basmak tedavi yöntemi olarak görülürken [38],
önce 2009 ESHRE-Capri workshop grubunca o tarihe
kadar literatürde bulunan veriler şöyle yorumlandı:
“Hem İUİ hem de İVF tedavileri süresince çoğul gebelik ve OHSS gibi komplikasyonla varken, üstelik İUİ
tedavisi İVF’e kıyasla gebelik şansını çok hafif arttırırken günümüzde İUİ siklusu yapmayı desteklemek
için ileri çalışmalar ihtiyaç vardır.”[4]. Son olarak da
İngiltere NICE-2013 klavuzunda tek bir çalışmanın
verilerini referans göstererek [39] İUİ endikasyonları
sınırlandırıldı; açıklanmayan infertilite ve hafif erkek
faktörü hastalarında İUİ öneri kılavuzundan çıkararak 2 yıl bekleme ve ardından direkt IVF yapılmasını
önerildi [40]. Ancak NICE kılavuzdan 2 yıl sonra infertilite kliniklerinde yapılan anket çalışmasında %96
oranında bu önerilere uyulmadığı ve hala İUİ tedavisini önerdikleri gözlendi [41].
Açıklanmayan infertilite hastalarında yapılan
maliyet etkinlik çalışmaları incelendiğinde; Custers
ve ark.’ları 2 kollu RCT’lerinde (n=253) 1. kola: 6 ay
bekleme + OS/İUİ + IVF, 2. kola: OS/İUİ + IVF tedavilerini uygulamışlar ve 3 yılın sonunda kümülatif
gebelik oranları benzer bulmuşlardır (%72 vs. %73).
6 ay bekleme + OS/İUİ + IVF tedavi kolu gebeliğe
ulaşama süresinde bir gecikmeye neden olmaksızın
2616 Euro daha ucuz bulunmuştur [39]. Açıklanmayan infertilite hastalarında yukarı da bahsedildiği
gibi OS’nin GN’ler yapılması durumunda AI (letrozole) ve KS gore daha hızlı ve daha yüksek canlı doğum
oranlarına ulaşılmaktadır [42]. FASTT çalışmasında
21-39 yaş arası 503 hasta 2 kola randomize edilmiş;
1.kol: 3 siklus CC+IUI / 3 siklus GN+IUI / 6 siklus IVF,

2. kol: 3 siklus CC+IUI/IVF tedavileri uygulanmış. Gebeliğe kadar geçen süre: GN + İUİ’ın devre dışı bırakıldığı hızlı kolda daha kısa (11 vs. 8 ay) ve maliyet
2624 Dolar daha ucuz bulunmuştur [43]. Bu iki çalışmanın sonucundan ART (IVF+IUI) uygulamaları total
gebeliği arttırmazken sadece gebeliğe ulaşmadaki
süreyi kısalttığı ileri sürülmüştür ve hastaya öneride
bulunurken ART tedavisinin komplikasyonlarını göz
önünde bulundurulduğunda açıklanmayan infertilite hastalarında 6 ay daha beklemenin önerilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. NİCE kılavuzu sonrası çıkan
çalışmalara incelendiğinde; 2015 Hollanda’da yapılan maliyet etkinlik analizinde 3 siklus GN+İUİ ile 1
siklus İVF (tek embriyo transferi) karşılaştırılmış benzer canlı doğum oranlarına (%47 vs. %52) GN+İUİ
kolunda 2117 Euro daha az maliyet ile ulaşılmıştır.
Helsinki ESHRE 2016 toplantısında sunulan RCT’de
23-38 yaş arası, ortalama AFC’si 16.5 olan iyi prognozlu hastalar iki kola randomize edildiğinde: 1. Kol=
3 kez GN+İUİ (n=101), 2. Kol= 1 kez IVF (n=106) başarısı ile karşılaştırılmış benzer canlı doğum (%31.9 vs.
%33.9), çoğul gebelik (%8.3 vs. %9.2), OHSS (%0 vs.
%2.8) oranlarına ulaşılmıştır (Helsinki, ESHRE, O167).
Sonuç olarak güncel literatür ışığında <38 yaş, normal over rezervli hastalarda 3 siklus GN+İUİ 1 siklus
İVF’den daha maliyet etkin gibi görünmektedir.
Literatüre hafif-orta erkek faktörü yönünden bakıldığında direkt-İVF (3 siklus) ile OS+İUİ‘ın (6 siklus)
karşılaştırıldığı iki RCT ve bunların Cochrane metaanalizinde İVF ve İUİ benzer etkinlikte bulunmuştur
(OR=1.03, 95% CI 0.43–2.45) [44]. Erkek faktöründe
GN+İUİ tedavisi için yapılan maliyet etkinlik analizi
çalışmasında total motil sperm sayısı (TMSS) arttıkça
gebeliğe ulaşma süresinin kısaldığı, maliyetin düştüğü ve özellikle TMMS >3x106 olduğunda İVF’e kıyasla
daha maliyet etkin hale geldiği gösterilmiştir [45].
Güvenlik açısından İUİ ve IVF sikluslarında oluşan gebeliklerin perinatal sonuçları incelendiğinde
literatürde sadece bir RCT olup sağlıklı bebeğe ulaşmada gruplar arasında farklılık bulunmamıştır [46].
Retrospektif olarak da 1993-2012 arasında Hollanda
gerçekleşen yaklaşık 1 milyon doğum incelendiğinde (40 bin ikiz); hem İVF hem de OS+İUİ sikluslarından doğan bebekler spontan gebeliklerle kıyaslandığında prematürite ve düşük doğum ağırlığı
açısından daha riskli bulunmuştur. IVF doğumları
ile OS+İUİ doğumları tekizler ve ikizler için ayrı ayrı
karşılaştırıldığında hem tekiz hem ikiz doğumlarda
preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, respiratuar
distres, intra-kranial kanama, yeni doğan bakım ihtiyacı İVF bebeklerinde anlamlı derecede daha fazla
bulunmuştur.

BÖLÜM 24 • İntrauterin İnseminasyon  141

Gerek İUİ gerek IVF sikluslarında kadın yaşı tedavi
başarısını öngörmede temel belirteçtir. Bu kapsamda literatürde FORT-T çalışmasında ileri kadın yaşı
grubunda (38-42 yaş), 2 siklus OS+İUİ ile 2 siklus
direkt-IVF karşılaştırılmış, 2 siklus sonunda IVF kolunda %49, OS+İUİ kolunda ise sadece %17.3 klinik
gebeliğe ulaşılmıştır [47] . Başka bir çalışmada da 40
yaş üstü hastalarda GN+İUİ (n=39) yeri IVF (n=124)
karşılaştırılmış GN+İUİ kolunda %2.6, IVF kolunda
%13.7 canlı doğuma ulaşılmıştır [48]. >38 yaş hastalarda OS+İUİ maliyet etkin bir tedavi seçeneği değil
gibi görünmektedir.
ÖZET
 İUİ tedavisi önerilirken uygun hasta seçilmeli;
<38 yaş, açıklanamayan infertilite veya hafif erkek faktör varlığında GN+İUİ en az IVF kadar etkindir ve daha az maaliyetlidir. OS+İUİ siklusları
İVF sikluslarına kıyasla daha az OHSS ve daha iyi
perinatal sonuçlar sağlar.
 Açıklanamayan infertilitede OS+IUI öncesi 6 ay
beklemek daha uygun maaliyet etkin yaklaşım
gibi görünmektedir.
 Hafif erkek faktöründe TMSS arttıkça maaliyet
azalır etkinlik artar. TMSS >3x106 olduğunda maliyet etkin hale gelmektedir.
 Kanıt seviyesi düşük olmakla birlikte insemine
edici motil sperm sayısı <1 milyon/ml olması direkt IVF tedavisine başlamak için mevcut en iyi
belirteç olarak görünmektedir.
 Kruger kriterlerine göre sperm morfolojinin <%4
oluşunun İUİ ‘da gebelik oranlarını düşürmüyor
gibi görünmektedir. Morfolojik incelemenin sınırlı durumlar dışında (ör. Globozoospermi) İUİ
sikluslarında başarıyı öngörmede yeri yokmuş
gibi görünmektedir.
 Sperm DNA fragmantasyonu çalışmaları İUİ sikluslarında başarı için bir belirteç olabileceğini
desteklese de günlük pratikte SDF testlerinin
kullanılabilmesi ancak klinik olarak anlamlı sınır değerlerin belirlenmesi ve ortak bir görüşün
oluşması ile mümkün olacak gibi görünmektedir.
 IUI sikluslarında ovulasyon indüksiyonun gonadotropinler ile yapılması klomifen sitrat veya aromataz
inhibitörleri ile yapılmasından daha etkindir.
 İUİ sikluslarında maksimum gebelik oranına ulaşmak için gereken preovulatuar follikül sayısı net
olmamakla birlikte 3 üzerinde bir sayı olması
muhtemeldir. Ülkemizde yasal düzenleme nedeniyle ovlasyon indüksiyonun amacı 2 dominant
folikül geliştirmektir.

 İUİ sikluslarında ovulasyon indüksiyonunda,
GnRH antagonist kullanımının non-PKOS hastalarda sınırlı faydası olabilir, ancak ileri randomize
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
 İUİ sikluslarında inseminasyonun yumuşak veya sert
katater ile yapılması gebelik sonuçlarını değiştirmez.
 Sadece erkek faktör infertilitesinde çift-İUİ yapıldığında tek İUİ’ a göre daha yüksek gebelik oranları bildirilmiştir.
 İUİ işlemini ultrason eşliğinde yapmanın ilave bir
faydası yok gibi görünmektedir.
 İUİ sonrası 10-15 dk. immobilizasyon devam eden
kümülatif gebelik oranlarını ve canlı doğum
oranlarını anlamlı derecede arttırmaktadır.
 GN ile stimüle edilmiş IUI sikluslarında luteal faz
desteği amacı ile verilen progesteron preparatları
gebelik oranlarını arttırıyor gibi görünmektedir.
 KS ile stimule edilen IUI olgularında, vajinal progesteronla yapılan LFD, canlı doğum oranlarını
arttırmamaktadır.
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İNFERTİL KADININ DEĞERLENDİRİLMESİ

yönelik aile öyküsü ve sistemik semptomlar (amenore, sekonder seks karakter geriliği, kısa boy, kısa
boyun… (Turner Sendromu); işitme semptomları
ve nörolojik semptomlar (fragil X)....) mutlak sorgulanmalıdır. Fizik muayenede boy, kilo, sekonder seks
karakterlerinin değerlendirmesi, sistemik muayene,
tiroid muayenesi, varsa hirsutism değerlendirmesi,
pelvik - abdominal muayene, dış genital ve iç genital
organların muayenesi, genel jinekolojik genel kadın
sağlığı taraması yapılmalıdır.

Bir yıllık sürede düzenli korunmasız cinsel ilişkiye
rağmen gebe kalamama durumu infertilite olarak
tanımlanır. Fertiliteyi sağlayacak düzenli cinsel ilişki
sıklığı haftada 2-3 olarak tanımlanır. Yaklaşık çiftlerin
%80- 85’ inde bu süre içinde gebelik oluşurken %15’
inde ise gebelik elde edilemez (1).
Bilindiği gibi yaşa bağlı olarak fertilitede azalma
gözlenir, bu nedenle kadın yaşı 35’in üzerinde olduğunda ise 6 aylık sürede gebelik oluşmamışsa infertilite tanısı ve tedavisi için değerlendirmeye başlanmalıdır. Hasta 40 yaşın üzerindeyse, oligoamenore öyküsü, geçirilmiş ya da şüpheli utero-tubo-peritoneal
hastalık öyküsü, kemo-radyoterapi öyküsü, şüphelenilen ya da bilinen erkek subfertilitesi varsa 6 ay beklemeksizin değerlendirmeye erken başlanmalıdır (2).
İnfertilite değerlendirmesinde eşler, kadın ve erkek eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınmalıdır.
Anamnezde infertilite süresi, amenore öyküsü,
menstruasyon hikayesi, gebelik öyküsü, medikal ve
cerrahi öykü, geçirilmiş pelvik enfeksiyon, anormal
smear, geçirilmiş pelvik-abdominal cerrahi, endokrin
patolojileri düşündürecek semptomlar (galaktore,
taşikardi, obesite, hirsutism…), endometriozis ya da
pelvik adezyonu düşündürecek dismenore, disparoni, pelvik ağrı varlığı ayrıca cinsel ilişki öyküsü, sıklığı,
cinsel disfonksiyona yol açabilecek tedaviler, geçirilmiş hastalık öyküleri ve mesleki- çevresel maruziyetler ( kimyasal, sigara, alkol, radyasyon…), over rezervini etkileyebilecek endokrin, genetik patolojilere
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İNFERTİLİTE ETYOLOJİSİNE YÖNELİK
DEĞERLENDİRME
İnfertilite kadına ait, erkeğe ait ya da her ikisine ait
nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi erkek ya da kadında mevcut tanı yöntemleriyle herhangi bir neden
bulunamaması halinde açıklanamayan infertilite
olarak da karşımıza çıkabilir.
Kadına ait infertilite nedenleri:
1. Ovulatuar bozukluk
2. Over rezerv yetmezliği
3. Uterin faktörler
4. Tubo- peritoneal faktörler
5. Servikal faktör
1. Ovulatuar Bozukluğun Değerlendirilmesi
Ovulatuar bozukluk infertil çiftlerde %15, infertil
kadınlarda %40 oranında etyolojide yer alır. Sıklıkla
menstruel düzensizlikle birliktedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre ovulatuar bozukluk 4
grupta incelenir:
 WHO Grup 1: Hipogonadotropik Hipogonadizmli
ovulatuar bozukluk
 WHO Grup 2: Normogonadotropik normogonadizmli ovulatuar bozukluk
 WHO Grup 3: Hipergonadotropik hipogonadizmli
ovulatuar bozukluk
 Hiperprolaktinemi ile seyreden ovulatuar bozukluk
xWHO Grup 2 ve bu grup içinde yer alan PCOS en
sık ovulatuar bozukluk nedeni olarak karşımıza çıkar.
Ayrıca çağımızın hastalığı obesite (BMI > 30), aşırı
zayıflık (BMI<19), ağır egzersiz, tiroid fonksiyon bozukluğu ve hiperprolaktinemi de ovulatuar bozukluk nedenleri arasındadır (1) . Hipotalamo- hipofizer
fonksiyon bozukluğu ya da yetmezlik durumunda
(WHO Grup 1) ve ovariyan yetmezlik ya da disfonksiyon durumunda da (WHO Grup 3) dominant follikül
gelişiminin olamamasına bağlı ovulatuar bozukluk
gözlenebilir.
Anovulasyonun tanısı için serum progesteron
düzeyi tayini, üriner LH kiti ile LH piki takibi, bazal
vucut ısısı takibi (BBT), ultrasonografi ile follikül rüptürünün tespiti gibi yöntemler kullanılabilir.
Serum Progesteron düzeyi tayini (P) için daha önceki çalışmalar menstruasyon 21. günü bakılmasını
önerirken son çalışmalar artık beklenen menstruasyon 1 hafta önce bakılmasını önermektedir. Serum
progesteron konsantrasyonu > 3 ng/ml olduğunda
ovulasyonu ifade eder (2).

Üriner LH kitlerinin kullanımı ile de ovulasyonu tetikleyen midsiklus LH piki tespit edilebilir, test kolay ve
hastane dışı ortamda uygulanabilirliği nedeni ile pratikte tercih edilmektedir, uygulamada genellikle gün
ortası ya da akşam idrar örneği tercih edilir. Testlerin
%5-10 yanlış pozitiflik ve negatiflik oranı mevcuttur (2).
Transvaginal ultrasonografi ile dominant follikülün rüptürünün gözlenmesi de ovulasyonun tespitinde kullanılacak yöntem seçeneklerinden biridir.
Ovulatuar kadınlarda BBT bifazik patern gösterir,
ovulasyonla birlikte luteal fazda vücut ısısında yaklaşık 0, 5- 1 °C’lik artış gözlenir. Anovulatuar hastalarda
ise monofazik patern izlenir, bu yöntemin kullanımı
artık pratikte çok tercih edilmemektedir (1, 2).
Ovulasyonun tespitinde ve luteal faz değerlendirmesinde endometriyal biopsi invaziv olması ve
değerlendiriciler arası ve değerlendirmeler arası
farklılıklar olması nedeni ile önerilmemektedir.
NICE Guideline önerilerinde Tiroid patolojisine
yönelik semptomu olmayan hastalarda rutin TFT taraması önerilmemektedir. Ayrıca yine NICE guideline önerilerinde ovulatuar bozukluk, galaktore ya da
hipofiz tümör şüphesi dışında prolaktin taraması da
önerilmemektedir (1). Ancak bizim ülkemizde genel
uygulama bazal değerlendirme yapılırken TSH ve
Prolaktin bakılması şeklindedir.
Uygulama Önerileri
 WHO Grup 2 ve bu grup içinde yer alan PCOS
en sık ovulatuar bozukluk nedenidir.
 Anovulasyon tanısı için serum progesteron düzeyinin mensturasyondan 1 hafta önce bakılması önerilmektedir. Serum progesteron konsantrasyonu > 3 ng/ml ovulasyonu ifade eder
 Üriner LH kitlerinin ovulasyon tespitinde %510’luk yanlış pozitiflik ve negatiflik oranına sahip olduğu bilinmelidir.
 Ovulasyonun tespitinde ve luteal faz değerlendirmesinde endometrial biyopsinin yeri yoktur
2. Over Rezervinin Değerlendirilmesi
Yaş over rezervini belirleyici en önemli parametredir.
Yaşla birlikte fertilite azalmasında over rezervinin kalitatif ve kantitatif olarak bozulması önemlidir. Özellikle 35 yaş üzerinde fertilitedeki azalma ivme kazanır.
ASRM kılavuzuna göre over rezervinin özellikle
bakılması gereken hasta grubu;
 35 yaş üzeri kadınlar,
 Ailede erken menopoz öyküsü olanlar,
 Geçirilmiş over cerrahisi öyküsü olanlar,
 Kemo-radyoterapi öyküsü olanlar,
 Açıklanamayan infertiller,
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 Önceki gonadotropin yanıtı kötü olanlar
 ART planlananlar olarak tanımlanmıştır (2).
Menstruasyonun 2-3. günleri bakılacak bazal FSH,
E2, antral folikül sayısı, siklus gününden bağımsız
bakılabilen AMH en önemli over rezerv belirteçleri
olarak kabul edilmektedir.
Bazal Serum FSH, E2
Bazal FSH ve eş zamanlı bakılan E2 düşük over rezervini tespit etmede önemlidir. Bazal FSH’nın > 10-20
IU/L olması kötü ovarian yanıt ve konsepsiyon başarısızlığı ile birliktedir. Tek başına bazal E2 ölçümü önerilmez. Bazal serum FSH’ı normal ancak eş zamanlı E2
yüksek ise (>60-80 pg/ml) kötü over yanıtı alınabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır (1, 2).
Antral Follikül Sayısı
Antral follikül sayısı (AFC) erken folliküler fazda TV USG’
de overlerdeki 2-10 mm lik follikülleri tanımlar. AFC
<3–5 ise azalmış over rezervini gösterir ancak gebelik
başarısızlığını predikte etmez. PCOS’ lu hastalarda Antral follikül sayısı 12 ve üzeri olarak bildirilir ve aşırı over
stimülasyon yanıtını ve OHSS riskini predikte eder (1, 2).

zervi açısından dikkatli olunmalıdır. Hendriks meta
analizinde CCCT ile basal FSH sonuçlarının rezervi
öngörmede benzer etkinlikte olduğu, FSH’nın daha
maliyet etkin olduğu, bir yüksek FSH değerinin anlamlılığının yüksek olduğunu ifade etmiştir (7).
Bazal Antral follikül sayısı ve Anti Müllerian Hormon (AMH) ölçümlerinin over rezervini belirleyici
gücünün yüksek olması nedeni ile pratikte artık CCCT
çok kullanılmamaktadır.
Uterin Faktör
Uterin anomali ve tubal faktörün değerlendirmesinde USG, HSG, MRI, Sonohisterografi, Histeroskopi
kullanılan yöntemlerdendir.
HSG uterusdaki şekilsel anomalileri, intrauterin
patolojileri, tubal geçirgenliği değerlendirmede kullanılır. Ancak histeroskopi intrauterin patolojilerin tanısını koymada aynı zamanda tedavi şansı sunması
açısından da altın standart yöntemdir.
İntrakaviter lezyonlar ve tubal geçirgenliğin tespiti amacı ile yapılan testlerin menstrüel siklusun folliküler fazında yapılması planlanmalıdır. Daha maliyet etkin bir yöntem olan sonohisterografi de uterin
patolojilerin tanısında önerilebilir ancak eş zamanlı
tedavi şansı ve doku biyopsisi alma imkanı açısından
yeterliliği sınırlı olan bir yöntemdir.

Serum AMH
Serum AMH, erken folliküllerin granüloza hücrelerinden gonadotropinden bağımsız olarak salınır, siklus
içi ve sikluslar arası değişkenlik gözlenmez diye bilinse de son çalışma sonuçlarında oral kontraseptif
kullanımı, GNRH agonist kullanımı, obesite gibi ekzojen faktörlerden etkilenebileceğine dair veriler de
bulunmaktadır (3, 4, 5). Düşük AMH seviyeleri (< 1
ng/ml) azalmış over rezervini ve yanıtını ifade ederken, PCOS’lu hastalarda AMH normalin 2-3 katı değerlerde gözlenmektedir. Literatürde AMH ile ilgili
farklı sınır değerler bildirilmekle birlikte genellikle
kabul gören değerlere göre:
 AMH <0,5 ng/ml azalmış over rezervi < 3 follikül
 AMH <1 ng/ml IVF’ de < 3 oosit
 Amh 1-3,5 ng/ml IVF’ de iyi yanıt
 AMH >3,5 ng/ml aşırı ovarian yanıt ve artmış
OHSS riskini ifade eder (6).
Clomiphene Citrate Challenge Test (CCCT)
Mensturasyonun 5-9. günleri arası 100 mg/gün CC
verilerek bazal ve 10. gün FSH değerleri bakılarak
yapılan bir testtir. FSH 3-10. değerleri toplamının 26
IU/L’in üzerinde olması durumunda azalmış over re-

Uygulama Önerileri
 Yaş over rezervini belirleyen en önemli
parametredir.
 Over rezervinin özellikle bakılması gereken
hasta grubu;
1. ≥ 35 yaş,
2. Ailede erken menopoz öyküsü
3. Geçirilmiş over cerrahisi öyküsü
4. Kemo-radyoterapi öyküsü
5. Açıklanamayan infertilite
6. Önceki kötü gonadotropin yanıtı
7. ART öncesi
 AMH ve bazal antral folikül sayısı (AFS) en
önemli over rezerv belirteçleridir
 AFS, erken folliküler fazda, TV USG’de sayılan
her iki overdeki toplam 2-10 mm’lik foliküllerin
sayısını tanımlar. AFS <3–5 ise azalmış over
rezervini gösterir.
 Düşük AMH seviyeleri (< 1 ng/ml) azalmış over
rezervini ve yanıtını ifade ederken, PKOS’lu
hastalarda AMH normalin 2-3 katı değerlerde
gözlenmektedir.
 Bazal serum FSH’ı normal ancak eş zamanlı
E2 yüksek ise (>60-80 pg/ml) kötü over yanıtı
alınabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Tubal Faktör

Servikal Faktör

Tubal geçirgenliği değerlendirmede en sık kullanılan
yöntem Histerosalpingografi (HSG) dir. Proksimal ya
da distal tubal tıkanıklığın tespitinde ayırıcı tanı açısından laparoskopi gibi mutlak ileri tetkik gerekir. Su bazlı
ya da yağ bazlı kontrast madde kullanılarak folliküler
fazda menstruasyonu hemen ardından çekilen HSG’de
bilateral tubaların geçirgenliği ve uterin kavite değerlendirilir. Tubadan geçen kontrastın peritonda dağılımı
mutlak izlenmelidir. Tubal blokajın unilateral ya da bilateral olması, proksimal ya da distal olması farklı etyolojik faktörleri düşündürür. Bilateral proksimal tubal
tıkanıklıkda mutlak uterotubal spazm ekarte edilmelidir. HSG nin pozitif prediktif değeri (PPV) %38, negatif
prediktif değeri (NNP) %94 olarak tespit edilmiştir.
Saline infüzyon sonografi (SIS) ile de tubal geçirgenlik değerlendirilebilinir ancak geçirgenlik bilateral mi unilateral mi ayrımı yapılamaz.
Laparoskopi ile tubal pasajın kontrolü şüpheli
HSG bulgularını değerlendirmede gerçek tubal blokaj ve patolojilerin tanısında ve eş zamanlı tedavi
seçeneklerinin uygulanmasında nihai yöntemdir.
Hastaların medikal ve cerrahi öyküsüne göre geçirilmiş pelvik-abdominal cerrahi öykü varlığında,
dismenore, disparoni varlığında, tuşede rektovajinal
nodülarite varlığında, pelvik ağrı öyküsünde pelvik
adezyon, endometriozis gibi patolojiler düşünülerek
değerlendirmede laparoskopi öne alınabilir.
Fluraskopik/histeroskopik tubal kanülasyon da
proksimal tubal patolojilerin tespitinde ya da ekarte
edilmesinde önerilebilir.
Chlamydia Antibody Test (CAT);Tubal patolojilerde Klamidya Antikor Test pozitifliği gözlenebilir. Laparoskopi ile karşılaştırıldığında CAT PPV %60, NPV
%80-90’dır.
Klinik kullanımı ve maliyet etkinliği sınırlıdır (2),
bu nedenle ülkemiz şartlarında rutinde kullanılmamaktadır.

Servikal faktör tespitine yönelik postkoital test
uygulanması artık kılavuzlarda önerilmemektedir
(1, 2).

Peritoneal Faktör
Peritoneal ve adneksial faktörlerin değerlendirilmesinde endometriozis, adezyon gibi patolojilerin tespitinde USG, HSG, Laparoskopi önerilir. Semptom ve
risk faktörleri olan hastalar dışında rutin laparoskopi
infertilite değerlendirilmesinde önerilmemektedir
(1, 2). Daha önce bahsedildiği gibi hastanın medikal ve cerrahi öyküsü dikkate alınarak laparoskopi
değerlendirmede öncelikli olabilir. Ayrıca genç ve 3
yıldan uzun süreli infertilitesi olan ve patoloji tespit
edilemeyen hastada da önerilebilinir.

Genetik Faktörler
Bazı hipotalamo hipofizer yetmezlik durumlarında,
ovariyan yetmezlik durumlarında ( Turner Sendromu, Fragil X, …), Kartagener sendromu gibi genetik
patolojilerin varlığında, hasta öyküsü, aile hikayesi,
erkek faktör varlığı, erkekde Kistik Fibrosisin tespiti,
tekrarlayan gebelik kayıpları ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı durumlarında kadının genetik
danışmanlık alması, karyotip analizi ve özel bazı genetik testlerin yapılması önerilebilir (8).
Bütün bu sistem taramasının dışında sağlıklı fertil kadınlarda önerilen gebelik öncesi danışmanlık ve
tarama önerileri, Hepatit B, C, HIV, TORCH, servikal
smear taramaları infertil kadınların değerlendirmesinde de unutulmamalıdır. Özellikle IVF öncesi Hepatit B, C, HIV viral tarama testleri NICE ve ASRM klavuzlarında da önerilmektedir (1, 2). Rubella öyküsü
olmayan hastalarda Rubella negatif ise mutlak aşılama programı tedavi öncesi tamamlanmalıdır. İntrauterin manüplasyon öncesi Chlamydia taraması NICE
klavuzunda önerilmektedir, ancak tarama yapılamıyorsa da proflaktik antibiyotik kullanımı intrauterin
manüplasyon uygulanan hastalarda önerilmektedir
(1, 2).
İnfertil kadının değerlendirmesinde tanısal yaklaşım Şekil 1’deki algoritmada özetlenmiştir.
İNFERTİL ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnfertil çiftlerde erkek faktör yaklaşık %20 oranında
infertiliteden sorumludur, bunun dışında başka faktörlerle de bir arada olabilir. Erkek faktör infertilite
genellikle anormal semen parametreleri ile birliktedir ancak bazen semen parametreleri normal iken de
male faktör infertilite gözlenebilir.
Normal şartlarda 1 yıllık düzenli ve korunmasız
cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmaz ise araştırma
önerilirken, anamnezde ve fizik muayenede risk
faktörlerinin varlığında ya da eşin 35 yaşın üzerinde
olması durumunda 6 ay sonrasında da infertiliteye
yönelik erkeğin değerlendirilmesi önerilir (1, 2, 9).
Erkeğin boy, kilosu, sekonder seks karakter
gelişimi, geçirdiği enfeksiyon hastalıkları, geçirilmiş kemo-radyoterapi öyküsü, geçirilmiş cerrahi,
medikal hastalık öyküsü, kriptorşidizm, cinsel dis-
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< 35 yaş ise 1 yıl düzenli korunmasız cinsel ilişki
> 35 yaş ise 6 ay düzenli korunmasız cinsel ilişki
Bilinen ya da şüpheli tuboperitoneal faktör, male faktör, kemo-radyoterapi öyküsü,
kötü over reservi varsa beklemeden
Çifti eş zamanlı değerlendir

Kadın

Anemnez mens, cinsel ilişki, gebelik öyküsü sistemik ve
jinekolojik muayene, gebelik öncesi danışmanlık ve
genel kadın sağlığı tarama testleri

Anamnez, cinsel ilişki,
cinsel disfonksiyon öyküsü,
sistemik ve ürolojik muayene ve
genel tarama testleri
(hepatit B, C, HIV)

Genetik değerlendirme
• Aile öyküsü
• Prematüre over yetmezliği
• Tekrarlayan gebelik kaybı
• Tekrarlayan implantasyon
başarısızlığı
• İleri yaş gebelik istemi
• Erkekte bilinen genetik
anormallik durumunda

(toxo, rubella, hepatit B, C, HIV, smear...)

Amenore, oligomenore öyküsü
Pelvik organların muayenesi,
anatomik nedenlerin
ekartasyonu

Erkek

3-5 günlük cinsel perhiz
sonrası spermiogram

Normalse kadını
değerlendir

Anormalse tekrar spermiogram
WHO 2010 kriterleri:
volüm, ph, lökosit,
konsantrasyon, TMSS, morfoloji

Uterin faktör ve
tubo-peritoneal faktör değerlendir
USG, HSG, Sonohisterografi
Histeroskopi, Laparoskopi
MRI

Ovulasyon var mı?
Luteal faz P >3 ng/ml ise ovulasyon
P < 3 ng/ml ise anovulasyon

(Geçirilmiş pelvik-abdominal cerrahi öyküsü,
pelvik ağrı, dismenore, disparoni, rektovajinal
nodülarite varlığında pelvik adezyon,
endometriosis gibi patolojiler düşünülerek
değerlendirmede laparoskopi öne alınabilir).

Over reservini değerlendir
WHO Grup 1
FSH, LH < 5 IU/L
E <30 pg/ml

WHO Grup 2
FSH, E
NORMAL

Ovulasyon
indüksiyonu

WHO Grup 3 PRL
FSH >5 IU/L
E <30 pg/ml

Yasalsa
donasyon

Özellikle
• 35 yaş üzeri kadınlarda
• Ailede erken menopoz öyküsü olanlarda
• Geçirilmiş over cerrahisi olanlarda
• Kemo-radyoterapi öyküsü olanlarda
• Açıklanamayan infertillerde
• Önceki gonadotropin yanıtı kötü olanlarda
• ART planlananlarda

AMH

• Sperm viabilite testleri
• Antisperm antikor testi
• DNA fragmantasyon testi

Konsantrasyon 5M/ml altında
ise Genetik değerlendir.
• Karyotip
• Y mikrodeleyon
• CTHFR gen mutasyonu

Bromokriptin
cabergolin
Mens 2-3. gün
FSH
< 5 IU/L
E
AFC
< 3-5

Konsantrasyon
10 M/ml altında ise
Endokrin olarak
değerlendir:
• FSH, T
• LH, PRL, E

Obstruktif patolojileri ekarte et
Transrektal USG, Skrotal USG
5-10 IU/L
< 60-80 pg/ml
5-10

10 IU/L <
60-80 pg/ml <
10 <

< 1 ng/ml

1-3,5 ng/ml

3,5 ng/ml

düşük reserv

norla reserv

artmış
reserv/OHSS*

Semen volüm < 1 ml ise
retrograd ejakülasyonu
ekarte et: Post ejakülatuar
idrar testi
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Şekil 1. İnfertil çiftin değerlendirilmesinde tanısal algoritma.

fonksiyon varlığı, sigara, alkol, kimyasal, radyasyon
maruziyetleri, mesleki bilgileri, genetik problemler
açısından aile öyküsü, eşine ait geçirilmiş gebelik
öyküsü, eşinin yaşı ve diğer infertilite etiyolojisine
ait semptomları sorgulanmalıdır. Fizik muayenede
genel sistemik muayeneye ek olarak sekonder seks
karakterlerinin muayenesi, penis, üretra, testis, vaz
deferens, epididimis muayenesi, varikosel varlığı,
gerekirse rektal muayene mutlak tamamlanmalıdır
(9).
Semen Analizi
2-5 günlük perhiz sonrası verilen semen örneğinin
değerlendirilmesi esasına dayanır. İdeali semen örneğinin laboratuvar ortamında verilmesidir, mümkün değilse oda ya da vücut ısısında transfer edilmek
üzere hastane dışı ortamda da verilebilir.

Semenin volümü, konsantrasyonu, sperm motilite
ve morfolojisi, WHO kriterlerine göre değerlendirilir
(10). (Tablo 1).

Tablo 1. Semen analizi referans değerleri (9, 10).
Parametreler

Referans değerler

Ejakülat volümü

1.5 ml

ph

7.2

Sperm konsantrasyon

15x 106/ml

Total sperm sayısı

39x 10 6

Motilite

%40

Progresssif motilite

%32

Normal morfoloji

%4

Sperm aglütinasyon

yok

Viskozite

>= 2 cm likefaksiyon sonrası
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Azospermi tanısı semenin 3000 g’da 15 dakika
santrifüj sonrası pellet incelendiğinde konulabilinir.
Sperm parametrelerinde konsantrasyon <13.5
milyon sperm/mL, sperm motilite <%32, and sperm
morfoloji <9% ise erkek subfertiliteden bahsedilir
(11). Semen analizi değerlendirilirken PH, likefaksiyon süresi, lökosit oranı gibi parametrelerde önemle
değerlendirilmelidir.
Semen analizinde patolojik bulgu varsa semen
analizinin tekrarı, endokrin ve genetik değerlendirme ya da postejakulatuar ürin- semen analizi ve ultrasonografi yapılmalıdır.
Endokrin Değerlendirme
1. Anormal semen parametreleri varsa özellikle
sperm konsantrasyonu <10 milyon/mL ise;
2. Seksüel fonksiyon bozukluklarında;
3. Spesifik endokrin problemleri yansıtan bulguların varlığında mutlak endokrin değerlendirme
yapılmalıdır tamamlanmalıdır (9).
İlk basamakta FSH ve Testosteron bakılmalıdır.
Total T düzeyi <300 ng/ml ise serbest testosteron
LH, PRL bakılmalıdır tamamlanmalıdır (9). Endokrin
parametrelere göre sınıflandırılan erkek infertilite
nedenleri tabloda özetlenmiştir (Tablo 2).
Post-ejakülatuvar idrar analizi
Ejakülat volümü düşükse ya da ejakülat yoksa retrograd ejakülasyon, ejakülatuar kanal obstrüksiyonu, hipogonadism ve CBAVD’den şüphelenilmelidir.
CBAVD ve hipogonadizm ekarte edildiğinde ejakulat
volümü <1 ml ise abstinens süresinin <1 gün olmadığından emin olunmalı ve retrograd ejakülasyon
araştırılmalıdır.
Azospermik ya da aspermik bir erkek idrarı 10
dak 300 g da santrifüj sonrası, pellet 400 büyütmede
incelendiğinde sperm gözleniyorsa retrograd ejakülasyondan bahsedilir (9).
Transrektal ultrasonografi
Normalde seminal vezikül çapı genellikle <1.5
cm’dir. Transrektal USG ejakülator kanalları ve seminal vezikülü değerlendirir, etkilenen erkeklerin
semeninin volümü düşük, asidik, fruktozdan yoksundur, sperm içermez. Bazı araştırmacılar ejakülat
volümü düşükse, vasa palpabl ise, testis boyutları
normal ise serum T normal ise rutin Transrektal USG
önermektedir.

Uygulama Önerileri
 Histeroskopi intrauterin patolojilerin tanısını koymada, aynı zamanda tedavi şansı sunması nedeniyle altın standart olsa da, daha maliyet etkin ve
benzer sensitivite/spesifite oranları ile sonohisterografi uterin patolojilerin tanısında kullanılmalıdır.
 İntrakaviter lezyonlar ve tubal geçirgenliğin tespiti amacı ile yapılan testlerin menstrüel siklusun folliküler fazında yapılması planlanmalıdır.
 Tubal geçirgenliği değerlendirmede en sık
kullanılan yöntem Histerosalpingografi (HSG)
dir. Proksimal tubal tıkanıklıklarda tubal spazm
mutlaka göz önünde tutulmalıdır.
 Laparoskopi infertilite tanısında 1. basamak
tanı yöntemi değildir. Ancak;
 Geçirilmiş pelvik-abdominal cerrahi öykü
varlığında,
 Dismenore, disparoni varlığında,
3. Tuşede rektovajinal nodülarite varlığında,
4. Pelvik ağrı öyküsünde
5. Genç yaş ve 3 yıldan fazla infertilite süresi olan
olgularda laparoskopi tanıda düşünülebilir.
 Servikal faktör tespitine yönelik postkoital test
uygulanmasının infertilite değerlendirilmesinde yeri yoktur
 Kadın infertilitesi değerlendirilmesinde genetik
danışmanlık ve karyotipleme gereken durumlar:
 Hipo-hipo olgular
2. Prematür ovaryan yetmezlik ( Turner Sendromu, Fragil X vs.)
3. Kartagener sendromu gibi genetik patolojiler
4. Aile ve kişisel öykü
5. Ciddi erkek faktör varlığı ve erkekte Kistik
Fibrosis varlığı
6. Tekrarlayan gebelik kayıpları
7. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
 Hepatit B, C, HIV, TORCH, servikal smear ve yaşa
bağlı HPV taraması infertilite değerlendirmesinin parçasıdır.
 Rubella negatif olgularda infertilite tedavisi öncesi mutlaka aşılama programı tamamlanmalıdır.
 İntrauterin manipülasyon öncesi Chlamydia
taraması yapılmamış olgularda proflaktik antibiyotik kullanımı önerilmektedir

Skrotal ultrasonografi
Fizik muayenede vas deferens yokluğu, varikosel
varlığı, epididimal endürasyon, testikülar kitle var ise
skrotal USG yapılmalıdır.
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Tablo 2. Male infertilitede endokrin parametreler (9).
Klinik tablo

FSH

Normal spermatogenez

Normal

Normal

Normal

Normal

Hipogonadotropik
hipogonadism

Düşük

Düşük

Düşük

Normal

Anormal spermatogenez

Yüksek/normal

Normal

Normal

Normal

Testiküler yetmezlik

Yüksek

Yüksek

Normal/ düşük

Normal

PRL salan tümör

Normal/düşük

Normal/düşük

Düşük

Yüksek

Semende Lökosit
Semende lökosit artışı sperm fonksiyon ve özellikle motilitesinde olumsuz etkilere yol açar. Lökosit ve immatür
germ hücreleri aynı görüntüyü verir ve ‘round cells ’ olarak adlandırılır. İki durumun ayırtedilmesi gerekir. Gerçek piyospermide (>1 milyon /ml lökosit) genital sistem
enfeksiyonları ve inflamasyon ekarte edilmelidir.
Antisperm Antikor Testi
İnfertilitenin nadir bir nedenini oluşturur ve rutin test
önerilmez. İzole astenospermi durumunda ya da sperm
aglütinasyonunda test uygulanmalı. ASA serumda,
semende ve sperm üzerinde bulunabilir. Travma, torsiyon, biyopsi, vasektomi, orşit sonrası ASA oluşumu
görülebilir. Klinik kullanılabilirliği sınırlıdır özellikle ICSI
planlanan hastalarda kullanımı önerilmemektedir (9).
Sperm Viabilite Testi
Sperm viabilitesi taze semenin eosin Y, trypan blue
ile muamelesi ya da hypoosmotic swelling (HOS) test
uygulaması ile test edilebilinir. Viable nonmotile
sperm pentoxifylline ile motilite kazanabilir.
Sperm Deoxyribonucleic Acid (DNA)
Fragmantasyon Testi
Sperm DNA’sı intrensek ve ekstrensek faktörler (ısı,
radyasyon, gonadotoksinler…) etkisi ile bozulabilir.
DNA fragmantasyonu sperm DNA hasarının onarılamamış olduğunu ifade eder. COMET ve TUNEL gibi
direkt testlerle ya da indirek testlerle DNA hasarı
tespit edilebilir. TUNEL için %36 cute off değer kabul edilir (9). Sperm DNA hasarı spontan tekrarlayan
düşükler ile de birliktedir. Testin infertil erkeklerde
rutin kullanımı önerilmemektedir.
Antioksidan kullanımı ya da var olan varikoselin
onarımı DNA hasar oranlarını düzeltebilir, ejakülat

LH

T

PRL

spermi yerine testisküler sperm kullanımı sonuçları
iyileştirebilir, ancak infertil çiftin değerlendirmesinde rutin sperm DNA fragmantasyon testi kullanımı
tartışmalıdır (9).
Genetik Tarama
Non obstruktif azospermide ve ciddi oligozoospermide (<5 milyon /ml ) fertil kontrollere göre genetik
anormallik olma oranı artar (12). Sayısal ve yapısal
kromozomal anormallikler en sık nedendir ve spermatogenezi olumsuz etkilerler.
Y-kromozom mikrodelesyonları da spermatogenez
bozukluklarına yol açar. İnfertil erkeklerde %7 oranında görülür, azospermiklerde ya da ciddi oligozoospermiklerde %16 oranında gözlenir Y kromozomu uzun
kolundaki AZF a, b, c bölgesinde spermatogenezi etkileyen gen delesyonlarını içerir. AZF c mikrodelesyonu
iyi prognozlu iken a ve b daha kötü prognozludur (9).
CBAVD olanlar cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator (CFTR) gen defekti ile birlikte olabilir. Erkekte CTFR gen defekti varsa çocuğun
etkilenme ihtimaline karşılık mutlak kadın eşin de
genetik taranması gerekir.
Karyotipik kromozomal anomaliler azospermik
erkeklerde %10-15 oranında gözlenir. Ciddi oligozoospermiklerde %5 normal sperm konsantrasyonu
olanlarda ise %1 oranında gözlenir. İnfertil erkeklerdeki tüm karyotipik anormalliklerin 2/3’ü Klinefelter
sendromudur (47, XXY).
Azospermik ya da ciddi oligozoospermik erkeklerde mutlak genetik değerlendirme yapılmalıdır (9).
Sperm anöploidi değerlendirmesi ise özellikle
tekrarlayan abortuslarda, tekrarlayan IVF başarısızlıklarında gözlenebilir ancak rutin test kullanımı maliyet etkin olmadığı için ICSI de kullanılacak spermin
test edilememesi ya da test edilen spermin ICSI’ de
kullanılamaması nedeni ile kullanımı sınırlıdır.
İnfertil erkeğin değerlendirmesinde tanısal yaklaşım Şekil 1’deki algoritmada özetlenmiştir.
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Anamnez (Kadın)

• İnfertilite süresi, geçmiş tetkik
ve tedavilerin, geçirilmiş
hastalık ve ameliyatların
sorgulanması,
• Cinsel ilişki sıklığı ve
disfonksiyonun sorgulanması,
Kontrasepsiyon kullanımının
sorgulanması, Geçmiş
gebeliklerin sorgulanması,
• Meslek bilgileri ve çevresel
maruziyetlerin, beslenme
alışkanlıklarının, sigara,
alkol, kafein kullanımının
sorgulanması

• Menstruel siklus düzeninin
sorgulanması, STD ve Bulaşıcı
hastalıkların sorgulanması
• Eşlik eden galaktore, hirsutism,
pelvik ağrı, disparoni, Troid
ve diğer endokrin patolojilere
yönelik semptomların
sorgulanması

Fizik Muayene (Kadın)

Boy, kilo, Vücut Kitle İndeksi
(BMI: 19-30), kan basıncı, nabız,
tiroid muayenesi, sekonder seks
karakterlerinin değerlendirilmesi,
Hirsutizm değerlendirmesi
Sistemik Muayene
Rubella, Toxoplasma Taraması
Hebatit B, C, HIV taraması

Pelvik ve abdominal muayene,
servikal kanser tarama muayenesi
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Anamnez (Erkek)

• İnfertilite süresi ve geçmiş
eş-ilişki öyküsü
• Kolt sıklığı ve zamanlaması
• Geçirilmiş çocukluk çağı
hastalıkları
• Sistemik hastalıklar (DM,
Üst Solunum yolu
hastalıkları)
• Geçirilmiş cerrahi öyküsü
• Devamlı alınan ilaç ve alerji
öyküsü
• STD öyküsü

• Mesleki maruziyetler
• Yaşam tarzı ve beslenme
alışkanlıkları
• Sigara, alkol, kafein kullanımı

• Fonksiyonel bozukluğa
yönelik sorgulama

Fizik Muayene (Erkek)

Boy, kilo, Vücut Kitle İndeksi
(BMI), kan basıncı, nabız, tiroid
muayenesi, sekonder seks
karakterlerinin değerlendirilmesi
Sistemik Muayene

Pelvik-ürolojik ve
abdominal muayene
•
•
•
•
•

penis, üretral meatus
testis
vas deferens ve epididim
varikosel
rektal muayene
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Uygulama Önerileri
 Erkek faktör rutin değerlendirmede endokrin
değerlendirilmenin yeri yoktur.
1. Sperm konsantrasyonu <10 milyon/mL ise;
2. Seksüel fonksiyon bozukluklarında;
3. Spesifik endokrin problemleri yansıtan bulguların varlığında mutlak endokrin değerlendirme yapılmalıdır
4. Endokrin 1. basamak tanı testleri FSH ve total
testosterondur. Total T düzeyi <300 ng/ml
ise 2. basamak olarak serbest testosteron,
LH, PRL bakılmalıdır.
 Non obstruktif azospermide ve ciddi oligozoospermide (<5 milyon/ml) genetik değerlendirme zorunludur ve aşağıdakileri içerir
 Y-kromozom mikrodelesyon
5. Kistik fibrozis geni (CFTR)
6. Karyotipleme
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Tanım ve İnsidans

mektedir. Etiyolojide insülin rezistansının önemli bir
rolü olduğu düşünülmektedir. Birçok PKOS’lu kadında insülin rezistansı görülse de bir tanı kriteri değildir.
Zayıf PKOS’lu kadınların %75’inde ve kilolu ve obez
PKOS’lu kadınların %95’inde insülin rezistansı görülür
(6). Obezite PKOS etkilerini arttırabilen bir komorbiditedir. PKOS’lu hastaların yaklaşık %20’si obez değildir.
Bununla birlikte, obezite de bir tanı kriteri değildir.
Hiperinsülinemi nedeniyle seks hormon bağlayıcı
globülin (SHBG) seviyesinde düşüş görülür. Böylece,
dolaşımdaki serbest androjen miktarı artar. İnsülinin
hipotalamus üzerinde de yeme isteğinin uyarılması ve
gonadotropin sekresyonunun artışı gibi direkt etkileri
olabilir. Sonuç olarak, insülin rezistansı hiperandrojenizmi başlatan faktör olmasa da artmasına neden olur.

Polikistik over sendromu (PKOS) hiperandrojenizm,
ovulatuar disfonksiyon ve polikistik overlerle karakterize bir hastalıktır. Evrensel olarak kabul edilmiş kesin tanı kriterleri bulunmamaktadır (Tablo 1). Tüm tanımlamalarda öncelikle diğer nedenlerin dışlanması
gerekmektedir. Ultrasonografik olarak polikistik over,
12 veya daha fazla 2-9 mm’lik folikül varlığı veya over
hacminin 10 cm3 üzerinde olması ile tanımlanır. Görüntü bir veya iki overde olabilir. Ultrasonda polikistik over görüntüsü non-spesifik bir bulgudur ve tek
başına tanı için yeterli değildir. Ayrıca, herhangi bir
endokrinolojik hastalığı olmayan kadınlarda da sıkça
görülebilmektedir.
PKOS üreme çağındaki kadınlarda en sık rastlanan hormonal bozukluktur. İnsidansı kullanılan tanı
kriterleri setine göre %7 ile %18 arasında değişmektedir (4, 5). NIH kriterlerine göre üreme çağındaki kadınların yaklaşık %7’sinde PKOS görülür (4). Rotterdam kriterleri kullanıldığında ise PKOS tanısı yaklaşık
iki kat artmaktadır. AES kriterlerine göre ise diğer ikisi arasında kalmaktadır. PKOS anovülasyonun en sık
nedenidir. İnfertilite nedeniyle tedavi alan çiftlerin
yaklaşık %30’unda neden anovülasyondur.

PKOS ve İnfertilite İlişkisi
İnfertilite PKOS’lu kadınlar için yaygın bir başvuru
şikayetidir. Geniş serili bir çalışmanın sonuçlarına
göre PKOS’lu kadınların yaklaşık yarısında primer infertilite ve yaklaşık dörtte birinde sekonder infertilite görülmektedir (7). PKOS ovulatuar bozuklukların
%70-90’ından sorumludur. Anovulatuar infertilitesi
bulunan kadınların ise yaklaşık %80’inde PKOS görülür (8). Uzamış anovülasyon periyotları infertilitede
artış ile ilişkilidir. PKOS’lu kadınların aylık spontan ovülasyon oranının %32 olmasına rağmen hayat boyu
fekunditelerinin diğer kadınlarla benzer olduğu ve
PKOS’lu kadınların yaklaşık dörtte üçünün spontan
gebe kaldığı belirlenmiştir. PKOS’lu kadınların bazılarında düzenli menstrüel sikluslara rağmen anovülas-

Etiyoloji
Etiyolojisi henüz tam olarak bilinememektedir ve genellikle semptomlara yönelik ampirik tedavi düzenlenir. PKOS, oluşumunda genetik ve çevresel etkenlerin
rol aldığı multifaktöriyel bir hastalık olarak kabul edil157
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Tablo 1. Polikistik over sendromu tanısı için önerilen tanı kriterleri.
Tanı kriteri

National Institute of
Health-1990 (1)

Rotterdam Consensus-2003
(2)*

Andrgen Excess
Society-2006 (3)**

Hiperandrojenizma

+

+/-

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

Oligo/amenore
b

USG’de polikistik overler

Not: *Üç kriterden herhangi ikisi olmalıdır. **Hiperandrojenizm ile birlikte diğer iki kriterden en az biri olmalıdır. aHirşutizm
veya biyokimyasal hiperandrojenemi. bBir veya iki overde, 12 veya daha fazla 2-9 mm’lik folikül varlığı veya over hacminin
10 cm3 üzerinde olması.

yon görülebilir. Her ne kadar infertilitenin esas nedeni
oligo/anovülasyon gibi görünse de implantasyona
engel olan endometrial değişiklikler ve obezite de
subfertilite ve konsepsiyonda gecikme ile ilişkilidir.
PKOS’da İnfertilite Yönetimi
Polikistik over sendromu olan ve infertilite ile başvuran kadınların diğer infertilite nedenleri açısından da tam bir değerlendirmeye alınması gerekir.
Bir çalışmada PKOS nedeniyle değerlendirilen infertil çiftlerin %10’unda ciddi oligospermi ve %5’inde
bilateral tubal oklüzyon saptanmıştır (9). Eğer başka
bir infertilite nedeni yoksa PKOS ile ilişkili infertilite yönetiminde yaşam şekli değişikliği, ovülasyon
indüksiyonu, in vitro fertilizasyon ve laparoskopik
ovaryen diyatermi gibi yöntemler bulunmaktadır
(Şekil 1).
1. Yaşam şekli değişikliği
PKOS’lu kadınların birçoğu aşırı kilolu veya obezdir.
Obezite insülin rezistansı ve hiperinsülinemi ile ilişkilidir. İnsülin overlerden androjen sekresyonunu arttırabildiği gibi SHBG seviyesini azaltarak serbest and-

rojen seviyesinde de artışa neden olur. Yüksek androjen büyüyen foliküllerde östrojenik ortamı bozar
ve foliküler atreziye neden olur. Ayrıca, androjenler
adipoz dokuda östrona aromatize olurlar ve östron
negatif geri besleme ile hipofiz bezinden FSH salınımının azalmasına neden olur. Obez kadınlar ovülasyon indüksiyonu sırasında kullanılan ilaçlara daha az
yanıt verirler. Obez kadınların gebeliklerinde düşük,
konjenital anomali (nöral tüp defekti, omfalosel, kardiyak defekt gibi), gestasyonel diyabet, hipertansiyon, tromboembolik olay ve doğum sırasında zorluk
riski artar (10).
Metabolik komplikasyonların esas tedavisi yaşam
şekli değişikliği ile sağlanır. Egzersiz ve diyet kombinasyonu ile diyabet riskinde belirgin azalma sağlanır
(11). Kilo kaybı sağlanmasında diyetin kompozisyonundan çok kalori kısıtlanması önemlidir. Aşırı kilolu
ve obez PKOS’lu kadınlarda yaşam şekli değişikliği ile
ovulatuar fonksiyonlarda ve gebelik oranlarında artış görülebilir. PKOS’lu obez kadınlarda diyet ve egzersiz ile vücut indeksinde %5-6 düşüş sağlandığında hastaların yaklaşık %70’inde menstrüel sikluslar
düzelmektedir (12). Ancak, diyet ve egzersiz kombinasyonunun ovulatuar fonksiyonlar üzerine olumlu
etkisinin gösterilemediği çalışmalar da mevcuttur

Şekil 1. Polikistik over sendromu olan
infertil kadınlarda tedavi yöntemleri
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(13). Yaşam şekli değişikliği ile fertilite tedavilerinin
etkinliği arttırılabilir ve obstetrik komplikasyonlar
azaltılabilir. Kilo verilmesi ile abdominal yağ doku,
hiperandrojenizm ve insülin rezistansı azalır. Buna
bağlı olarak lipid profili, ovülasyon, menstrüel düzen, fertilite, diyabet ve kardiyovasküler risk faktörleri ile psikolojik sağlıkta düzelme görülür (14, 15). Bu
nedenlerle, PKOS’lu hastaların büyük çoğunluğunda
ilk basamak tedavi yaşam şekli değişikliğidir.
Uygulama Önerileri
 Hem obez hem de zayıf PKOS’lu kadınlarda ilk
basamak tedavi yöntemidir.
 Hormonal profilde düzelme sağlar.
 Ovülasyon ve gebelik oranlarını etkilemez.
 Ovülasyon indüksiyon tedavilerine cevabı arttırır ve obstetrik komplikasyon riskini azaltır.
2. Bariatrik Cerrahi
En az 1 yıl kilo verme çabasına rağmen vücut kitle
indeksi (VKİ) >35 kg/m2 olan kadınlar bariatrik cerrahiden fayda görebilirler. Güncel yönergelere göre
bariatrik cerrahi VKİ >40 kg/m2 hastalar için veya VKİ
>35 kg/m2 olan ve obezite ile ilişkili komorbiditeleri
bulunan hastalar için düşünülebilir (16). PKOS bu komorbiditelerden biri olarak kabul edilebilir.
Diyabet gibi metabolik komplikasyonlarda remisyon sağlansa da bariatrik cerrahiye bağlı malabsorpsiyon, psikolojik bozukluklar ve yeme bozuklukları gibi
ciddi yan etkiler görülebilir (17, 18). Her ne kadar yeterli çalışma ve kanıt bulunmasa da PKOS’lu hastaların
fertilitesi bariatrik cerrahi sonrası artabilir (19). Ayrıca
anovülasyon, hirşutizm, hormonal bozukluklar, insülin rezistansı, seksüel aktivite ve libido düzelir (20, 21).
Ancak, bu bariatrik cerrahi sonrası gebeliklerin olumlu yönde etkileneceği anlamına gelmez. Aksine, SGA
bebekler ve preterm doğumlar bildirilmiştir.
Uygulama Önerileri
 PKOS’lu infertil hastaların yönetiminde bir tedavi basamağı değildir.
 En az 6 ay kalori kısıtlaması ve egzersize rağmen kilo veremeyen ve VKİ >35 kg/m2 olan
PKOS’lu anovulatuar kadınların fertilite sonuçlarında düzelme sağlayabilir.
 Cerrahi öncesinde hastalar tüm olası riskler açısından bilgilendirilmelidir.
 Hızlı kilo verme döneminde gebeliğe izin verilmemelidir.

3. Klomifen Sitrat
Klomifen sitrat (CC) ile anti-östrojen tedavi anovulatuar PKOS hastalarında geleneksel olarak birinci
basamak tedavide kullanılır. Klomifen sitrat hem
agonist hem de antagonist etkileri olan selektif bir
östrojen reseptör modülatörüdür. Kompetitif olarak
hipotalamustaki östrojen reseptörlerine bağlanır.
Hipotalamustaki uzamış bağlanma ile negatif geri
besleme mekanizması kesilir ve sonuçta gonadotropin serbestleştirici hormon (GnRH) sekresyonu ve hipofizer FSH üretimi artar. Böylece folikül gelişimi ve
matürasyonu artar (22). PKOS hastalarında CC GnRH
puls amplitüdünü arttırır, ancak zaten artmış olan
frekansı etkilemez.
Genellikle CC başlangıç dozu 50 mg/gün’dür.
Menstrüel siklusun 2-5. günleri arasında başlanır ve
5 gün boyunca kullanılır. Eğer ovülasyon gerçekleşmezse sonraki sikluslarda tedrici olarak arttırılarak
150 mg/gün dozunda verilebilir. 150 mg/gün üzerinde belirgin bir faydası yok gibi görünmektedir.
150 mg/gün dozunda hala ovülasyon görülmüyorsa
hasta CC rezistan olarak kabul edilir. CC, hastaların
yaklaşık %75-80’inde ovülasyonu sağlar (23). Altı
ile dokuz siklus sonrasında CC ile kümülatif gebelik
oranları %50-60’a ulaşır, ancak daha uzun süre devam etmenin ek katkısı yoktur (24). Üç randomize
kontrollü çalışmanın dahil edildiği bir meta-analiz
sonucuna göre CC ovülasyon ve gebelik oranlarını arttırmaktadır (25). PKOS’lu hastalarda ovaryen
hiperstimülasyon sendromu (OHSS) gelişme riski
%1’den azdır. Ancak, multifoliküler gelişim nedeniyle %11’e varan oranlarda çoğul gebelik riski bildirildiğinden tedavinin ultrason ile monitörize edilmesi
uygundur (26).
CC tedavisi ile hastaların yaklaşık %80’inde ovülasyon sağlanırken ancak %35-40’ında gebelik elde
edilebilmektedir (27). Bunun muhtemel nedenlerinden biri zaten LH seviyesi yüksek olan hastalarda LH
seviyesinin daha da artması olabilir. Bir diğer faktör
ise CC’nin endometrium ve servikal mukus üzerindeki anti-östrojenik etkisidir. Endometrial kalınlığın 8
mm’den daha az olması gebelik açısından kötü prognoza işaret eder (27). CC rezistansı için risk faktörleri
obezite, insülin rezistansı, serum androjen seviyelerinin yüksek olması ve ileri yaştır (28). Anti-mülleryan
hormon (AMH) seviyesi 3.4 ng/ml’nin üzerinde olan
hastalarda ovülasyon ve gebelik oranları belirgin
şekilde düşmektedir (29). CC rezistansı durumunda
tedavi seçenekleri arasında aromataz inhibitörleri,
gonadotropinler ve laparoskopik ovaryen diyatermi
bulunmaktadır.
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Uygulama Önerileri
 Ovülasyon indüksiyonunda birinci basamak
farmakolojik tedavidir.
 Menstrüel siklusun 2-5. günleri arasında başlanır, 50 mg/gün, 5 gün.
 Ovülasyon sağlanamazsa CC rezistansı, 6 ovulatuar siklus sonunda gebelik elde edilemezse
CC başarısızlığı olarak adlandırılır.
 %11’e varan çoğul gebelik riski nedeniyle siklus monitorizasyonu gerekir.
4. Aromataz İnhibitörleri
Aromataz inhibitörleri androjenlerden östrojen biyosentezini ve hipotalamik-hipofizer geri beslemeyi
engeller ve FSH sekresyonunu arttırır. CC’nin uzun
yarı ömrü nedeniyle östrojen reseptörlerinde boşalma ve hipotalamopitüiter geri besleme mekanizmasında bozulma ve buna bağlı da uzun süreli yüksek
FSH değerleri ve multifoliküler gelişim görülür. Letrozol ile bu geri besleme mekanizması korunduğundan CC ile karşılaştırıldığında daha az multifoliküler
gelişim olur (29). Letrozolüz yarı ömrü kısadır (48
saat) ve östrojen reseptörlerinde blokaj yapmaz.
Santral geri besleme mekanizması intakt kaldığından dominant folikül geliştiğinde östrjen seviyesi de
artar ve normal negatif geri besleme ile monofoliküler gelişim olur (30).
Letrozol kullanımının fetal anomali riskini arttırmadığı bildirilmiştir (31, 32). Anovulatuar PKOS’lu
hastaların tedavisinde letrozol ve CC tedavileri karşılaştırıldığında, letrozol grubunda ovülasyon ve canlı
doğum oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (31). Gebelik kaybı, çoğul gebelik ve konjenital anomali açısından ise her iki grup arasında fark
saptanmamıştır. Letrozol 26 randomize kontrollü
çalışmanın dahil edildiği bir meta-analiz sonuçlarına
göre klinik gebelik ve canlı doğum oranları açısından CC’den üstündür (33). Ayrıca, CC veya plaseboya
göre OHSS riskinde artış yoktur.
Uygulama Önerileri
 Menstrüel siklusun 3-7. günleri arasında başlanır, 2.5 mg/gün 5 gün. Sonraki sikluslarda 7.5
mg/gün dozuna kadar çıkılabilir.
 Klinik gebelik ve canlı doğum oranları açısından en az CC kadar etkilidir.
 CC ile birlikte ilk basamak tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.
 CC başarısızlığı veya rezistansı durumunda tercih edilmelidir.

5. Metformin
Metformin oral yolla kullanılan biguanid bir insülin
duyarlılaştırıcı ajandır ve tip 2 diyabet tedavisinde en
sık kullanılan ilaçtır. Metformin hepatik glukoz üretimini, intestinal glukoz alımını azaltır ve kas doku ve
karaciğerde glukoz alımını arttırır. Böylece insülin seviyesinde azalma ve PKOS semtomlarında düzelme
görülür.
Metformin 1990’lı yılların başlarında PKOS tedavisinde ilk kullanılmaya başlandığında üreme fonksiyonlarında düzelme olduğu düşünülmüş olsa da
daha sonra yapılan geniş serili randomize çalışmalarda belirgin faydası tespit edilememiştir (34-36).
Ayrıca metforminin tek başına kullanımı CC tedavisi ile karşılaştırıldığında canlı doğum oranının daha
düşük ve düşük oranının ise daha yüksek olduğu izlenmiştir (9). Ancak, 40 çalışmanın dahil edildiği yakın zamanlı bir meta-analiz metformin kullanımıyla
menstrüel düzen ve ovülasyon oranlarında düzelme
olduğunu ve plasebo ile karşılaştırılıdığında canlı
doğum oranlarını bir miktar arttırabileceğini savunmaktadır (35). Ayrıca, düşük oranları üzerine olumsuz etkisi tespit edilmemiştir (35).
Metformin fertilite tedavisinden 3 ay önce başlanıp tedavi başladıktan sonra da 9 ay devam edildiğinde gebelik ve canlı doğum oranların katkı sağlamaktadır (37). CC rezistan hastaların tedavisine metformin eklenmesi de klinik gebelik oranlarını arttırmaktadır (35). Tiazolidinedionlar, inositol ve myoinositol
gibi diğer insülin duyarlılaştırıcı ajanların PKOS’lu
infertil hastaların yönetiminde kullanımını önermek
için yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Uygulama Önerileri
 İdeal doz günde iki kez 850-1000 mg.
 CC veya letrozol için monitörizasyon imkanı olmadığında, metformin tek başına ovülasyon ve
gebelik oranlarını arttırmak için kullanılabilir.
 CC rezistan PKOS hastalarında tedaviye metformin eklenmesiyle fertilite şansı artar.
6. Gonadotropinler
Gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu anovulatuar PKOS’lu hastaların yönetiminde CC rezistansı veya başarısızlığı durumlarında ikinci basamak
tedavi olarak kullanılır. PKOS’ta FSH seviyesi çok
düşüktür ve ekzojen gonadotroopinler ile yükseltilerek folikül gelişimi uyarılabilir. İlk basamak tedavi olarak gonadotropinlerle CC’yi karşılaştıran bir
randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre

BÖLÜM 26 • Polikistik Over Sendromu ve İnfertilite Yönetimi  161

gonadotropinlerle gebelik ve canlı doğuma ulaşma
daha etkili ve çabuk olmaktadır (38). Ancak, gonadotropin kulanımı CC kadar kolay ve maliyet etkin
değildir. Yazarlar gonadotropinlerin ileri yaş anovulatuar PKOS’lu kadınlar için ilk basamak tedavide
düşünülebileceğini belirtmiştir (38).
Aşırı stimülasyon ve çoğul gebeliklerin önüne
geçmek için standart step-up protokolünün yerine
düşük doz step-up ya da step-down protokollerinin
kullanılması daha uygundur (Şekiller 2 ve 3). ESHRE/
ASRM PKOS Konsensus Çalışma Grubu da 37.5-75
IU dozlarında başlanıp 7-13 gün devam edilmesini,
eğer folikül gelişimi olursa doz değiştirmeden, folikül gelişimi olmazsa dozu haftalık olarak ilk dozun
%50’si kadar arttırarak devam edilmesini önermiştir
(8). Gonadotropinler herhangi bir pitüiter desensitizasyon yöntemi olmadan tek başına kullanılır. En az
bir folikülün en geniş çapı 17 mm’ye ulaştığında tek
doz 5000 ünite hCG enjeksiyonu ile ovülasyon tetiklenir. Çoğul gebelik ve OHSS riskini azaltmak için
14 mm üzerinde 3 veya daha fazla folikül varlığında
hCG uygulanmamalıdır.

Uygulama Önerileri
 CC rezistansı veya başarısızlığı durumlarında
ikinci basamak farmakolojik tedavi.
 Çoğul gebelik riskini en aza indirgemek için
düşük doz protokoller tercih edilmeli.
 Siklus monitörize edilmelidir.

7. Ovülasyon indüksiyonu için
adjuvan tedaviler
Akupunktur 3000 yıldır uygulanan ve son yıllarda
PKOS’lu hastaların semptomatik tedavisinde gündeme gelen bir tedavi yöntemidir. Adrenal bezlerden kortizol salgısını baskılar ve santral -endorfin
sekresyonunu düzenler. Bu şekilde GnRH salınımını
arttırır (39). Deneysel çalışmalarda insülin rezistansını azalttığı gösterilmiş olsa da PKOS’lu kadınlarda
böyle bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.
Elektroakupunktur menstrüel düzenin sağlanması
ve hormon profilinin düzelmesi yönünden egzersizden başarılı olduğu bildirilmiştir (40).

Şekil 2. Polikistik over sendromlu kadınların ovülasyon indüksiyonunda düşük
doz step-up protokol.

Şekil 3. Polikistik over sendromlu kadınların ovülasyon indüksiyonunda düşük
doz step-down protokol.
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Bitkisel tedavilerin çok azı PKOS’lu kadınların
tedavisinde değerlendirilmiştir. Hayıt bitkisinin
plaseboyla karşılaştırıldığında menstrüel siklusu
düzelttiği ve gebelik oranlarını arttırdığı bildirilmiştir (41). Uzakdoğu ülkelerinde hazırlanan bazı bitki karışımlarının androjen seviyelerini düşürdüğü
gösterilmiştir. Nane çayı hirşutizmi olan kadınlarda
serbest testosteron ve LH konsantrasyonlarını azaltabilir (42).

Uygulama Önerileri
 CC rezistan PKOS’lu kadınların ikinci basamak
tedavisinde tercih edilebilir.
 Rutin tedavi basamaklarından biri değildir.
 İnfertilite değerlendirmesi sırasında tanısal
laparoskopi gerekliliği olduğunda ya da siklus
monitörizasyonu imkanı olmadığında birinci
basamak tedavi olarak tercih edilebilir.
9. Yardımcı Üreme Teknikleri

Uygulama Önerileri
 Anovulatuar PKOS’lu kadınların yönetiminde
akupunktur ya da bitkisel tedavileri önermek
için yeterli kanıt bulunmamaktadır.
8. Laparoskopik Ovaryen Drilling
Laparoskopik ovaryen drilling (LOD) ilk kez 1984 yılında tanımlanmıştır. Ovaryen foliküllerin ve stromanın destrüksiyonu ile lokal ve sistemik androjen ve
inhibin seviyeleri azalır ve ardından FSH artar. Böylece foliküler gelişim ve ovülasyonda artış sağlanır.
LOD işleminin yaygın uygulamasında her overe 3
mm çapında ve 3-4 mm derinliğinde 4 adet delik açılır. Ancak LOD’nin unilateral uygulamasının da ovülasyon oranları açısından bilateral uygulama kadar
etkili olduğu bildirilmiştir (43).
Anovulatuar PKOS’lu subfertil kadınların birinci
basamak tedavisinde lazer veya diyatermi ile LOD
yoktur. Bu yöntem esas olarak CC rezistan PKOS’lu
hastalar için ikinci basamak tedavi olarak önerilmektedir (8). Birnci basamak tedavi olarak CC ile karşılaştıran çalışmalarda klinik gebelik, canlı doğum ve
düşük oranları açısından CC ile benzer sonuçlar elde
edilmiştir (44, 45). LOD sonrası gebe kalan kadınlarda
çoğul gebelik oranı daha azdır. Bazı hastalarda etkisi
geçici olabilir ve CC veya gonadotropinlerle adjuvan
tedavi gereksinimi olabilir. Laparoskopik ovaryen diyaterminin ovaryen fonksiyonlar üzerine uzun süreli
etkisi bilinmemektedir ve PKOS’lu hastalarda görülen metabolik bozuklukları düzelttiğine dair kanıt
bulunmamaktadır. PKOS’lu kadınların yaklaşık %30’u
LOD işlemine cevap vermez (işlemden 8 hafta sonra
menstruasyon olmaması ve anovülasyonun devam
etmesi), bu nedenle LOD başarısını öngörecek faktörlerin bilinmesi önemlidir (46). Obezite, 3 yıldan
daha uzun süreli infertilite, düşük LH (<10 IU/l), yüksek testosteron (>4.5 nmol/l) ve yüksek AMH (>7.7
ng/ml) LOD işlemine düşük cevap şansı ile ilişkilidir
(46).

Yardımcı üreme teknikleri (YÜT), özellikle de in vitro
fertilizasyon (IVF) PKOS ile ilişkili infertilitede üçüncü
basamak tedavi olarak kabul edilir (8). Ovülasyon indüksiyon tedavileri ile gebelik elde edilemeyen veya
tubal hasar ya da erkek subfertilitesi gibi ek infertilite faktörleri bulunan PKOS’lu kadınlarda tercih edilir.
Özellikle obez PKOS’lu hastalarda ovaryen stimülasyon için daha fazla FSH gerekmektedir. Ancak bir kez
eşik değere ulaşıldığında ovaryen cevabın kontrol
edilmesi zorlaşmakta ve OHSS riski belirgin şekilde
artmaktadır (47). Bununla birlikte, PKOS’lu kadınların IVF sikluslarında daha fazla oosit elde edilmesine
rağmen fertilizasyon oranları normal overli kadınlara
göre daha düşük kalmaktadır (48). Sonuç olarak, fertilizasyon başarısızlığı ve OHSS riski nedeniyle daha
fazla embriyo transferi iptali olur (48). Ayrıca, PKOS’lu
kadınların IVF gebeliklerinde normal overli kadınların
gebeliklerine göre daha fazla düşük görülür. Vücut
kitle indeksi, bel/kalça oranı ve insülin rezistansındaki artış düşük riski ile ilişkili bulunmuştur (49).
PKOS’lu kadınların ovaryen stimülasyonunda uzun
agonist ve kısa antagonist protokoller devam eden
gebelik ve canlı doğum oranları açısından benzer sonuçlanmaktadır. Ancak, antagonist protokol ile %50
daha az OHSS görülmektedir (50). Kısa antagonist
protokolde stimülasyon süresi daha kısa ve total gonadotropin dozu daha düşüktür. Orta ve ciddi OHSS
insidansı ise belirgin şekilde daha düşüktür (51). Bununla birlikte, klinik gebelik oranları ve siklus iptal
oranları açısından agonist protokoller ile benzerdir
(51). GnRH antagonist stimülasyon protokolünün bir
diğer avantajı ise final oosit matürasyonu için hCG
yerine GnRH agonisti kullanımına izin vermesidir. Bu
şekilde OHSS riski daha da azaltılmış olur (52).
PKOS’lu kadınların IVF sikluslarına metformin eklenmesinin en belirgin faydası GnRH agonist protokolünde OHSS riskinin azalmasıdır (53). Ayrıca, metformin kullanan PKOS’lu kadınların sonraki frozen
sikluslarında canlı doğum oranlarında artış tespit
edilmiştir (54). Bu nedenlerle, uzun protokol tercih

BÖLÜM 26 • Polikistik Over Sendromu ve İnfertilite Yönetimi  163

edilen IVF sikluslarında OHSS riskini azaltmak amacıyla tedaviye metformin eklenmesi düşünülmelidir.
Uygulama Önerileri
 Ovülasyon indüksiyon tedavilerine cevap alınamadığında ya da ek infertilite faktörleri varlığında.
 Artmış OHSS riski nedeniyle siklus dikkatli şekilde monitörize edilmelidir.
 Antagonist protokol daha güvenlidir.
 GnRH agonist ile final oosit matürasyonu OHSS
riskini önemli derecede azaltır.
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Hipogonadotropik hipogonadizm (HH), hipotalamus veya hipofiz bezine ait patolojiler nedeniyle
gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) veya folikül
stimülan hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH)
salınımı ve etkilerindeki eksikliğe bağlı olarak ortaya
çıkan gonadal yetmezlik tablosodur.1 Santral hipogonadizm veya gonadotropin yetmezliği olarak da
adlandırılabilir. Kesin prevalansı bilinmemekle birlikte 1/4000-10.000 civarında olması muhtemeldir.
Konjenital HH, erkeklerde kadınlara oranla daha sık
görülür. Erkek, kadın oranı yaklaşık 5/1’dir. Cinsiyetler arasındaki bu farklılığın olası nedenleri; a. Erkek
olgularda mikropenis ve kriptorşidizm nedeniyle
bebeklik döneminde dahi tanı konulabilmesine rağmen, kadın hastada sıklıkla pubertal gelişimin geri
kalması sonrasında tanı konulması, b. Kadınlarda
parsiyel pubertal gelişim gösteren olguların göz ardı
edilmesi. c. X’e bağlı kalıtım gösteren olguların, sadece erkeklerde klinik bulgu vermesidir.2-4

Izole HH’nin 2 alt tipi vardır
a. Anosmik HH: GnRH sentez nöronlarının anormal
embriyonik migrasyonu ile ilişkilidir. Kadın hastada klinik olarak konjenital HH’nin neden olduğu
puberte gecikmesi ile birlikte anosmi görülür ve
Kallmann sendromu olarak adlandırılır. İzole konjenital HH olgularının %50-60’ını oluşturan Kallmann sendromlu hastalarda gözlenen diğer fenotip anormallikleri; kranyofasyal defektler (yarık
damak dudak, yüksek arklı damak, oküler hipertelorizm, dental agenezi), nörosensöryel sağırlık,
parmak anomalileri (kliodaktili, sindaktili, kamptodaktili), unilateral renal agenezi ve nörolojik defektlerdir (okülomotor anomaliler, bimanuel sinkinezi veya ayna el hareketleri, serebellar ataksi).4, 5
b. Normosmik HH: GnRH sinyali ve sekresyonunun
düzenlenmesindeki anomaliler ile ilişkilidir. İzole
konjenital HH olgularının %40-50’sini oluşturur
Normosmik izole HH genellikle diğer malformasyonlar ile birliktelik göstermez.4, 6

1. Hipogonadotropik hipogonadizm’e
neden olan patolojiler ve sınıflaması

İzole olmayan konjenital veya edinilmiş HH nedenleri
ise aşağıdaki gibidir;
a. Diğer konjenital endokrin hastalıklar ile birlikte
görülebilir (örneğin; çoklu hipofiz hormon yetmezliği, septooptik displazi ve diğer orta hat
defektleri gibi malformasyonlar, ayrıca leptin
yetmezliği, prohormon konvertaz – 1 yetmezliği,
adrenal hipoplazi, Gaucher hastalığı).
b. Birçok farklı sendromun özelliği olabilir (örneğin;
Prader – Willi sendromu, Laurence – Moon sendromu, Bardet – Biedl sendromu, CHARGE sendromu),

Hipogonadotropik hipogonadizm, primer veya sekonder, konjenital veya edinilmiş olmak üzere sınıflandırılabilir. Primer, konjenital HH’de, hipotalamustan GnRH üretimi, salınımı bozulmuştur ya da hipofiz
bezi GnRH uyarımına cevap vermez veya hipofiz bezi
FSH, LH üretme yeteneğinden yoksun olabilir. Bu
bezlerdeki patoloji sadece gonadotropin üretimine
engel ise izole HH adını alır. Eğer gonadotropinlerin
yanı sıra diğer hipofizer hormonlar da üretilemiyor
ise izole olmayan HH adını alır.4-10
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c. Diğer bazı durumlarda da görülebilir (örneğin;
kronik transfüzyon veya hemokromatozis kaynaklı demir birikimi).
Sekonder yani edinilmiş HH; hipotalamusun
GnRH salınımını engelleyen anormal fizyolojik veya
patolojik olaylar sonucunda ya da hipotalamus
veya hipofiz bezini fonksiyon göremeyecek şekilde
tahrip eden edinilmiş hastalıklar sonrasında ortaya
çıkar. Edinilmiş HH, konjenital HH’den daha sık görülür.4-10
Sekonder HH’e neden olan patolojiler;
a. Edinilmiş hastalık ve bozukluklar; kronik sistemik
hastalıklar ve primer hipotiroidi, kilo kaybı, malnutrisyon, anoreksia, ağır egzersiz, aşırı stress,
psikojenik, hiperprolaktinemi, Cushing sendromu, kazanılmış immün yetmezlik sendromu
(AİDS), morbid obesite, tip 2 diabetes mellitus,
ilaçlardan; kronik glukokortikoid tedavisi, kronik
opioidler, hiperprolaktinemiye neden olan psikotroplar, anabolik steroidlerdir.
b. Santral sinir sistemi bozuklukları; tümörler; kraniyofaringiyom, germinom, diğer germ hücreli tümörler, hipotalamik ve optik glioma, astrositom,
pitüiter tümör. Hipotalamik/hipofiz bölgesinin
diğer bozuklukları; Langerhans histiyositozu,
postenfeksiyöz lezyonlar, vasküler anormallikler,
radyasyon tedavisi, konjenital malformasyonları,
kafa travması ve cerrahidir.
Edinilmiş HH’nin en sık sebebi olan hiperprolaktinemi, hipotalamustan pulsatil GnRH salınımını bozar. Hiperprolaktinemi; a. Hipofizer laktotrop
adenomundan aşırı salınımdan. b. Hipotalamik
dopaminin infindibüler yol üzerinden dağılımını
engelleyen hipotalamik veya hipofizer tümör ya
da bozukluklardan. c. Dopaminin etkilerini engelleyen ilaçlardan kaynaklanabilir. Hipotiroid çocuklarda GnRH’ya hipofiz duyarlılığı azalır. Hipotiroid
kadınlarda bu duyarlılık değişmez ancak bazal gonadotropin seviyelerinde kronik yüksekliğe bağlı
anovülasyon görülebilir.6, 7 Fonksiyonel hipotalamik amenore GnRH yetmezliğinin geri dönüşümlü
formudur. Aşırı egzersiz, anoreksiya gibi beslenme
yetersizliği olan hastalarda düşük leptin seviyeleri
nedeniyle ve psikojenik stress yaşayanlarda artmış
kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) seviyeleri nedeniyle ortaya çıkan GnRH pulsatilitesinin supresyonu ile karakterizedir.6-8

2. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
sık rastlanan genetik özellikler
Konjenital HH klinik ve genetik açıdan heterojen bir
hastalık olup güncel olarak 25’den fazla farklı genetik
neden tanımlanmıştır ve liste her geçen gün artmaktadır. En sık olarak sporadik olgular gözükmektedir
ancak X’e bağlı, otozomal dominant, otozomal resesif
kalıtım da bildirilmiştir. Aynı genetik özellikleri taşıyan
aile bireylerinde de göçünü tamamlayabilen GnRH nöronlarının sayısı nedeniyle fenotipik farklılıklar olabilir.
Normosmik HH’de patoloji sıklıkla GNRH1, KISS1R
ve GNRHR genlerindeki mutasyonlar ile ilişkilidir.
Kesin fonksiyonları bilinmemek ile beraber TAC3 ve
TACR3 genleri de normosmik HH ile ilişki göstermektedir. Bazı ailesel olgularda, genetik değişimler gonadotropik hücrelerde, GnRH sekresyonunu (GNRH1,
GPR54/KISS1R ve TAC3 ve TACR3) veya GnRH sensitivitesini etkiler (GNRHR). GNRHR geni, GnRH reseptörü ile ilişkilidir. GNRH1 geni, hipotalamus, hipofiz,
plasenta, over ve memeden salgılanır. GNRHR mutasyonlarının en belirgin özelliği fenotip şiddetli ise pulsatil GnRH uygulanmasına hipofiz rezistansıdır.11, 12
Anosmik HH’de ise (Kallmann Sendromu) patoloji KAL1, FGFR1, FGF8, PROK2 ve PROKR2 genlerindeki mutasyonlar ile ilişkilidir. Bu genlerin tümü GnRH
nöronlarını gelişimi ve migrasyonu ile ilişkilidir. Kallmann sendromunda, mutasyon tarama sonuçları ile
bazı klinik özellikler birliktelik gösterir, bunlar; sinkinezi ile KAL1, dental agenezi ile FGF8/FGFR1, kemik
anomalileri ile FGF8/FGFR1 ve işitme kaybı ile CHD7,
SOX10 mutasyonlarıdır.11, 12
Günümüze dek gösterilmiş diğer bazı mutasyonlar ise; DAX1 geni, X’e bağlı konjenital adrenal
hipoplazi ile ilişkidir ve HH’in yanı sıra adrenal yetmezlik görülür. CHD7 mutasyonu, CHARGE sendromu ile birliktelik gösteririr. Hem normosmik hem
de anosmik hastalarda bulunabilir. PC1, prohormon
konvertaz 1’i kodlayan gendir. Bu genin anormallikleri prohormon işlemede defektlere neden olur.
PROP1 genindeki mutasyonlar, büyüme hormonu
(GH), tiroid stimülan hormon (TSH), prolaktin ve
gonadotropinler gibi çok sayıda hipofiz hormonun
yokluğuna neden olur. HESX1 genindeki mutasyon,
kötü hipofiz gelişimine neden olan septooptik displazi ile ilişkilidir.4, 7, 11, 12
3. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
klinik bulgular
HH’nin klinik prezentasyonu başlangıç zamanına
(konjental veya kazanılmış), defektin şiddetine ve
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eşlik eden durumlara bağlıdır. Kadınlarda tipik olarak konjenital HH tanısı sıklıkla hayatın 2. veya 3.
dekadında pubertal gelişimin gecikmesi, sekonder
seks karakterlerinin yokluğu veya geriliği, primer
amenore, enükoid uyumsuzluk, sekonder amenore
ve infertilite ile konulur. HH, gecikmiş puberte olgularının %31’inden sorumludur. İzole HH olgularında
hastalığın ağırlığına göre primer amenore olguların
%90’ında gözükür. Gerek gecikmiş pubertenin yarattığı özsaygı yitimi, cinsel kimlik sorunları ve sosyal
ilişkilerde bozulma gerekse infertilitenin neden olduğu psikososyal problemler ve duygu durum değişiklikleri yakınmalara eşlik edebilir. Sekonder seks
karakterleri olmaksızın 13 yaşa dek, sekonder seks
karakterleri varlığında 15 yaşa dek adet döngüleri
başlamaz ise primer amenore nedenleri arasında HH
araştırılmalıdır. Bununla birlikte eşlik eden konjenital
defektler (özellikle orta hat defektleri gibi) veya aile
öyküsü var ise tanı daha erken yaşlarda da konulabilir. Şüphelenilen çocuklarda koku testleri ve kranial manyetik rezonanas görüntüleme ile daha erken
yaşlarda tanı konulması mümkündür.4, 7
Konjenital HH olan kadınlarda klinik, primer
amenore ve sekonder seks karakterlerinin olmadığı
komplet tablodan, spontan meme gelişim ile nadir
menseslerin görüldüğü parsiyel hastalığa dek değişkenlik gösterebilir. Parsiyel formlar, kronik anovülasyon ile ortaya çıkarlar ama yeterli estrojen üretme
kapasiteleri vardır ve sekonder seks karakterleri geliştirebilirler. Olguların çoğunda çeşitli derecelerde
meme gelişimi ve az bir kısmında da izole mensesler
tespit edilmiştir. Spontan telarşı olan kadınlar adrenal androjenlerin periferik aromatizasyonu ile pubarş
geliştirmeye de meyillidirler ve bu durum meme gelişimini de desteklemektedir. Bu kadınlarda spontan
gebelikler de görülebilir. Tanı ancak klinik ve HH ile
uyumlu laboratuar bulguları sayesinde konulabilir.
Puberte gecikmesi olan, primer amenoreli olgularda konstitüsyonel büyüme ve gelişme geriliğine
ait aile öyküsü sorgulanmalıdır. Primer ve sekonder
amenoreli olgularda kronik hastalıklar, nörolojik
hastalıklar ve yakınmalar, görme problemleri istemli veya istemsiz kilo kayıpları ve yorucu egzersizler
hakkında bilgi alınmalıdır. Postpubertal kadınları
değerlendirirken puberte ve menarş yaşı öğrenilmelidir. Kallmann sendromundaki en belirgin özellik
kahve - parfüm gibi kokuları algılama yetersizliğidir.
Bu nedenle koku duyusu ile ilgili anamnez sorgulanmalı ve ilgili testler planlanmalıdır. Galaktore, hipotiroidizm ve hipo/hiperandrojenizme ait bulgular
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Tümöral nedenlerin ortaya konulması için kafa içi basınç artışına ait

semptomlar sorgulanmalıdır. Baş ağrıları, sabahları
artan bulantı, kusma, görme bozuklukları ve diğer
nörolojik semptomların varlığı bir sinir sistemi tümörüne işaret ediyor olabilir. Kompleks sendromik nedenlerde tanı şüphe üzerine veya puberte yaşından
önce sendroma eşlik eden bulgular nedeniyle koyulmaktadır ancak sendromik nedenlerin bazı nadir
olgularında bulgular adölesan döneminde de ortaya
çıkabilmektedir.4, 7, 13
4. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
fizik muayene bulguları
Dış genital ve sekonder seks karakterlerinin muayenesi yapılmalı, vajinal mukoza ile meme gelişimi gibi estrojenizasyon bulguları değerlendirilmelidir. Pubik ve
aksiller kıllanma paterni gibi androjenizasyon bulguları not edilmelidir. Meme ve pubik kıllanma evrelemesi
Tanner skalasına göre yapılabilir. Hipogonadizm puberteden önce başlamış ise olgular epifizlerin kapanması gecikeceği için uzun boylu olmaya meyillidirler.
Boy uzama hızı değerlendirilmeli, pubertal hızlı gelişim olup olmadığı ve yaşıtlarına göre persentilleri kayıt
edilmelidir. Vücut kitle indeksi ve vücut yağı zayıflık ile
ilişkili HH’nin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.
Kronik hastalıklar ile ilişkili olabilecek bulgular,
genel fizik muayene içinde değerlendirilmeli ve
kayıt edilmelidir. Özellikle aşikar bir galaktore yol
gösterici olabilir. Hipotiroidi, Cushing sendromu ile
ilişkili olabilecek fizik muayene bulguları önemlidir.
Dikkatli nörolojik muayene santral sinir sistemi patolojilerini ortaya koymada oldukça faydalıdır. Tüm
bunların yanı sıra konjenital anomaliler ve dismorfik
özelliklerin varlığı spesifik sendromlara işaret edebilir. Bu olgularda boy kısa kalabilir. Prader-Willi ve
Laurence-Moon sendromunda; dismorfolojiye obesite ve gelişme geriliği eşlik eder. Septooptik displazide, nistagmus ve panhipopituitarism görülür. Dental agenezi ile el ve ayakların gelişimsel anomalileri
için işaretler değerlendirilmelidir.7, 10
5. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
laboratuar testleri
Serum gonadotropin düzeyleri (FSH ve LH), β-hCG,
prolaktin, estradiol ve testosteron seviyeleri ölçülmelidir. Hastalığın ağırlığına göre düşük FSH, LH ve
estradiol seviyleri tespit edilmesi oldukça muhtemeldir. Serum TSH ve serbest tiroksin ölçümü, özellikle
büyüme hızı yavaşlamış ve kemik yaşı büyük ölçüde
geri ise primer ve sekonder hipotiroidizm olabilecek
olanları belirlemek için endikedir. Serum dihidroepi-
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androstenedion –sülfat (DHEA-S) ölçümü pubertenin konstitüsyonel gecikmesini, konjenital GnRH eksikliğinden ayırt etmede yardımcı olabilir. Değerler
örtüşse bile konjenital GnRH eksikliği olanlar sıklıkla
daha normal adrenarş bulgularına sahiptirler. Sekonder adrenal yetmezlik, sabah kortizolü ölçümleri
ve adrenokortikotrop hormon (ACTH) ölçümleri ile
değerlendirilebilir. İnsülin benzeri büyüme faktörü
(IGF-1) ölçümü ile somatotropik aks değerlendirilebilir.6, 10 Kronik hastalıkları değerlendirmek için tam
kan sayımı, sedimentasyon hızı, karaciğer fonksiyon
testleri ve ilgili metabolik paneller, kan demir seviyesi, çölyak taraması ve idrar analizi yapılabilir.
GnRH stimülasyon testi; 100 μg GnRH’nın intravenöz (IV) uygulanması testi, temel gonadotropin
seviyesi ölçümlerine ek olarak tanı koydurucu bilgi
sağlamaz. HH hastasında GnRH testine cevap çok
değişkendir ancak gonadotropin eksikliğinin şiddeti hakkında bilgi verebilir. Stimülasyon testleri bazal
hormon ölçümleri yararlı olmadığında veya çoklu
hormon yetmezliğine dair güçlü klinik kanıtlar olduğunda uygulanmalıdır.14 Konjenital adrenal hiperplazi şüphesinde ACTH stimülasyon testi yapılabilir.
İnsülin Benzeri -3 (INSL3), Anti-Müllerian Hormon
(AMH), Kisspeptin ve İnhibin B Konjenital HH’nin tanısında kullanılabilecek yeni belirteçlerdir.10, 15
Gen mutasyonlarını ortaya koyabilecek spesifik
testler ile yapılacak değerlendirmeler ailevi HH olgularını ortaya koyarak risk altındaki bireyleri tespit
etmede ve prenatal tanı gereksinimi olduğunda kullanılabilir. Ancak edinilmiş HH olgularında yapılması
gerekli değildir. Yakın akrabalardaki riskleri değerlendirmek için eğer ailedeki patojenik varyant biliniyor
ise prepubertal dönemdeki riskli akrabalarına genetik
test yapılabilir. Değişebilen ekspresyon nedeniyle, patolojik varyanta sahip bir çocuğun pubertesi normal
ilerleyebileceği veya geri kalabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle puberte gelişimi takip edilmelidir.
Laboratuar testleri hem hayatın ilk 6 ayında hem
de hastanın kemik yaşı 13’e ulaştığında tekrarlanmalıdır. Ancak kadın hastada bebeklik döneminde
tanı çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle laboratuar testleri sıklıkla adölesan dönemde puberte
gecikmesi fark edildiğinde yapılır. Hipogonadizm bir
sendromun parçası ise laboratuar testleri için endikasyon olduğu daha çabuk fark edilecektir.
6. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
görüntüleme yöntemleri ve diğer testler
Anosmi ile birlikte HH olan olgularda kranial MRG
önerilir. Kallmann sendromunda olfaktor bulbusların

olmadığı görülecektir ancak normal MRG hastalığı
dışlamaz çünkü Kallmann sendromlu olguların %20
’sinde MRG’de olfaktor bulbus normal gözükebilir. Hipofizi gelişim anomalileri veya hipofiz stalk interruption sendromu tanısında MRG kullanışlıdır. Nörolojik
bulguları olan hastalarda MRG hipofiz – hipotalamus
tümörlerini dışlamada kullanılabilir. Hiperprolaktinemi olgularında kranial MRG önerilmelidir. Ağır obesite, beslenme bozuklukları, ilaçlar gibi fonksiyonel
nedenlerle ortaya çıkan HH’de MRG endikasyonu
yoktur.4
Pelvik ultrasonografi ve pelvik MRG, amenore
sebebi olan genital patolojilerin ayırıcı tanısında yararlıdır. Bu şekilde uterus boyutları, endometriyal kalınlık ve over gelişimi değerlendirilebilir. Primer HH
(KAL 1 defektli) hastalarda unilateral böbrek agenezisine daha sık rastlandığı için, Kallmann sendromlu
olgularda renal ultrasonografi önerilmelidir.
Lumber vertebra, femur boynu ve kalça kemik
mineral yoğunluğu (KMD) ölçümleri HH tanısı konulduğunda yapılmalı ve 1-2 yıl seks steroid tedavisinin ardından tekrar değerlendirilmelidir. Gecikmiş
puberteli adölesanların değerlendirilmesinde kemik
yaşı ölçümü önerilir.
Anozmi tanısında olfaktometri testlerinden yararlanılabilir. Bu testler tanısı şüpheli, hiposmik ve
parsiyel defektleri olan hastaların tanısında kullanışlıdır. İşitme testleri ve görme testleri yapılması gereken diğer testler arasındadır.16
7. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
ayırıcı tanı
İzole konjenital HH tanısı; anamnez, muayene ve laboratuar bulgularının yanı sıra HH’nin sekonder nedenlerinin dışlanması ile konur. Gecikmiş puberteli
adölesanlarda, ayırıcı tanıda öncelikle pubertenin
konstitüsyonel gecikmesi ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Her ikisinde de tespit edilen düşük LH seviyeleri
nedeniyle ayrım yapmak zor olabilir. Özellikle normosmik izole HH’yi konstitüsyonel geç puberteden
ayırmak 20 yaşından önce geri dönüşümlü olgular
nedeniyle zordur. Konstitüsyonel gecikme daha
sıktır ve sıklıkla ailedeki diğer bireylerde de benzer
bir öykü vardır. Konstitüsyonel hastalıkta, büyüme
gecikmesi puberteden önce görülür ve gecikmiş kemik yaşı ile yavaş boy uzamasına neden olur. İzole
HH olguları ise normal lineer büyüme gösterirler ve
pubertal büyüme hızlanmasının yokluğuna rağmen
kısa boy yaygın değildir. Konstitüsyonel gecikmede
adrenarş da gecikeceği için pubik kıllanma azdır.
Bazal gonadotropin ve GnRH stimülasyon testleri
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kısıtlı diagnostik spesifite taşırlar, zira gonadotropin
seviyeleri bu iki hastalıkta üst üste biner. Tek inhibin
B seviyleri gruplar arasında iyi bir ayrım sağlayabilir
ancak bu konuda çalışmalar azdır. Halen bu iki klinik
durumu ayırmada rutin olarak kullanılabilecek test
mevcut değildir.6, 17Hipogonadtropik ve hipergonadotropik hipogonadizmin ayırıcı tanısı serum LH ve
FSH konsantrasyonları ile yapılabilir. Hipergonadotropik hipogonadizm, primer olarak gonadal defekte
işaret ederken, hipogonadotropik hipogonadizm hipotalamik/hipofizer problemler ile ilişkilidir. Sekonder amenoresi olan postpubertal kadınlarda, 5-10
günlük progestin tedavisinin ardından ortaya çıkan
çekilme kanaması, intakt gonadal fonksiyonlara işaret eden yeterli estrojen salınımını gösterir. HH olgularda düşük serum estrojen seviyeleri nedeniyle bu
test ile kanama olması beklenmez. Ancak hipogonadizmin diğer tipleri ile ayırıcı tanıda yararlı olabilir.
8. Hipogonadotropik hipogonadizmli
kadında görülebilecek komplikasyonlar
Hipogonadizm puberte öncesi başlamış ise yaşıtlarına göre geri kalmış seks karakterleri gelişimi düşük
öz saygıya, psikososyal problemlere yol açabilir. Libido kaybı gibi cinsel problemler görülebilir. İnfertilite
ve osteoporoz riski artar. Osteoporaza bağlı kemik
kırıkları görülebilir.4
İzole HH olgularında genel mortalitede artış görülmez. Ancak HH bir sendromun parçası ise veya
edinilmiş sekonder bir sebep ile ilişkili ise o hastalığa
ait morbidite ve mortalite riski taşırlar.7
9. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
prognoz ve uzun dönemli takip
Spontan düzelme veya geri dönüşüm konjenital HH
olgularının yaklaşık %10-15’inde görülür. Bu olgularda GnRH yetmezliği hafiften ağıra kadar bir tabloda
olabilir ve pek çok geri dönüşlü olgu gen mutasyonları barındırırlar. Şu an için geri dönüşlü konjenital
HH’lı olguları predikte edebilecek faktörleri bilinmemektedir. Bu geri dönüşüm kalıcı olmayabilir, bu
nedenle yakın takip önemlidir. Anoreksiya, stress ve
ağır egzersiz gibi faktörlere bağlı HH, yaşam koşullarının düzenlenmesi, davranışsal terapi, diyetisyen
takibi ile uygun kalori alımı ve psikiyatrik konsültasyonlar ile düzelebilir. Diğer olgular hormon replasmanı ile normal bir hayat sürebilirler.6, 18
HH düşünülen çocuklarda seksüel matürasyon,
gonadotropin ve seks hormonu seviyeleri, kemik yaşı
düzenli aralıklar ile monitörize edilmelidir. Adölesan

olgular puberte gelişimi ve hormon replasmanına
uygun cevap verip vermediğinin kontrolü ve ilaç dozlarının düzenlenmesi için sık takip edilebilirler.18
10. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
hormon replasman tedavisi.
HH’da tedavi adölesan döneminde veya çocuk istemi
olmayan genç kadınlarda eksik olan seks steroidlerinin replasmanı ile sağlanır. Replasman tedavisinin
amaçları; a. Sekonder seks karakterlerinin gelişimini
sağlamak, b. Endokrin ve metabolik fonksiyonları
düzenlemek. c. Normal kemik ve kas yapısına destek
olmak. d. Psikososyal problemlerin ortaya çıkışına
engel olmaktır.19, 20
Estrojen replasmanı için estradiol ya da konjuge
estrojen seçilebilir. Oral kullanım ile karşılaştırıldığında transdermal kullanım karaciğer geçişi etkisini,
suprafizyolojik estrojen konsantrasyonlarını engeller ve daha fizyolojik hormon salınım mekanizması
sağlar. Estradiol matrix yamaların 0.05-0.07 μg/kg’lık
küçük parçalara kesilmesi ile veya estradiol jelin 0.1
mg/gün kullanımı ile erken spontan pubertedeki
estrojen konsantrasyonları sağlanabilir. Doz 6-12
ayda kademeli olarak artırılır (Yamalarda 0.12 μg/
kg’ye kadar). Oral kullanımda mümkün olan en düşük dozlarda konjuge estrojen (0.15 mg/gün), etinil
estradiol (5 mcgr/gün), mikronize estrojen (0.5 mg/
gün) başlanıp, örneğin konjuge estrojen için 0.6251.25 mg/günlük doza ulaşıncaya dek 6-12 ayda doz
kademeli olarak artırılır. Düşük doz estrojen boy uzama hızını artırırken, yüksek doz epifizyal büyüme
plaklarının kapanmasına neden olacaktır. Bu nedenle duyarlı E2 tespit metodları ile E2 serum seviyelerinin monitörizasyonu, büyüme hızı, meme ve uterus
gelişimi de takip edilmelidir.19, 20
Progestin tedavisi için ise norethindron asetat (NETA) ya da medroksprogesteron asetatın her
menstruel siklusta veya 2-3 menstrüel siklusta bir,
12-14 gün süresince kullanılması düzenli adet kanamalarını sağlayacaktır. (2.5-5 mg/gün NETA, 5–10
mg/gün medroksiprogesteron asetat, 200 mg/gün
oral mikronize progesteron). Ancak meme gelişimi
ilerlemeden erken dönemde başlanan progestin tedavisi, meme gelişimi ve biçimi üzerine olumsuz etki
gösterebilir. Bu nedenle pubertenin indüklenmesinde 6-12 aylık estrojen tedavisi ile uygun meme gelişimi sağlandıktan sonra veya estrojen kırılma kanaması olduğunda progestin tedavisi başlanmalıdır.19
Pubertenin indüklenmesi oral kontraseptifler ile
yapılmamalıdır, ancak adölesan dönem sonrası hastanın ihtiyacı olan hormon miktarını sağlayacakları
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için kullanılabilirler. Hormon tedavisi sırasında bu
ilaçların kontrendikasyonlarına dikkat edilmelidir.
Doğal estrojenler, sentetik estrojenler tercih edilir,
çünkü sentetik estrojenler inkomplet metabolizasyona uğrarlar, tromboembolizm ve arteryel hipertansiyon riski sentetik formlarda daha fazladır.21
Tedavi zamanlamasına, hastanın psikososyal ihtiyaçları, büyüme paterni, sekonder seks karakterlerinin ortaya çıkma zamanlarına göre karar verilir. 13
yaşına kadar hiç meme gelişimi olmayan ve 15 yaşına kadar meme gelişimine rağmen primer amenore
olan hastaların değerlendirildiği düşünüldüğünde,
tanı bu yaşlarda koyulmuş ise tedaviye hemen başlanır ve daha kısa sürede normal doza ulaşılabilir.
Eğer tanı bu yaşlardan önce konulmuş ise düşük doz
estrojen tedavisi 10.6 yaşında başlamalı ve 2-3 yıllık
karşılanmamış estrojen verilmesinin ardından 13 yaşında progesteron ile adetler indüklenmelidir. Ancak
büyüme hormonu tedavisine ihtiyaç duyan kadınlarda düşük doz estrojen tedavisi 12 yaş civarına ertelenebilir. Böyle bir durumda progestin tedavisi 6-12 ay
sonra başlatılmalıdır. Dozlar büyüme potansiyeline
göre bireyselleştirilmeli ve pediatrik endokrinolog
ile konsülte edilmelidir.19-21
11. Hipogonadotropik hipogonadizmli
infertil olguda ovülasyon indüksiyonu
HH olgular WHO sınıflamasında Grup 1 ovülasyon
bozuklukları grubunda yer alır. Bu olgularda ovülasyonun sağlanmasında kullanılan tedavi yöntemleri;
a. Yaşam şekli değişiklikleri (BMI < 19 olan olgularda
kilo alımının düzenlenmesi için diyetisyen konsültasyonu ve egzersizin azaltılması). b. Pulsatil GnRH
tedavisi. c. Gonadotropin tedavisi.
Pulsatil GnRH tedavisi; pompa ile intravenöz (IV)
veya subkutan (SC) pulsatil GnRH uygulaması etkili
ve halen birinci basamak tedavi yöntemidir. Bu tedavinin başarılı olabilmesi için intakt bir hipofiz bezine
ihtiyaç vardır. IV pulsatil GnRH tedavisi 60-90 dakika
aralıklar ile 75 ng/kg veya 3-10 μg/her atımda olacak şekilde uygulanabilir. Subkutan uygulama ise
daha yüksek dozlar gerektirir (15 μg/atım). Ultrason
monitörizasyonunda >10 mm folikül gelişimi olmaz
ise 5 μg/atım dozunda artışlar yapılabilir. IV tedavi
nadiren flebite neden olabilir, pahalıdır, her zaman
ulaşılabilir değildir ve pek çok hasta günlerce veya
haftalarca pompa cihazı ile dolaşmayı istemez. Çoğul gebelikleri önlemek için tedaviye en düşük
dozla başlanıp, ovülasyon sağlanıncaya kadar doz
tedricen artırılmalıdır. Ovulasyon sonrasında pulsatil GnRH uygulaması aynı dozda devam ettirilebilir

veya sonlandırılıp luteal faz hCG (1500-2500 IU/haftada 2 kere) veya progesteron (400-800 mg/gün vajinal veya 100 mg/gün IM) ile desteklenebilir. Tedavi
başlangıcından itibaren ortalama 17 günde ovülasyonu sağlamak mümkündür. Gebeliğe ulaşmak için
gereken ortalama siklus sayısı 2.8’dir ve altı siklus
sonunda kümülatif gebelik oranı %70’in üzerindedir.22 Olguların %30’u hipofiz direncini işaret edecek
şekilde zayıf gonadotropin cevabı, %10’u ise ovarian
dirençle uyumlu şekilde abartılı FSH cevabı verirler.
CHD7, FGFR1, KAL1, TAC3 ve TACR3 mutasyonları
olan olgularda normal siklusun sağlanabildiği, ancak
hipofiz rezistansı olan kadınlarda GNRHR, PROKR2 ve
FGFR1 mutasyonlarının sık olduğu gösterilmiştir.23, 24
Gonadotropin tedavisi; ovülasyon indüksiyonu
için gonadotropin kullanılacak ise sadece FSH uygulaması, FSH/LH kombinasyonu veya insan menopozal
gonadotropini (hMG) kullanımı seçilebilir. Özellikle serum LH konsantrasyonu 1-1.2 mIU/ml’nin altında olan
olgularda sadece FSH ile yeterli cevap alınamayacağı
için tedavide rekombinant LH ya da hem LH hem de
FSH etkisi gösteren hMG ya da düşük dozlarda rekombinant hCG (örneğin 50-200 IU/gün) yer almalıdır. Rekombinant hFSH ile rhFSH ve rhLH birlikte kullanan
olgularda dolaşımdaki inhibin B ve anti – müllerian
hormon (AMH) seviyelerindeki değişimlerin benzerdir,
ancak tedaviye LH eklenmesi ile stimülasyon sırasında
daha yüksek estradiol seviyeleri elde edilebilir.25 Ovülasyon indüksiyonunda FSH/LH:2/1 oranı stimülasyonun ilk yarısı için uygun gözükmekte, günlük 150 IU
rFSH ve 75 IU rLH ile olguların %77-94’ünde yeterli
folikül büyümesi sağlanabilmektedir.26 Stimülasyonun ikinci yarısından itibaren FSH/LH:1/2 oranı tercih
edilebilir zira normal folikül büyümesi sırasında da LH
etkisi geç foliküler faz sırasında belirginleşmektedir.
Bu açıdan bakıldığında FSH/LH:1/1 aktivitesine sahip
hMG kullanımı fizyolojik süreç ile benzeşmez, bununla
birlikte düşük maliyet ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle
hMG halen birinci basamak tedavi ajanı olarak kullanılmaktadır. Siklusların %14’ü aşırı cevap ve %6’sı yetersiz
folikül büyümesi nedeniyle iptal edilmektedir. Stimülasyon süresi HH olmayan hastalar ile kıyaslandığında
oldukça uzundur. Bir olgu sunumunda ultrasonografi
ile antral folikül tespit edilmemiş olguda hMG ile stimülasyonun 102. gününde yeterli folikül gelişimi elde
edildiği bildirilmiştir.27 Gonadotropin uygulaması ile
istenen sayıda oosit elde edilemeyen olgularda, FSH
öncesi rhLH ile hazırlık, büyüme hormonu uygulaması
(gün aşırı 24 U veya günlük 12 U) ve testosteron yama
kullanımı ile ilgili veri azdır.28-30
Ovülasyonu takiben korpus luteum fonksiyonlarının desteklenmesi önerilir. Gonadotropinler ile
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ovülasyon indüksiyonu yapıldığında kümülatif gebelik oranı %23-56 arasında bildirilmektedir.31-33
HH olgularında GnRH pompa uygulaması ile gonadotropin uygulamalarını kıyaslayan bilgilerimiz
olgu serilerinden gelmektedir. GnRH pompası ile
hMG tedavisini karşılaştıran çalışmalarında, gebelik
oranı GnRH tedavisi lehine hafifçe yüksektir. Ayrıca
GnRH pompası ile sıklıkla monofoliküler gelişim sağlanır ve bunun sonucunda gonadotropin tedavisine
kıyasla çoğul gebelik (%20-50 vs %8) ve ovarian hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riski azalır. Gonadotropin uygulamalarında OHSS’nin önlenmesi için
siklusun dikkatli monitörizasyonu önerilir.33, 34
12. Hipogonadotropik hipogonadizmli
infertil olguda in-vitro fertilizasyon
HH tanısı sıklıkla genç yaşlarda konulduğu için hastalar durumlarının farkında olmakta ve diğer infertilite tanılı hastalar ile karşılaştırıldığında infertilite
kliniklerine daha erken yaşlarda başvurmaktadırlar.
Çoğu hasta ovülasyon indüksiyonu sonrası koitus
veya in-utero inseminasyon ile gebe kalabilir ancak
bir kısım hasta in-vitro fertilizasyon gibi daha ileri
tekniklere ihtiyaç duyar. HH olgularında hem optimal folikül gelişimini sağlamak hem de hiperstimülasyondan kaçınmak için uygun gonadotropin dozunun belirlenmesinde bazal FSH, estradiol seviyeleri
ve antral folikül sayımı ölçümleri yararlı bilgi vermez
ve AMH seviyesi ile siklus sonuçlarının korelasyonu
ilgili bilgi kısıtlıdır. Bir çalışmada HH olgularda serum
AMH seviyesi ile serum tepe estradiol seviyesi, 14 ve
17 mm’den büyük folikül sayısı, elde edilen MII oosit sayısı ve iyi kalite embriyo sayısının pozitif yönde
korelasyon gösterdiği bildirilmiştir.35 Bununla birlikte antral folikül tespit edilmemiş ve oldukça düşük
AMH seviyelerine sahip olgularda da AMH seviyeleri stimülasyonun başlangıcından kısa süre sonra
artmaya başlayabilir ve zayıf over cevabı beklenen
olgularda iyi over cevabı alıanabilir. Çoğu araştırmacı başlangıç gonadotropin dozunu 300-600 IU/
gün arasında belirler ve ovülasyon indüksiyonundaki uygulamaya benzer şekilde hem FSH hem de LH
aktivtesini sağlayacak bir preparat seçerler. Sadece
FSH etkisi ile de folikül büyümesi sağlanabilir ancak
gonadotropin ihtiyacı artacak, stimülasyon süresi
uzayacaktır. HH olduğuna emin olunan olguda pitüiter down-regülasyon gerekli değildir. Siklus öncesi
estrojen veya oral kontraseptif kullanımı, granülosa
hücrelerinde gonadotropin reseptör formasyonunu
indükleyebilir ve bu gonadotropin ihtiyacının azalmasını sağlayabilir.34

HH olgularının kontrollü hiperstimülasyon ve IVF
siklusu sonuçlarını, açıklanamayan infertilite, tubal
faktör ve erkek faktörüne bağlı infertilite tanılı olguların siklus sonuçları ile karşılaştıran araştırmalarda,
HH tanılı olgularda siklus süresinin ve toplam gonadotropin ihtiyacının anlamlı olarak fazla olduğu ortaya konulmuştur. Kontrollü hiperstimülasyon süresi
sıklıkla 12 günden uzun sürer hatta 54 güne kadar
uzayabilir.36 Bununla birlikte HH olgularda, hCG günü
tepe estradiol seviyesi, endometriyal kalınlık, elde
edilen oosit sayısı, MII oosit sayısı ve iyi kalite embriyo sayısı diğer tanılara sahip olgular ile benzerdir.
HH olgularda fertilizasyon oranı, implantasyon oranı,
gebelik oranı ve abortus oranı da diğer tanılara sahip
olgu gruplarına kıyasla anlamlı değişiklik göstermez.
Gebelik oranları 1-5 arasında embriyo transferi yapılan olgularda %30-68.6, çoğul gebelik oranları %46.6,
abortus oranları ise %8-27 arasında bildirilmiştir.37, 38
13. Hipogonadotropik hipogonadizm’de
osteopeni tedavisi
Pek çok hipogonadal durumda, gonadal steroid replasman tedavisi kemik kütlesi artış hızını ve kemik
mineral yoğunluğunu normalize etmekte yeterlidir.
Enerji defisiti ile birlikte olan durumlarda (anoreksia
nervosa ve atletik amenore gibi), gonadal steroid
replasmanının, kaybedilen kemik yoğunluğunu onarmakta yeterli olmayabileceği akılda tutulmalıdır.
Tüm olgulara yaşam koşullarının düzenlenmesinin
yanı sıra günlük bölünmüş dozlarda 1500 mg kalsiyum
sitrat / 400 ünite vitamin D kullanması da önerilmelidir.39
14. Hipogonadotropik Hipogonadizmli
hastanın eğitimi ve genetik danışmanlık
Ailevi olgularda hastanın çocuklarında da HH görülebileceği için pubertal gelişim konusunda hasta
eğitimi sağlanmalı, gerekli uyarılar yapılmalı ve çocuklarının puberte gelişimi takip edilmelidir. Izole
HH, X’e bağlı, otozomal dominant veya resesif kalıtılabileceği için rekürrens riski ile ilgili danışmanlık,
aile öyküsü ve moleküler genetik testlerin temelinde
yapılır. Ailedeki patolojik varyant biliniyor ise, riskli
bireyler için prenatal testler yapmak mümkündür.
Yardımlı üreme teknikleri ile gebelik elde edilecek
olgularda genetik danışmanlık önemlidir.6, 40
Sonuç
Pubertal gelişim anormalliklerinin ve anovülatuar
bozuklukların önemli ve sık bir nedeni olan hipogo-
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nadotropik hipogonadizm tanısında anamnez, aile
öyküsü, fizik muayene ve laboratuar bulguları bir
bütün olarak değerlendirilmeli ve konjenital izole
olgular ile edinilmiş olguların ayırıcı tanısı sağlanmalıdır. Bu hastaları uzun dönemli komplikasyonlardan
korumak, puberteyi indüklemek ve fertiliteyi sağlamak için gerek hormon replasmanı gerek ise ovülasyon indüksiyonu planlanmalı, tedaviler monitörize
edilmeli, komplikasyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ailevi olgularda aile bireylerinde erken tanı için
gerekli değerlendirmeler yapılmalı ve genetik danışmanlık sağlanmalıdır.
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IUI Kime, Nasıl, Ne Zaman?
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40 yaş altındaki kadınlarda herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmaksızın düzenli ilişki (2-3 günde
bir) olmak şartıyla bir yıl sonrasında konsepsiyon
oranı %80’dir. 2 yıl sonrasında bu oran %90’a çıkmaktadır (1). İnfertilite bir yıllık korunmasız cinsel
ilişkiye rağmen gebe kalamamak olarak tanımlanmaktadır. Kadın yaşı 35’ten büyükse, anamnezde ya
da muayenede infertiliteye neden olabilecek bulgu
varsa bu süre 6 aya indirgenebilir (2). IUI’da amaç
fertilizasyon alanına daha fazla sayıda motil sperm
gönderilmesidir. IUI endikasyonları; cinsel ilişkiye
girmeye engel fiziksel ya da psikolojik problemler,
HIV+ erkek faktör (donör sperm), hafif erkek faktör
infertilite, minimal-mild endometriozis, açıklanamayan infertilite iken; IUI kontrendikasyonları; servikal
atrezi, servisit, endometrit, bilateral tubal oklüzyon
olarak sayılabilir (3).

zırlanmamış semende total motil sperm sayısının alt
sınırı 3-10 milyon arasında, hazırlanmış semende ise
1 milyonun üzerinde olması gerektiği bildirilmektedir (3).
IUI Zamanlaması: LH pikinin tespiti ya da hCG
uygulanması ile IUI zamanı ayarlanabilir. LH pikinden 24 saat sonra ya da hCG uygulanmasını takiben
32-40 saatler arasında uygulanabilir (3).
Bir siklustaki IUI sayısı: Double IUI’ın tek IUI’a
bir üstünlüğü erkek faktör infertilitesinde varken,
açıklanamayan infertilitede bir faydası gösterilememiştir (3)
IUI sonrası yatak istirahati: IUI sonrası 10-15 dk
yatak istirahati kümülatif devam eden gebelik oranlarını artırmaktadır (4)
İntrauterin ya da intraservikal inseminasyon:
İntauterin inseminasyonun intraservikal inseminasyona kıyasla gebelik sonuçları göre daha başarılıdır
(1).

IUI prosedürü ve inseminasyon yöntemleri
Semen Hazırlanması; Prostoglandinlere bağlı
uterin kontraksiyonların önlenmesi için seminal plazmanın uzaklaştırılması ve pelvik enfeksiyon riskinin
azaltılması için endometrial kaviteye gönderilmeden önce spermlerin bazı işlemlerden geçirilmesi
gerekmektedir. En sık kullanılan yöntem kültür medyumunda spermatozoaların santrifigasyonu ya da
dansite gradyenti takiben uygun kültür medyumunda re-süspansiyon yöntemidir. Hangi yöntemin daha
etkin olduğu ile ilgili veriler yetersizdir (3).
Semen Kalitesi: IUI için semen kalitesinin alt sınırı üzerinde bir uzlaşma bulunmamakla birlikte ha-

Uygulama Önerileri
 Sperm hazırlama veya IUI’daki yöntem farklılıklarının IUI başarısı ve gebelik oranları üzerine
etkisi gösterilememiştir.
 Erkek subfertilitesinde farklı sonuç belirten
çalışmalar olsa da aynı siklus çift IUI uygulamasının gebelik oranları üzerine ek bir faydası
bulunmamaktadır.
 IUI sonrası 10-15 dk yatak istirahati gebelik
oranlarını arttırmaktadır.
 İnseminasyon intrauterin uygulanmalıdır
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IUI Öncesi Overyan Stimulasyon
Ovaryan stimulasyon yapılmaksızın IUI yapılması
gebelik oranın anlamlı bir artış sağlamamaktadır (3).
Klomifen sitrat (KS)/IUI ve gonadotropin/IUI karşılaştırıldığında arada anlamlı bir fark bulunamamış
(5). IVF öncesi IUI KS ile overyan stimulasyon daha
cost efektiftir (3). KS / IUI kaç siklus yapılması gerektiği ile randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır (3). Stimule sikluslarda gonadotropinle overyan
stimulasyon/ IUI, infertilite süresi 3 yıldan daha fazla
ise efektif görünmektedir. Ancak çoğul gebelik riski
artmaktadır (3). Gonadotropinlerle mild ovaryan stimulasyon/IUI sikluslarında gebelik sonuçları daha
iyi ancak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca çoğul gebelik ve OHSS riski mevcuttur. Stimule
sikluslarda çoğul gebelik riskini azaltmak için amaç
maksimum 2 dominant folikül olmalıdır. Aromataz
inhibitörleri, GnRH agonist ya da antagonistlerin IUI
sikluslarında kullanımının faydasını gösteren veriler
yetersizdir.
Gonadotroin/IUI vs IVF: Açıklanamayan infertil
hasta grubunda IVF’in gonadotropin/IUI’a göre daha
etkin değil ancak IVF gebelik için gereken zamanı kısaltmaktadır (5).
IUI Sonrası Luteal Destek: Gonadotropinler
overyan stimulasyon/IUI sikluslarında progesteron
ile luteal destek canlı doğum oranlarını anlamlı olarak artırmaktadır (6). KS/IUI sikluslarında luteal desteğin anlamlı bir faydası yoktur (7).
IUI sayısı: NICE 2013 klavuzunda açıklanamayan
infertilite hariç diğer gruplara 6 siklus IUI önermekte (1). Yine bu klavuzda açıklanamayan infertilitede
2 yıl korunmasız cinsel ilişki sonrasında IUI yapılmaksızın direkt IVF önerilmektedir.Bununla birlikte
bu kılavuzda temel alınan çalışmalardan sadece bir
tanesi (8) bu veriyi desteklemektedir. Bu nedenle
açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda IUI önermeden 2 yıl beklemek sonrasında IVF tedavisi çok
ciddi olarak eleştirilmektedir (9-11). Birçok klinik
NICE 2013 kılavuzundaki bu öneriyi uygulamamaktadır (12, 13). Kaldı ki Clinical Comissioning Group
(CCG 2015) NICE 2013 kılavuzunu dikkate almamıştır
(14). Üç siklus IVF’e karşın 6 siklus Gonadotropin/IUI
devam eden gebelik oranları %57 vs %54, maaliyet
5723 Euro vs 3925 Euro ve IVF grubunda IUI’a kıyasla
her bir devam eden ek bir gebelik için ek 29.537 Euro
maliyet gerekmektedir (15).
Kanıtlar NICE klavuzunun aksine açıklanamayan
infertilitesi olanlarda benzer gebelik oranları ve maliyet avantajı nedeni ile direkt IVF yerine 6 siklusa kadar IUI yapılmasını desteklemektedir.

Uygulama Önerileri
 Ovulasyon indüksiyonu olmaksızın yapılan IUI
gebelik oranlarını arttırmamaktadır.
 Açıklanamayan olgular hariç IUI öncesi gonadotropinle ovaryan stimülasyon, klomifene kıyasla daha yüksek gebelik oranlarına sahiptir.
 Açıklanamayan olgularda en kısa sürede gebeliği elde etmeye yarayan yöntem IVF’tir.
 3 yılı aşan infertilite süresi olan olgularda gonadotropin (Gn) ve IUI tedavisi efektif bir tedavi
yöntemi olarak görülmektedir.
 Gn+IUI tedavisi sonrası progesteron ile luteal
faz desteği artmış gebelik oranları ile birliktedir.
 CC+IUI tedavisi için luteal faz desteğinin yeri
yoktur.
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yukarıda sayılan hemen tüm faktörlerin anlamlarında nitelik ve niceliksel değişimler olması da yeni uygulamalara ihtiyaç doğurmaktadır.
Herkes için uygun tek bir protokol olamayacağı
açıktır. Hangi protokolün de daha etkin olduğuna
dair randomize kontrollü çalışmalara dayanan güçlü kanıt halen yoktur. Tedavilerin bireyselleştirilmesi her hastanın kendi özelliklerine uygun, gebelik
şansını en üst seviyeye çıkaran, çoğul gebelik riskini
düşüren, iyatrojenik ve önlenebilir riskleri de bertaraf edebilecek bir dengenin gözetilmesi, sonuçta
da daha etkin ve güvenli bir IVF tedavisi anlamına
gelir. Bu da her birey için yumurtalık cevabının etkin
öngörüsü sonucunda mümkün olacaktır. Elde edilecek yeterli sayıda yumurta en iyi embriyo seçimi
ve kalan embriyoların dondurularak saklanmasını
sağlayacaktır. Fakat bu sayı ile canlı doğum oranı
arasında ilişki sınırlıdır ve beraberinde Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) ve endometrial
reseptivitede bozulma gibi riskleri taşır (2). Birçok
klinisyen başlangıç dozuna karar vermek için yaş,
Vücut Kitle İndeksi (VKİ), Anti Mullerian Hormon
(AMH), Antral Folikül Sayısı (AFS) ve/veya bazal Folikül Stimülan Hormon (FSH) ve Östradiol ölçümü
gibi over rezerv belirteçlerini ve önceki tedaviye
verilen cevabı kullanarak, hastalarını normal, aşırı
veya zayıf cevaplı hasta gruplarından birinde değerlendirir (3, 4). Bundan sonraki aşama en uygun KOH
protokolünü seçmektir. Protokol farklılıkları folikül
ve oosit gelişimi sağlamak için kullanılan gonadotropinler, hormonal kontrol amacıyla kullanılan Gonadotropin Releasing Hormon agonist (GnRHa) ve

İlk In Vitro Fertilizasyon (IVF) bebeği 1978 yılında,
bir natürel siklus sonrası dünyaya gelmiştir. Bu başarının ardından ABD’de başlatılan Vital Initiation
of Pregnancy programının birinci yılı sonunda ise,
yapılan 41 laparoskopik Oosit Pick-Up (OPU) denemesinin hiç biri gebelikle sonuçlanmadı. Program
yöneticileri Human Menopausal Gonadotropin kullanarak overleri hiperstimüle etmeyi ve OPU etkinliğini artırmayı kararlaştırdılar. Bir yılın sonunda ise
ABD’de ilk IVF bebeği doğdu. Hastaya 4 gün içinde
toplam 7 ampul Human Menopozal Gonadotropin
(HMG) uygulanmıştı. Bu şekilde, 55 laparoskopik
OPU sonrası 31 embriyo transferi yapıldı ve 7 gebelik elde edildi. Günümüz uygulamalarıyla karşılaştırıldığında minimalist sayılabilecek bu protokol sonrası, IVF tedavilerinde over stimülasyonu dönemi
başlamış oldu (1).
Artan üreme ve biyoloji bilgisi, laboratuvar ve farmakolojik ilerlemeler ve IVF yöntemi kullanılarak aile
oluşturma stratejilerindeki değişimler sonucunda,
Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH) uygulamalarının IVF sonuçlarına etkisi daha önemli bir hal
almıştır. Tüm hastalar için geçerli en uygun gonadotropin dozu, kullanım süresi, uygulama şekilleri ve ek
tedaviler olmadığı anlaşıldığı gibi her farklı hasta için
uygun bir protokol gerekliliği de, pratikte çok farklı
protokoller oluşturulmasına yol açmıştır. Bu çeşitliliğin ortaya çıkmasında elde edilecek yumurta sayısı,
kalitesi, sağlıklı embriyo eldesi, endometriyal ortam
ve implantasyon başarısı yanında OHSS riski, ilaç
ve gözlem harcamaları hakkındaki kaygılar da etkili
olmaktadır. Geçen zaman ve gelişmeler sonucunda
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antagonistleri (GnRHant), oosit maturasyonu için
kullanılan Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
ve GnRH agonistleri, son olarak da luteal destek
için kullanılan progesteron ve hCG’nin uygulama
şekli, dozu ve süresi üzerinden yapılmaktadır. KOH
uygulamasında hangi protokol kullanılırsa kullanılsın, temel hedef eksojen gonadotropinlerin uyarısı
ile ideal sayı ve kalitede oosit elde edilmesidir. Bu
amaçla FSH, LH ve HMG preparatları tek başına veya
bir arada kullanılabilir. Protokoller genel anlamda
hipotalamus, hipofiz ve over aksının baskılanma zamanlamasına göre uzun ve kısa protokoller olarak
adlandırılırlar.
Uygulama Önerileri
 Hangi protokolün de daha etkin olduğuna
dair randomize kontrollü çalışmalara dayanan
güçlü kanıt halen yoktur
 Bireyselleştirilmiş KOH günümüz protokollerini
belirlemede esastır.
Uzun protokoller
Yakın zamanlara kadar en sık kullanılan KOH protokolü GnRH agonistlerle yapılan uzun protokol uygulamasıdır. Uzun protokollerde, bir önceki siklusun erken foliküler veya midluteal döneminden başlayarak
GnRH-a kullanımıyla endojen LH ve FSH’ı baskılanır
ve follikül gelişimi eksojen gonadotropin preparatları ile kontrollü altında gerçekleştirilir. Bu şekilde
önceki siklusun geç luteal döneminde başlayan ve
sonraki siklusta gelişecek olan dominant follikülün
seçimini sağlayan lüteofoliküler FSH yükselmesi en-

gellenebilir. Yeni siklus başladıktan sonra kullanılan
ekzojen gonadotropinler sayesinde dominant follikül seçimi gerçekleşir ve çok sayıda follikül bir arada
senkronize olarak büyür ve birçok matür oosit elde
etmek mümkün olur. Uzun protokollerin en büyük
avantajı bu senkronizasyonu sağlamasıdır. Asenkronize gelişim gösteren folliküller arasında oluşabilecek boyut ve maturasyon farkı KOH tedavilerindeki
en önemli sorundur. Önden gelişen folliküllere göre
ovulasyonun tetiklenmesi yapıldığında elde edilecek matür oosit sayısı kısıtlı kalmaktadır. Arkadan
gelişen kohort beklenirse de önden gelişen folliküllerden postmatür veya dejenere oositler çıkacak ve
prematür luteinizasyon/ovulasyon riski artacaktır.
GnRHa, ayrıca prematür luteinizasyon ve ovulasyon
riskinin azaltmak için endojen LH’nın erken ve kontrolsüz yükselmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. GnRHa kullanım süresinin gereğinde uzatılabilmesi de tedavinin hasta, hekim ve ekibin çalışma
programına göre planlanabilmesine olanak verir.
Günlük GnRHa uygulaması genellikle tedavi döneminden bir önceki siklusun erken foliküler dönemi (uzun foliküler protokol) veya midluteal dönem
21. günde veya ovulasyondan bir hafta sonra (uzun
luteal protokol) başlanır. Uzun etkili depo formları
kullanılmış olsa da etki süresinin uzunluğu nedeniyle
tercih edilmemektedir. GnRH analoglarının ilk uygulandığı günlerde yaratacakları flare up etki, salgılanmış olan endojen progesteron ve östradiol sayesinde
kısmen bloke olsa da 5-7 gün sürmekte, daha sonra
analogun baskılayıcı etkisi devreye girmektedir.
Oral kontraseptifler (OKS) de uzun protokol ile
kombine kullanılabilir. Menstruel siklusun 2-3. gününde başlanan oral kontraseptif (OKS) GnRHa baş-

Tablo 1.
GnRH agonist
protokol

Uygulama

Başlangıç günü
(Siklus Günü)

Uygulama Süresi Avantajlar

Dezavantajlar

Uzun foliküler

IN/SC

SG 2, HCG’e kadar

28–35 gün

Uygulama süresi uzun

Programlanabilir,
Gebelik Oranı iyi

Uzun luteal

IN/SC

SG 21, HCG’e kadar

21–28 gün

Programlanabilir

Uygulama süresi uzun

Gebelik Oranı iyi
Uzun foliküler

Depo form

SG 2

Bir defa

Hasta konforu

Etki süresi çok uzun

Depo form

SG 21

Bir defa

Hasta konforu

Etki süresi çok uzun

IN/SC/depo

SG 2 veya 21

8–12 hafta, depo

Sadece özellikli

Östrojen eksikliği

2 veya 3 defa

hasta

(depo)
Uzun luteal
(depo)
Ultra uzun
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langıcından 4-5 gün sonrasına kadar devam edilir.
GnRHa flare-up etkisi ile oluşabilecek follikül / korpus luteum kistleri ve buna bağlı yetersiz baskılama
azalır. Ayrıca kullanım süresinin istenildiği şekilde
ayarlanması, tedavi zamanlamasına olanak sağlar.
Hormonal baskının daha şiddetli olması ve over rezervi kısıtlı olgularda gonadatropin uyarısına olan
cevabın zorlaşması da akılda tutulmalıdır. Bu nedenle OKS ile kombine protokol daha çok normal-yüksek
over rezervli hastalar için tercih edilmelidir.
GnRHa başlandıktan sonra görülen vajinal kanamanın 3. günü veya analog kullanımının 14. günü
baskılanmanın kontrolü için, serum östradiol (E2)
düzeyi ölçülür ve ultrasonografi yapılır. USG’de 10
mm’den büyük follikül olmaması ve 40 pg/ml altındaki E2 değerleri overlerin baskılandığının tanımlanması için yeterlidir ve eksojen gonadotropinlerle
stimülasyon başlatılabilir. Aksi takdirde analog kullanım süresi 5-7 günlük sürelerle uzatılabilir veya
dozu arttırılabilir. Ortalama 3-4 haftalık süre yeterli
olacaktır. Analogun flare-up etkisi sonucu oluşan basit follikül kistleri E2 baskılanmış ise tedaviye engel
değildir. Analog süresinin uzatılmasına rağmen küçülmez veya E2 düşmez ise, vaginal yolla aspire edilerek overde yer kaplayan lezyon etkisi yok edilebilir
ve estrojen seviyesinin düşmesi hızlandırılabilir.
Endojen gonadotropinlerin baskılanması nedeni
ile kullanılan gonadotropin dozu artmaktadır. Baskılanma, kullanılan GnRHa dozu ve kullanım süresi ile
ilişkilidir. Hormonal baskılanma oluştukdan sonra,
doz baskıyı devam ettirecek seviyeye, genelde yarı
doza indirilerek idame devam edilmelidir. Overler
üzerindeki baskıyı ve gonadotropin ihtiyacını azaltmak amacı ile yıllar içerisinde kullanılan GnRHa dozu
azaltılmış ve standart dozdan (Leuprolide asetat 1-2
mg sc, Triptoreline 0.1-0.5 mg sc) ziyade ağırlıklı olarak minidoz seviyesindeki (Leuprolide asetat 0.5-1
mg sc, Triptoreline 0.05-0.1mg sc) dozların kullanımı
tercih edilmiştir.
Over yanıtı düşük olan olgularda tercih edilebilen bir diğer alternatif, GnRH agonistinin hormonal
baskılanma sonrasında kesilmesidir. Analog-stop
protokolünde baskılama devam etmediği ve zamanla endojen gonadotropinler de etki gösterebileceği için over yanıtı artmakta ancak bununla birlikte
asenkron follikül gelişimi ve prematür luteinizasyon
riski yükselmektedir.
İleri evre endometriozis olgularında lezyonların
daha etkin şekilde baskılanması için GnRHa 2-3 ay
gibi daha uzun süre kullanılabilir. Ultralong protokol,
Endometriozis ve İnfertilite varlığında medikal tedavinin etkinliğinin kanıtlandığı tek uygulama yeridir.

Kısa protokoller
Kısa protokollerde tedavi menstrual siklusun ilk günlerinde başlamaktadır. Dolayısıyla daha kısa süreli
bir ilaç tedavisi yapılmış olacaktır. Uzun süreli GnRHa
kullanımının geliştirdiği hormonal baskılama olmaksızın, overlerin daha güçlü uyarılması hedeflenir. Ekzojen gonadotropinler ile yapılacak olan bu uyarının
etkinliğini artırmak için GnRH analoglarının ilk agonistik flare-up etkisinden faydalanılır. Özellikle over
rezervinin ve yanıtın düşük olduğu olgularda tercih
edilir.
Uygulama Önerileri
 Uzun protokollerin en büyük avantajı folikler
senkronizasyonu sağlamasıdır.
 Uzun protokolde GnRHa kullanım süresinin
uzatılabilme imkanı hasta, hekim ve ekibin çalışma programına göre tedavinin planlanabilmesine olanak verir.
 Uzun protokolde uzun etkili depo formlar kullanılmamalıdır.
 Oral kontraseptifler uzun protokol kombine
kullanımda, D2-3 başlanan oral kontraseptif
(OKS) GnRHa başlangıcından 4-5 gün sonrasına kadar devam edilir. GnRHa flare-up etkisi ile
oluşabilecek follikül / korpus luteum kistleri ve
buna bağlı yetersiz baskılama azalır. Hormonal
baskının daha şiddetli olması ve over rezervi
kısıtlı olgularda gonadatropin uyarısına olan
cevabın zorlaşmasına yol açabileceğinden
protokol daha çok normal-yüksek over rezervli
hastalar için tercih edilmelidir.
 GnRHa başlandıktan sonra görülen vajinal kanamanın 3. günü veya analog kullanımının 14.
günü USG’de 10 mm’den büyük follikül olmaması ve 40 pg/ml altındaki E2 değerleri overlerin baskılandığını gösterir.
 Overler üzerindeki baskıyı ve gonadotropin
ihtiyacını azaltmak amacı ile yıllar içerisinde
kullanılan GnRHa dozu azaltılmış ve standart
dozdan (Leuprolide asetat 1-2 mg sc, Triptoreline 0.1-0.5mg sc) ziyade ağırlıklı olarak minidoz
seviyesindeki (Leuprolide asetat 0.5-1 mg sc,
Triptoreline 0.05-0.1mg sc) dozların kullanımı
tercih edilmiştir.
 Ultralong protokol, Endometriozis ve İnfertilite
varlığında medikal tedavinin etkinliğinin kanıtlandığı tek uygulama yeridir.

182

 KISIM III • IVF

“Co-flare” protokolünde menstruasyonun ikinci
gününde GnRHa başlanır. Ertesi gün gonadotropinler tedaviye eklenir. Stimülasyonun 5. gününden
itibaren analogun baskılayıcı etkisi gelişeceğinden,
doz yarı yarıya azaltılarak devam edilir. Kısa protokollerde, endojen gonadotropinler baskılanmadığı için
erken spontan LH piki, buna bağlı prematür luteinizasyon ve ovulasyon görülme riski uzun protokollere oranla çok daha yüksektir. LH’nın bazal seviyesinin
%10’u kadar yükselme göstermesi folliküllerde luteinizasyonu tetikleyebilmektedir. Bu nedenle önden
büyüyen folikül 12 mm’ye ulaştığı andan itibaren,
idrar veya kan LH düzeyleri kontrol edilmelidir.
Mikrodoz protokolde farklı olarak, önceki siklusta
kombine oral kontraseptif kullanılarak follikül gelişimi ve dolayısıyla korpus luteum gelişimi engellenmektedir. 21 gün süre ile oral kontraseptif kullanılır.
İlaç bitiminde 3 gün aradan sonra östradiol (E2) değeri ile overlerin baskılandığı teyid edilir. 2 gün süre
ile 2 x 40 μgr leuprolide asetat başlanır ve 3. günden
itibaren yüksek doz FSH veya HMG eklenir. GnRHa
yarattığı flare-up etki sayesinde ekzojen gonadotropin uyarısı, endojen hormonlar ile de desteklenmiş olur. Leuprolid asetat kullanımına, ovulasyonun
tetiklenmesine kadar devam edilir. Bu sayede hem
uzun protokoldeki GnRHa baskısına oranla daha
hafif bir baskılama sağlanmakta, hem de tedavi siklusunda folliküler faz başlangıcında verilen GnRHa
flare-up etkisi ile gelişen korpus luteumun korunması ortadan kaldırılmaktadır.
Zayıf over cevaplı olgularda analog kullanılmadan sadece gonadotropinler ile de KOH gerçekleştirilebilir. Ancak prematür LH yükselme riski yüksek
olacaktır. Geçmiş yıllarda kullanılan bu protokol yerini antagonist protokolüne bırakmıştır.
Uygulama Önerileri
 Kısa agonist protokoller flare-up etkiden faydalanmak amacıyla over rezervinin ve yanıtın
düşük olduğu olgularda tercih edilir
 Kısa protokollerde, endojen gonadotropinler
baskılanmadığı için erken spontan LH piki, buna
bağlı foliküler asenkronizasyon, prematür luteinizasyon ve ovulasyon görülme riski uzun protokollere oranla çok daha yüksektir

sini önlemek amacıyla, pitüiter baskılamayı agonistlerden çok hızlı yapabilen GnRH antagonistleri, depo
veya günlük enjeksiyonlar halinde kullanılmaktadır.
Sabit protokolde gonadotropin kullanımının 6.
gününde 0.25 mg cetrorelix veya ganirelix başlanır
ve gonadotropinlerle birlikte ovulasyonun tetiklenmesine dek, o gün de dahil olacak şekilde kullanılır.
Değişken protokolde ise önde giden follikül boyutlarının 12-14 mm’ye ulaşmasını takiben 0.25 mg antagoniste başlanır ve sabit şemada olduğu şekilde
devam edilir. Depo uygulama ise siklus başında 3mg
olarak yapılır.
Yapılan çalışmalar agonist ve antagonist protokol
sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu yöntem, hem iyi hem kötü over yanıtı
olan hastalar için iyi bir alternatif oluşturmuştur. Zayıf
yanıtlı olgularda, overler üzerinde herhangi bir baskılama uygulamadan yapılacak stimülasyon ile maksimum yanıt almayı beklemek mantıklıdır. Aşırı yanıt
beklenen olgularda ise, önden gelişen folliküllerin
ardından büyüme başlayan ve östrojen seviyelerinde artışa katkıda bulunan bu 2. kohort daha sınırlı bir
gelişim gösterir, bu durum da OHSS riskini azaltmaktadır. Antagonist sikluslarında ovulasyonun tetiklenmesi için hCG yerine agonist kullanabilme imkanı da
OHSS riskini azaltacaktır. Sonuçta antagonist sikluslarında analog sikluslarına oranla daha az OHSS görülür.
Antagonist protokol dahilinde, menstrüel periyodun 3-7. günlerinden başlayarak Klomifen sitrat (2
x 50 mg) veya Letrozol (2 x 2.5 mg) da gonadotropinlere eklenerek kullanılmaktadır. Bu uygulamanın
klinik sonuçları etkilemediği ancak ihtiyaç duyulan
toplam gonadotropin miktarını anlamlı olarak azalttığı ve siklus maliyetini belirgin derecede düşürdüğü
saptanmıştır.
Natürel siklus-IVF
Zayıf yanıtlı olgular için bir diğer alternatif natürel
siklusta IVF uygulamasıdır. Bu uygulamada hiç ilaç
vermeden ve ovulasyon uyarısı yapmadan, doğal
siklusta gelişen follikül takip edilmekte ve bu follikülden elde edilen oosit ile IVF/ICSI uygulaması
gerçekleştirilmektedir. Modifiye Natürel siklus uygulamasında ise önde giden folikül 12-14 mm boyuta
ulaştığında GnRH antagonist ve 150 IU gonadotropin
eklenerek tetikleme gününe kadar devam edilir.

GnRH antagonist protokol
Ovulasyon Tetiklenmesi
Bu tedavi protokolünde menstrüel siklusun başında
foliküler gelişimi sağlamak için kullanılan eksojen
gonadotropinlere ek olarak, prematür LH yükselme-

Geliştirilen folliküller içinde matür oosit bulunacak
büyüklüğe ulaştığında, OPU işleminden 34-36 saat
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önce, LH piki oluşturarak bu oositlerin metafaz-II safhasına geçişini sağlamak için yapısal benzerliği nedeniyle 5000-10.000 ünite üriner kaynaklı hCG kullanılmıştır. Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisinin gelişmesi saf hCG de üretilmiş ve bu amaçla 250
mikrogram rekombinant hCG kullanılmaktadır. Daha
kısa yarı ömrü olan r-LH aynı amaçla kullanılabilir fakat 15.000-30.000 IU dozlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca antagonist protokolde GnRH analogunun
flare etkisiyle de ovulasyon tetiklenebilir. Bu uygulamanın avantajı oosit ve embriyo eldesi ve kalitesinin
iyileştirilmesi, hCG’nin uzun süren güçlü etkisinden
kaçınarak OHSS riskinin azaltılması, dezavantajı ise
GnRH analogunun baskın luteolitik etkisi nedeni ile
luteal desteğin yetersiz kalmasıdır.
Eş zamanlı olarak standart doz HCG’ye ek olarak GnRH agonist uygulanması ‘dual trigger’ olarak
adlandırılmaktadır. Bu uygulamanın implantasyon,
klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını artırdığı bildirilmiştir. Son olarak yetersiz foliküler matürasyon
ve empty follikül sendromu olgularında önerilen
GnRH agonist ve HCG’nin sırayla OPU’dan 40 saat ve
34 saat öncesinde uygulaması ‘double trigger’ olarak
tanımlanmıştır.
Uygulama Önerileri
 Agonist ve antagonist protokol sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gösterilmiştir.
 Antagonist sikluslarında analog sikluslarına
oranla daha az OHSS görülür.
 Natürel siklusta IVF zayıf yanıtlı olgular için alternatif bir uygulamadır
Yönetim
En iyi KOH protokolü optimum sayıda oosit elde edilirken, tedavinin risk ve yüklerini azaltan yöntemdir.
Maksimum kümülatif gebelik oranlarına ulaşırken,
tedavinin yan etkilerini azaltan veya önleyen optimum oosit sayısı tanımı zordur. Gerçekten oosit sayısı ile canlı doğum oranları arasında güçlü bir ilişki
vardır. Yapılan bir çalışmada, canlı doğum oranı 15
oosite kadar artarken, 15-20 oosit arasında plato
çizmekte, 20 oositten sonra da düşmektedir (5). Bir
başka çalışmada ise canlı doğum başarısı için gerekli oosit sayısı 6-15 arasında bulunmuştur (6). Bu
veriler sonucunda, KOH tedavileriyle en iyi gebelik
oranına ulaşabilmek için, kadın yaşından bağımsız
olarak, mümkünse 6-15 oosit elde edilmesi hedeflenmelidir.

IVF uygulamalarında canlı doğum oranı için en
iyi belirteç kadın yaşıdır (7). AMH ve AFS gibi hormonal ve fonksiyonel belirteçler ile değerlendirilen biyolojik yaş ise daha önemlidir (8). Bir meta-analizde
belirtildiği üzere, kötü over yanıtını öngörmek açısından, AMH ve AFS benzer ama tek başına kadın
yaşından daha güçlü bulunmuştur (9). Fakat over
rezerv testleri ile tedaviye verilecek cevabı ve siklus iptallerini öngörmek mümkün olsa da, gebelik
şansının olmadığını söylemek mümkün değildir. Bu
yüzden anormal sonuçlar nedeniyle hastaların IVF
tedavisi istemleri geri çevrilmemelidir (9). Çalışmalarda kötü over yanıtı için en iyi sınır değer 0.7 ng/
mL (DSL) ve 1.3 ng/mL (IBC) arasında bulunmuştur
(10-11). Aşırı cevap için ise 3.52 ve 3.9 ng/mL değerleri bildirilmiştir (12-13). AFS için de, kötü ve aşırı cevabı öngörmede sırasıyla 5-7 ve 16-20 sayıları tespit
edilmiştir (14-17).
Kötü Over Yanıtı
Standart bir IVF protokolü sonrası dörtten az yumurta toplanması ESHRE tarafından zayıf over cevabı
olarak tanımlanmıştır (18). Sıklığı %10-20 arasındadır. 34 yaştan önce nadir, yaşla birlikte artarak ve
43-44 yaşlarda %50 oranında görülür. Bu hastalar
için, en iyi kabul edilebilecek tek bir protokol yoktur.
GnRH agonistlerinin farklı süre ve dozları bu amaçla
denenmiştir. Stop protokol uzun protokolden daha
başarılı bulunmamış (19, 20), kısa protokol sonuçları da benzer bulunmuştur (21). Teorik olarak, GnRH
agonistlerinin overleri baskılayıcı etkisi olmadan ve
erken foliküler dönemde endojen FSH’ı baskılamadan kullanılabilen GnRHant protokoller, kötü over
yanıtlı hastalar için avantajlı olabilir. Fakat metaanaliz sonuçları IVF başarısının GnRH agonist ve antagonist için benzer olduğunu ortaya çıkarmıştır (22).
Bu hastalarda tedavi yükü ve masrafları azaltmak
amacıyla, 2-7 oosit toplanmasını hedefleyen düşük
dozlarda gonadotropin ile hafif stimülasyon da kullanılmıştır. Gonadotropin miktarı ve kullanım süresi
azalsa da gebelik oranları değişmediği bildirilmiştir
(23-26). Natürel siklus denemeleri de daha başarılı bulunmamıştır (27). Doz belirleme çalışmaları da
artan dozların toplanan oosit sayısı ve gebelik başarısını değiştirmediğini ortaya koymuştur (28-30). Ek
tedavi olarak kullanılan östrojen, matür oosit sayısını
artırabilir fakat gebelik oranları artmamaktadır (3133). Androjen, DHEA, letrozol, testosteron ve Büyüme Hormonu ile tedavi desteklenmesi denenmiş,
bunlar arasında testosteron ve Büyüme Hormonu
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için kısıtlı seviyede kanıtlar haricinde etkinlik saptanmamıştır (32-35).
Yüksek Over Yanıtı
30 yaş altında %15 oranında ve yaşla azalarak, genelde ortalama %7 oranında görülür. Başlıca risk
faktörü olduğu OHSS, IVF tedavisinin ciddi bir komplikasyonudur (36). Ciddi OHSS görülme oranı %1-2
ve mortalite 3/100000’dür (37). Ayrıca yüksek steroid
hormon seviyelerinin endometrium ve embriyo
üzerindeki muhtemel zararlı etkisi de hatırlanmalıdır. Yüksek over yanıtı beklenen genç, düşük VKİ ve
yüksek AMH seviyelerine sahip, genetik yatkınlığı
ve OHSS hikayesi olan hastalar tedaviye aşırı cevap
verme riski taşır (38-42). GnRHant protokol bu hastalarda uzun protokole benzer gebelik oranları ve
daha düşük OHSS riski nedeniyle daha güvenilir ve
tercih sebebidir (43-45). Tek doz GnRHa kullanılarak
ovulasyon tetiklemesine olanak vermesi de ek bir
avantajdır (46). Metformin canlı doğum oranını değiştirmeden OHSS sıklığını azaltır (47). Cabergoline,
bir dopamin agonisti, vascular endothelial growth
factor reseptörlerini kısmen inhibe ederek OHSS riskini düşürebilmektedir (82).

yandan, azalmış fonksiyonel over rezervinin maksimum dozun üzerinde bir eksojen FSH kullanımı ile
telafisi mümkün değildir (52). Yapılan metaanaliz
sonuçlarında, normal yanıtlı hastalar için, günlük
200IU FSH dozlarında en yüksek sayıda oosit eldesi,
daha az yetersiz cevap ve benzer OHSS riski mevcut olduğu bildirilmiştir (53). AMH seviyelerine göre
yüksek cevap beklenen hastalarda 100-150IU, düşük cevap beklenenlerde 300IU FSH önerilmektedir
(54, 55).
Uygulama Önerileri
•

•
•

•
•

Normal Over Yanıtı
Normal yanıtlı hastalarda, GnRH agonist ve antagonist protokollerin her ikisi de kullanılabilir. Canlı doğum oranları benzer iken OHSS %50 daha az görülür
(43). Optimal FSH başlangıç dozu, doz ayarlamaları,
GnRH antagonist başlama günü, ovulasyon tetikleme kriterleri, zaman ve şekli ile ilgili kanıt yetersizdir (48). Bu konvansiyonel protokoller yanında hafif
stimülasyon da denenmiş risk ve masraflar azalırken
yüksek iptal ve başlanan siklus başına düşük gebelik
oranları, kriyoprezervasyon için daha az sayıda embriyo kalması bu tercihin dezavantajlarını oluşturmaktadır (49).
Gonadotropin başlama dozu
Aşırı veya yetersiz cevabı önlemek için optimum
başlangıç dozunun tespiti esastır. Büyük bir antral
folikül havuzuna sahip bir kadında yüksek FSH dozları aşırı cevap, yüksek OHSS, düşük embryo kalitesi
ve azalmış endometrial reseptivite riski ortaya çıkarır. Uygun olmayan düşük gonadotropin dozları ise
iyatrojenik bir yetersiz yanıt, siklus iptali ve düşük
gebelik oranlarıyla sonuçlanmaktadır (50, 51). Diğer

•
•

•
•

•

En iyi KOH protokolü optimum sayıda oosit
elde edilirken, tedavinin risk ve yüklerini azaltan yöntemdir.
oosit sayısı ile canlı doğum oranları arasında
güçlü bir ilişki vardır
KOH tedavileriyle en iyi gebelik oranına ulaşabilmek için, kadın yaşından bağımsız olarak,
mümkünse 6-15 oosit elde edilmesi hedeflenmelidir
IVF uygulamalarında canlı doğum oranı için en
iyi belirteç kadın yaşıdır.
Çalışmalarda kötü over yanıtı için en iyi sınır
değer 0.7 ng/mL (DSL) ve 1.3 ng/mL (IBC) arasında bulunmuştur. Aşırı cevap için ise 3.52 ve
3.9 ng/mL değerleri bildirilmiştir. AFS için de,
kötü ve aşırı cevabı öngörmede sırasıyla 5-7 ve
16-20 sayıları tespit edilmiştir.
Kötü over yanıtlı olgularda en iyi kabul edilebilecek tek bir protokol yoktur
Yüksek over yanıtı beklenen genç, düşük VKİ
ve yüksek AMH seviyelerine sahip, genetik yatkınlığı ve OHSS hikayesi olan hastalar tedaviye
aşırı cevap verme riski taşır. GnRHant protokol
ve GnRHa kullanımı bu hastalarda uzun protokole benzer gebelik oranları ve daha düşük
OHSS riski nedeniyle daha güvenilir ve tercih
sebebidir.
Normal yanıtlı hastalarda, GnRH agonist ve antagonist protokollerin her ikisi de kullanılabilir
Aşırı veya yetersiz cevabı önlemek için optimum başlangıç dozu tedavinin başarısında
esastır.
Normal yanıtlı hastalar için, günlük 200IU FSH
dozlarında en yüksek sayıda oosit eldesi, daha
az yetersiz cevap ve benzer OHSS riski mevcut
olduğu bildirilirken, AMH ve AFS seviyelerine
göre yüksek cevap beklenen hastalarda 100150 IU, düşük cevap beklenenlerde 300 IU FSH
önerilmektedir.
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ye başlar. Bu büyüme sonucu foliküllerden salınan
estradiol ve inbibin B, FSH yükselişini baskılar (4).
Böylece büyüyen kohorttan FSH reseptörü en çok
olan bir tek folikül, azalan FSH düzeyine rağmen,
gelişimini sürdür ve sonuçta monofoliküler gelişim
olur (4). Ovaryan hiperstimülasyonda ise folikül seçimi sırasında yaşanan FSH azalması olmadığı için
gelişim multifolikülerdir. Büyümekte olan bu folikül
havuzundan hCG verilmesini takiben başta heparinbinding ailesine mensup VEGF olmak üzere intravasküler alandan üçüncü boşluğa sıvı geçişine neden
olan faktörler salınır. Üçüncü boşluğa sıvı geçişi ile
ilgili öne sürülen mekanizmalar:
 Büyümüş overler veya peritoneal yüzeyler tarafından proteinden zengin sıvının eksüdasyonu
veya salınması (5-8),
 Foliküler sıvıda artmış renin ve prorenin (9-10),
 Kapiller geçirgenlikte angiotensine bağlı değişiklikler (10-11).

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovaryan stimülasyon ile iatrojenik olarak oluşan, vasküler permeabilite artışı ile üçüncü boşluklara serum
kaçışı ile karakterize, hayati risk yaratabilen ciddi bir
komplikasyondur. (1) hCG uygulamasına bağlı olarak iki klinik formu mevcuttur. hCG uygulamasını takip eden ilk 10 gün içinde gelişen OHSS, erken OHSS
olarak adlandırılır. Erken OHSS kliniği, hCG uygulanmaz ve siklus iptaline gidilir ise; menstürasyona
kadar çözülür. Geç OHSS ise, hCG uygulamasından
≥ 10 gün sonra görülür ve erken gebelikte yükselen
endojen hCG ile ilişkili olarak çok daha uzun seyreder (2).
İnsidans
Ovaryan hiperstimülasyon uygulanan ve OHSS gelişen vakalarda semptom ve laboratuvar bulgularına
göre dört evre (hafif, orta, şiddetli, kritik) tanımlanır.
Hafif derecede OHSS %33, orta derecede OHSS %3-6,
şiddetli derecede OHSS %0.1-2 oranında görülür (3).

Böylece OHSS gelişen kadında, hipovolemi, ödem,
asit, hemokonsantrasyon, hidrotoraks ve beraberinde çoklu organ disfonksiyonu (kardiovasküler, renal,
pulmoner ve karaciğer) oluşur.

Patogenez
Risk faktörleri
OHSS patofizyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Doğal over döngüsünün erken foliküler
fazında estradiol, progesteron ve inhibin A’nın feedback etkilerinin ortadan kalkması ile GnRH artışı
ve buna cevap olarak FSH seviyelerinde artış olur
(4). Bu artış ile mevcut kohorttaki foliküller gelişme-

OHSS gelişimi ile ilgili risk faktörlerini araştıran en
büyük çalışmalardan biri olan SART (Üremeye Yardımcı Teknolojiler Cemiyeti) verilerini içeren 214,
219 IVF siklusunun sonuçlarına dayanarak aşağıdaki
faktörlerin varlığı risk olarak kabul edilmiştir. (12).
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 PKOS
 Artmış bazal AMH: Eşik değer 3.36 ng/mL olarak
kabul edilir. AMH seviyesi OHSS’yi öngörmede yaş
ve vücut kitle indeksinden daha iyi bir belirteçtir:
Sensitivitesi %90.5, spesifisitesi %81.3’tür (13).
 Artmış over volümü
 Bazal USG de yüksek antral follikül sayısı (≥8)
 < 30 yaş
 Düşük vücut kitle indeksi
 Daha önceki OHSS öyküsü
 Yüksek doz FSH kullanımı
 OPU işleminde ≥ 20 folikül gelişimi ve ≥ 24 oosit
toplanması OHSS gelişimi için risk faktörüdür ve
canlı doğum oranını da artırmaz (14).
 Hızlı yükselen estradiol seviyesi
 hCG günü yüksek estradiol seviyesi (Serum
E2>3500 pg/mL) (15)
 Luteal faz desteği olarak hCG kullanılması
 İnfertilite sebebinin anovulasyon, tubal ya da
açıklanamayan infertilite olması
 FSH genlerinde mutasyon
 TSH seviyelerinde anormal yükseklik (hipotiroidi)
Sınıflama
Geçtiğimiz 30 yıl içinde OHSS’yi kategorize ederek
standart önleme ve tedavi yöntemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Klinik işaretler ve semptomlar OHSS
şiddetine göre birbirinin devamı şeklinde seyreder.
Durumun ilerlemesi semptomların devamlılığı ve
kötüleşmesi ile tanı alır (16). OHSS sınıflamasında
hastalığın şiddetine dayanan 5 farklı sınıflama kullanılır. En yaygın kullanılan Navot sınıflamasıdır (5).
Bu sınıflamaya göre OHSS hafif, orta, şiddetli ve kritik
olarak dört evre olarak tanımlanır (Tablo 1).
Hafif OHSS: Multipl folliküller ve korpus luteum
kistlerine bağlı bilateral overlerin büyümesi, abdominal distansiyon, bulantı, kusma ve diyare ile karakterizedir.
Orta OHSS: Hafif OHSS bulgularına ek olarak ultrasonografi ile görüntülenen batın içi asit eşlik eder.
Over boyutları 12 cm üzerine çıkar ve vücut ağırlığında ani olarak 3 kg üzerinde artış olur. Hipoproteinemi ile beraber Hct seviyesi %41 ve WBC 15, 000/mL
üzerine çıkar.
Şiddetli OHSS: Orta şiddetli OHSS bulgularına ek
olarak batın içinde asit birikiminde artma, plevral efüzyon, progresif lökositoz ve vücut ağırlığında 15-20 kg
kadar artma meydana gelir. Plevral efüzyon varlığı pulmoner fonsiyonları etkiliyerek hipoksiye neden olabilir.
Kritik OHSS: Vital organlar ve sistemler ciddi
tehlike altındadır. Akut böbrek yetmezliği ile bera-

ber anüri, kardiak aritmi, respiratuvar yetmezlik ve
disemine intravaskuler koagulasyona (venöz ve arteryal trombozis) bağlı ölüm gerçekleşebilir. Masif
hidrotoraksa perikardial efüzyon eşlik edebilir. İlerlemiş vakalarda ARDS, pnömoni ve pulmoner emboli
görülebilir.
OHSS ayırıcı tanısında büyümüş overlere bağlı
over torsiyonu, batın içine kanamış ektopik gebelik
ve over kist rüptürü konusunda dikkatli olunmalıdır.
Uygulama Önerileri
 OHSS riski için eşik AMH değeri 3.36ng/mL olarak kabul edilir. AMH seviyesi OHSS’yi öngörmede yaş ve vücut kitle indeksinden daha iyi
bir belirteçtir. Sensitivitesi %90.5, spesifisitesi
%81.3’tür
 OPU işleminde ≥ 20 folikül gelişimi ve ≥ 24 oosit
toplanması OHSS gelişimi için risk faktörüdür ve
canlı doğum oranını da artırmaz
 OHSS gelişim riski açısından hCG günü eşik
serum estradiol seviyesi >3500 pg/mL olarak
belirtilmektedir.
Önleme
OHSS oluşumunu önlemedeki anahtar nokta detaylı
öykü alınması ve risk faktörlerinin önceden tespit
edilmesidir.
Kişiselleştirilmiş minimal doz ve sürede gonadotropin kullanımı ile karakterize overyal stimülasyon protokolleri tercih edilmelidir. Bu bağlamda
benzer canlı doğum oranı ile antagonist sikluslarında agonist protokollerine göre anlamlı daha
az OHSS riski oluşur (17). Ek olarak antagonist
sikluslarında oosit maturasyonunu tetiklemek
için hCG yerine GnRH agonist kullanılması OHSS
riskini azaltır (17).
Aspirinin VEGF ilişkili histamin, PDGF, lipofosfotidik asid gibi patogenezde etkili belirteçleri
baskılaması nedeni ile etkili olabileceği düşünülmüştür. Menstrüasyon ya da FKA görülene kadar
kullanılmasının plasebo ve aspirin + prednisolon
gruplarına kıyasla OHSS riskini azalttığı gösterilmiştir (18, 19).
Metformin kullanımı dolaşımdaki androjenlerin overdeki gonadotropin duyarlılığını artırdığı
hipotezinden (Androjen priming) yola çıkılarak
overyal hiperandrojenizmi azalttığı, gonadotropine cevap veren folikül havuzunu daralttığı ve
böylece E2 seviyesinde düşme sağladığı gösterilmiştir (20, 21). Metformin OHSS riskini azaltırken,
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gebelik oranları ve canlı doğum oranları kullanmayan grup ile benzer bulunmuştur (20, 21).
Coasting, yani kontrollü over hiperstimülasyonu
sırasında 4. güne kadar gonadotropin uygulamadan beklemek, son sistematik analizlere göre
sadece toplanan oosit sayısını azaltır ancak OHSS
riskini azaltmaz (22). Coasting uygulamasına dominant folliküller ≥16mm ve E2 düzeyi ≥ 3500pg/
mL üzerinde başlanır. Siklus iptali ancak E2 seviyesinin dördüncü günde yeterince düşmemesi
üzerine yapılır.
Cabergolin’in VEGF düzeyini azaltarak OHSS riskini azalttığı gösterilmiştir. hCG günü başlanarak, 8
gün boyu, 0.5 mg/gün dozunda kullanılır (23).
OPU sırasında, takip eden 1, 2 ve 3. günlerde
verilen 200 ml. normal saline içinde %10’luk Ca
glukonat infüzyonu cAMP ye bağlı renin angiotensin ve ilişkili VEGF artışını önleyerek etki eder
(24). OHSS’yi önlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır (24).
Yapılan araştırmalarda yüksek riskli OHSS hastalarında yumurta toplama işlemi sırasında intravenöz albümin verilmesinin şiddetli OHSS gelişimini engellemediği gösterilmiştir (25). Volüm
genişletici hydroxyethyl starch (HES) kullanımının şiddetli OHSS gelişmesini plaseboya göre
azalttığının gösterilmesine rağmen güvenirliliği
net olarak belli değildir (26).
Luteal faz desteği amacıyla hCG yerine progesteron kullanılması OHSS riskini azaltır (27).
Hiperstimülasyon yapılan siklusta tüm embryoların dondurulmasının endojen hCG artışını engelleyerek OHSS riskini azalttığı kanıtlanmıştır (28).
Ovulasyon tetiklemesi amacıyla hCG dozunun
azaltılması ile OHSS riskinin azalması konusunda
yeterli veri mevcut değildir (29). Buna ek olarak
ovulasyon tetiklemesi amacıyla recombinant LH
veya üriner hCG kullanılmasının OHSS oluşması
yönünden aralarında fark gösterilememiştir.
Takip
OHSS semptomlara bağlı olarak konservatif takip
edilmelidir zira çoğu hasta ayaktan takip edilebilir ancak şiddetli ve kritik OHSS vakaları hastanede
takip edilmelidir (yoğun bakım ihtiyacı gerekebilir).
Ciddi ve kritik seviyeye ulaşmayan klinik durumlarda 2-3 günlük periyodlar ile hasta ayaktan izlenebilir.
Doğal seyrinde gebelik oluşmadığı durumda OHSS
kliniği 10-14 günde göreceli olarak çözülür. Hidrasyonda hasta susuzluğunu giderecek kadar ama aşırıya kaçmadan oral sıvı alımı teşvik edilmelidir.

Uygulama Önerileri
 OHSS önlemede kişiselleştirilmiş minimal doz
ve sürede gonadotropin kullanımı ile karakterize ovaryan stimülasyon protokolleri tercih
edilmelidir
 Antagonist sikluslarında agonist protokollerine göre anlamlı daha az OHSS riski oluşur
 Antagonist sikluslarında oosit maturasyonunu
tetiklemek için hCG yerine GnRH agonist kullanılması OHSS riskini azaltır.
 Metformin benzer gebelik oranları ile birlikte
OHSS riskini azalttığı belirtilmiştir.
 OHSS riskini azaltmak için kabergolin hCG
günü başlanarak, 8 gün boyu, 0.5 mg/gün dozunda kullanılır
 OPU sırasında, takip eden 1, 2 ve 3. günlerde verilen
200 ml. normal saline içinde %10’luk Ca glukonat
infüzyonu OHSS’yi önlemede etkili bulunmuştur
 Coasting, toplanan oosit sayısını azaltır ancak
OHSS riskini azaltmaz.
 I.V. albümin şiddetli OHSS gelişimini engellemez. Hydroxyethyl starch (HES) kullanımının
güvenirliliği net değildir (26).
 Luteal faz desteği amacıyla hCG yerine progesteron kullanılması OHSS riskini azaltır
 Total Frozen OHSS riskini azaltan etkin bir yaklaşımdır.
 Ovulasyon tetiklemesi amacıyla recombinant LH
veya üriner hCG kullanılmasının OHSS oluşması
yönünden aralarında fark gösterilememiştir.
Hafif OHSS
Vakaların çoğu ayaktan konservatif olarak takip edilebilir. Detaylı öykü alındıktan sonra kan değerleri
ve ultrasonografik değerlendirme yapılır. Analjezik
uygulaması (tercihan asetominofen) ve ağır fiziksel
aktivite kısıtlaması genellikle yeterlidir. Hastalar oligüri, abdominal distansiyon, nefes almada zorluk,
kilo alımı ve adneksiyal torsiyon belirtileri yönünden
uyarılmalıdır. Sıvı tüketimi susuzluğu giderecek ölçüyü geçmeyecek şekilde olmalı, luteal destek amaçlı
hCG yerine progesteron verilmelidir. Gebelik olması
durumunda tablonun ağırlaşacağı unutulmamalıdır.
Orta OHSS
Günlük oral sıvı alımı 1-2 lt. arasında olmalıdır. İntravasküler volümü azalttığından diüretikler kullanılmamalıdır. Hasta mobilize edilmeli ancak aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır zira yatak istirahati
nadiren gerekir. Aldığı/çıkardığı, kilo ve karın çevresi
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ölçümü günlük kayıt edilmeli ve semptomlarda ilerleme olursa 48 saat aralıklı veya gerekirse günlük
fizik muayene, TVUSG, CBC, elektrolitler, kreatinin,
serum albümin ve KC enzimleri kontrol edilmelidir.
Gebe kalan hastalarda artan endojen hCG’ye bağlı
olarak tablonun ağırlaşacağı göz önüne alınarak yakın takip yapılmalıdır. Batın içi yaygın asit, ortopne
varlığında transabdominal parasentez veya transvajinal ultrasonografi eşliğinde kuldosentez yapılarak
asit boşaltılabilir. Boşaltılacak asit miktarı konusunda
fikir birliği olmamakla birlikte, 4 lt. üzerine çıkılması
önerilmemektedir. Asit boşaltımı sonrası renal arterler üzerindeki asit ve diafragma basısının azalmasına
bağlı olarak idrar çıkımı artar, hasta solunumu rahatlar. Tromboemboli riskine karşı profilaktik amaçlı
düşük molekül ağırlıklı heparin 20 mg/12 saat olarak
başlanır. Bunlara ek olarak VEGF düzeyini azaltması
nedeniyle Cabergolin 0.5mg/gün dozda başlanır.
Şiddetli ve kritik OHSS
Şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma, şiddetli oligüri/
anüri, yoğun asit, dispne veya takipne, hipotansiyon,
senkop, şiddetli elektrolit dengesizliği veya KC fonksiyon testlerinde bozulma, hCT ≥40%, lökosit ≥25.000/L
ve kreatinin ≥1.6mg/dL olan hastalar hastaneye yatırılarak konusunda deneyimli personel tarafından takip
edilmelidir. Şiddetli OHSS vakalarında medikal tedavi
intravasküler yatağı doldurmaya yöneliktir. Intravasküler hidrasyon amacıyla çoğunlukla saline veya ringer
laktat solüsyonları kullanılır ancak bazı klinisyenler
ilave faydası gösterilememiş olan intravenöz albümin
infüzyonunu tercih ederler. Orta şiddetli OHSS’de olduğu gibi tromboemboli proflaksisine ve Cabergolin
alımına devam edilmelidir. Kritik OHSS vakaları yoğun
bakım ünitelerinde takip edilmelidir ve tetkikler gerekli durumlarda hergün birkaç kez tekrarlanır. Hidrotoraks veya plevral efüzyon şüphesinde göğüs filmi ve
EKG değerlendirilmeli, arteryal trombozis, pulmoner
embolizm, sepsis, akut böbrek yetmezliği, ARDS ve
DIC gelişme riski yakından takip edilmelidir (Tablo 2).
Sonuç olarak, ovulasyon indüksiyon tedavisi
mutlak suretle eğitimli infertilite uzmanları tarafından ve sıkı ultrasonografik takip altında yapılmalıdır.
OHSS tamamen ortadan kaldırılamasa da yüksek
riskli kadınların tanımlanması, uygun tedavi düzenlenmesi, dikkatli monitorizasyon ile sıklığı azaltılabilir. İnfertilite tedavisinde gonadotropinler ile Oİ uygulanacak hastalar OHSS semptomları ve riskleri konusunda bilgilendirilmeli, jinekolojik destek alabilecekleri iletişim numaraları verilmelidir. Tedavi öncesi
yüksek riskli olarak görülen ve PKOS tüm kadınlarda

antagonist protokolünün seçilmesi OHSS riskini %50
oranında azaltır. Yüksek riski kadınlarda luteal destek için HCG tercih edilmemelidir. OHSS riski siklus
takibinde ortaya çıktığında HCG yapılmamalı ve siklus iptaline gidilmelidir. Klinik değerlendirme ile geç
OHSS riski fazla olan kadınlarda tüm embryoların
dondurulması yolu önerilir. Klinik ve hematolojik sıkı
takip ile zayıf ve orta şiddetli vakalar ayaktan izlenebilir. Şiddetli OHSS vakaları yakın monitorizasyon ile
uzman bir ekip tarafından hastaneye yatırılarak izlenmelidir. Analjezik olarak parasetamol ve kodein
güvenli iken NSAİD’lerden kaçınılmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Ciddi ve kritik seviyeye ulaşmayan klinik durumlarda 2-3 günlük periyodlar ile hasta ayaktan izlenebilir.
 Hasta susuzluğunu giderecek kadar ama aşırıya kaçmadan oral sıvı alımı teşvik edilmelidir
 Orta OHSS’de tedavi yaklaşımı:
 Günlük sıvı alımı 1-2 lt
 Diüretikler kullanılmamalıdır.
 Hasta mobilize edilmeli ancak aşırı fiziksel
aktiviteden kaçınılmalıdır
 Günlük aldığı/çıkardığı, kilo ve karın çevresi
ölçümü
 Günlük veya 48 saat aralıklı TVUSG, tam
kan, elektrolitler, kreatinin, serum albümin
ve KC enzimleri
 Batın içi yaygın asit, ortopne varlığında
transabdominal parasentez veya transvajinal kuldosentez yapılarak asit boşaltımı
 Boşaltılacak asit miktarı konusunda fikir birliği olmamakla birlikte, 4 lt. üzerine çıkılması önerilmemektedir.
 Asit boşaltımı sonrası renal arterler üzerindeki asit ve diafragma basısının azalmasına
bağlı olarak idrar çıkımı artar, hasta solunumu rahatlar.
 Tromboemboli riskine karşı profilaktik amaçlı DMAH 20 mg/12 saat olarak başlanır.
 Şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma, şiddetli oligüri/anüri, yoğun asit, dispne veya takipne,
hipotansiyon, senkop, şiddetli elektrolit dengesizliği veya KC fonksiyon testlerinde bozulma, hCT ≥40%, lökosit ≥25.000/L ve kreatinin
≥1.6mg/dL olan hastalar hastaneye yatırılıp deneyimli personel tarafından takip edilmelidir.
 Ovulasyon indüksiyonu tedavisi mutlak suretle
eğitimli infertilite uzmanları tarafından ve sıkı
ultrasonografik takip altında yapılmalıdır.
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In Vitro Fertilizasyonun
Embryo Transferi ve Oosit Pick Up
Kaynaklı Komplikasyonları
Yazarlar

Op. Dr. Bahar Yüksel Özgör
Doç. Dr. Ercan Baştu

Enfeksiyon

In vitro fertilizasyon (IVF) yönteminin major komplikasyonları denildiğinde ilk akla gelen ovaryan stimülasyondan kaynaklanan ve aslında daha sık karşılaştığımız sorunlar olan, OHSS (ovaryan hiperstimülasyon sendromu), çoğul gebelikler, ektopik ya da
heterotopik gebeliklerdir. Ama diğer bir çerçeveden
baktığımızda aslında bir de çoğunlukla cerrahi ya da
klinik teknik ve IVF öncesi hazırlık dönemindeki aksaklıklardan kaynaklanan bir takım problemler olduğunu da görebiliriz.
Bunlar, oosit pick up (OPU) ya da embryo transferi (ET) sırasında görülen cerrahi ya da enfeksiyöz
nedenli yan etkiler ya da komplikasyonlardır. Kısaca;
pelvik kramp, vajinal akıntı, enfeksiyon, kanama, mesane, üreter ya da sinir hasarları olarak sıralanabilir.
Her ne kadar hepsi nadiren görülse de klinisyenlerin bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri hayat
kurtarıcı olacaktır. Burada daha nadir ama daha ciddi
olan komplikasyonlar ve başa çıkma yöntemleri anlatılacaktır.

OPU sonrası pelvik enfeksiyon (PID) gelişebilir. Sıklığı
ESHRE verilerinde %0.02 olarak bildirilirken %0.3-1.5
‘e kadar yükselen değerlerde bildiren çalışmalar bulunmaktadır (1, 2). En olası sebebi vajinal bakteriyal
ortamın, vajinanın pick up iğnesi ile delinmesini takiben peritoneal kaviteye taşınması olarak görülmektedir. Herhangi invaziv bir işleme maruz kalmayan
sadece ovulasyon indüksiyonu tedavisi alan kadınlarda enfeksiyon riskinde bir artış saptanmaması bu
durumun immun sistemde hormonların etkisinden
kaynaklanabilecek bir değişiklikten ziyade doğrudan
invaziv işlemin kendisinden kaynaklandığını düşündürmektedir (3). Ayrıca nadiren kolonik hasardan kaynaklanan pelvik enfeksiyon ya da sepsis olguları da
bildirilmektedir. Bu nedenle bu komplikasyondan kaçınmanın en kolay yolu cerrahi tekniği uygun şekilde
uygulamak olarak gözükmektedir. İlk akılda tutulması
gereken mümkün olduğunca en az girişimle hatta tek
seferde overe ulaşmak, vajinayı çok kez delmemektir.
Vajinal dezenfektan ya da proflaktik antibiyotik kullanımının yararı gösterilememiştir (4). Ayrıca povidon
iyod solüsyonlarının embryotoksik etkileri de olabileceğinden mümkün olduğunca kulanımlarından
kaçınılmalıdır (5). Bu bağlamda vajinayı salinle temizlemek tercih edilecek yöntemdir. Bazı yazarlar, önce
povidon iyodla temizleyip ardından salinle silmenin
ve takiben ET yapmanın embryoyu etkilemeden pelvic enfeksiyonu azaltacağını öne sürmektedirler.

Uygulama Önerileri
 IVF tedavisinin majör ve sık görülen komplikasyonları OHSS, çoğul gebelikler ve ektopik
gebeliklerdir.
 OPU veya ET ile ilişkili komplikasyonlar enfeksiyon, kanama, mesane, üreter ya da sinir hasarları olarak sıralanabilir.
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Proflaktik antibiyotik kullanımını öneren kanıta
dayalı bir guideline bulunmasa da doksisklin, metronidazol ya da birinci kuşak sefalosporinleri OPU
öncesi proflaktik dozda kullanarak ya da OPU günü
ve sonrasında kullanılmak üzere 5 günlük antibiyoterrapi rejimi düzenleyerek enfeksiyonu azalttıklarını
bildiren farklı çalışmalar bulunmaktadır (6, 7, 8). Bu
konudaki tek ortak görüş ise daha önceden PİD geçirmiş ya da endometriyoması olan hastalar gibi yüksek riskli hastalarda antibiyotik kullanılması gerekliliğidir (9). Bu hastalarda pelvik abse ile sonuçlanabilen enfeksiyonlar bildirilmektedir. OPU sonrasında
pelviste yüksek miktarda sıvı lokülasyonu oluşan
kadınlarda bu olasılık artmaktadır. Enfeksiyonun ne
zaman ortaya çıkabileceği konusunda net bir görüş
birliği bulunmadığından OPU öyküsü olup ateş, karın ağrısı lökositoz ile baş vuran her kadında PID tanısı akılda tutulmalıdır.
Endometriyomaların neden risk oluşturduğu konusuna gelindiğinde, kanamalı içeriklerinden dolayı
bakteriyel kolonizasyon için optimal bir besi yeri olduklarını düşünmek mantıklı olacaktır.
Bu nedenle mümkün olduğunca endometriyomayı aspire etmekten kaçınmak gerekmektedir. Eğer
aspire edilirse de antibiyoterapi kullanımı uzatılmalıdır. Pelvik enfeksiyonlara sebep olan bakteriler sıklıkla, enterokok, bakteriodes, peptostreptokok ve diğer anaeroblar olduğu için hepsini kapsayan tedavi
rejimlerini tercih etmek gerekmektedir (10). Malesef
bazı vakalarda ciddi tubaovaryen abse ya da bunların rupture olması ve peritonitle sonuçlanması halinde ooferektomi gerekmektedir. Daha hafif vakalar
sistemik antibiyoterapi ve eş zamanlı abse drenajı ile
tedavi edilebilir. Drenaj cerrahi olarak, USG altında
ya da BT altında yapılabilir.
Bunun dışında bildirilen, OPU sonrası vertebral
osteomyelit ya da spondilodiskit gibi nadir vakalar
da bulunmaktadır. Bunların tedavisi de cerrahi ve antibiyoterapiyi kapsamaktadır (11).
OPU iğnesinin yol açabileceği bir başka hasar
da bağırsağa iğne ile girilmesi riskidir. Bu da batın
içi sepsis, akut batın ile sonuçlanacaktır. Klinik olarak genellikle ilk 24 saat içinde kendini gösterse de
ilerleyen günlerde olan başvurularda da yine de akılda bulundurulmalıdır. Pratik bir bilgi olarak USG ‘de
bağırsak hareketlerinin, peristaltizminin görülmesi
bağırsak duvarından kaçınmak adına yol gösterici
olabilir.

Uygulama Önerileri
 OPU sonrası enfeksiyon, hormonal etkiden
kaynaklanan immun sistemdeki değişiklikten
ziyade invaziv işlemin kendisinden kaynaklanmaktadır.
 Enfeksiyondan kaçınmanın en kolay yolu cerrahi tekniği uygun şekilde uygulamak mümkün olan en az girişimle hatta tek seferde overe
ulaşmak, vajinayı çok kez delmemektir.
 Vajinal dezenfektan ya da proflaktik antibiyotik
kullanımının yararı gösterilememiştir. Povidon
iyod kullanımından kaçınılarak vajinayı salinle
temizlemek tercih edilmelidir.
 Proflaktik antibiyotik kullanımını öneren kanıta
dayalı bir guideline yoktur. Ancak daha önceden PİD öyküsü, endometrioma varlığı, pelvik
sıvı lokulasyonu varlığında doksisklin, metronidazol ya da birinci kuşak sefalosporinleri OPU
öncesi, OPU günü veya sonrasında kullanılmak
üzere 5 günlük profilaktik antibiyoterapi kullanılabilir.
 Pelvik apse gelişimini önlemek amaçlı, endometriomalara OPU sırasında dokunulmamalı,
aspirasyondan kaçınılmalı ve eğer aspire edilirse profilaktik antibiyoterapi rejimi uzatılmalıdır.
 Kalın barsağa OPU iğnesi ile girilmesi nadir görülen bir komplikasyondur. Klinik 24 saat içinde kendini gösterir. Ancak OPU sonrası akut
karın ile gelen olguda ileriki dönemlerde de
akılda tutulmalıdır.
Kanama
Kanama OPU sonrası karşılaşabileceğimiz bir diğer
problemdir. Vajinanın iğne ile geçilmesi nedenli ince
vajinal damarlardan kanama olabileceği gibi intraperitoneal organ ya da damar hasarına sekonder
ciddi kanamalar da görülebilir. Rutin bir OPU sonrası
ortalama kan kaybını Dessole ve arkadaşları 230 ml
olarak bildirmiştir (12). OPU sırasında overyan ven,
iliyak ven, sakral damarlar hasarlanabilir. Bunun dışında over rupture ya da folikül aspirasyonu sırasında damara denk gelinmesi söz konusu olabilir. Ciddi
kanamaların sıklığı yaklaşık %0.02-%0.7 arasında
bildirilirken minör laserasyon kanamaları ile bu sıklık %18’leri bulmaktadır (13, 14). Özellikle; büyük,
frajil, bol damarlanan PCO hastalarının overleri bu
hastaların obezite sıklığı da göz önünde bulundurulduğunda kanama riski en yüksek olan overlerdir. Ancak Zhen ve arkadaşlarının çalışmasında BMI 19-21
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arasında olan zayıf kadınlarda kanama riskinin daha
yüksek olduğu izlenmektedir (15).
Kanamayı engellemenin en kolay yolu mümkün
olduğunca az vajinal girişimde bulunmaktır. İşlem
öncesi USG ile aspirasyonu planlanan foliküllerin
gözlemlenmesi ve mümkünse renkli doppler ile
muhtemel kan damarı komşuluklarının incelenmesi
yardımcı olacaktır. İşlem sonrası da pelvisteki sıvı lokülasyonu ve miktarı longitudinal ve transvers aksta
incelenmelidir. Kanama şüphesi olan her hastadan
koagülasyon profili bakılarak koagülasyon bozuklukları dışlanmalıdır. Bunu savunan yazarlar aynı
sebepten preoperatif tüm OPU hastalarından rutin
olarak hemogram, PT ve aPTT bakılmasını önermektedir. Kanama semptomlarının saptanması halinde
en iyi yaklaşım hem intra hem retroperitoneal hematomları tespit edebileceğinden BT çekmek olacaktır.
Şüphelenmemize sebep olacak semptomlar; pelvik
ağrı, hematokrit düşüşü ve anemi gelişen hastalar
olmalıdır. Muayenede pelvik hassasiyet saptanabilir
ancak retroperitoneal hematomların klinik muyenede ve pelvik ya da batın USG de bulgu vermeyebileceği unutulmamalıdır (16). Bu nedenle BT önemli bir
role sahiptir. Hematom saptanması halinde hastane
yatışı uygun yaklaşımdır. Hemodinamisi stabil hastalar konservatif olarak takip edilebilir çoğunda hematom spontan rezorbe olacaktır. Hemodinamisi stabil
olmayan hastalara cerrahi yaklaşım gerekmektedir.
Laparoskopi uygun yöntem olarak tercih edilebilir.
Vajina kaynaklı kanamalarda kanama odağı spekulumla gözlemlendikten sonra kompresyon ile kanama durdurulmaya çalışılmalıdır. Durmaması halinde damar ağzı görülüyorsa ya da yüksek volümlü bir
kanama söz konusu ise sütüre edilmelidir aksi halde
kanayan bölgenin klemple tutulması ya da vajinal
packing yapılması bir diğer seçenek olacaktır.
Uygulama Önerileri
 Ciddi kanamaların sıklığı yaklaşık %0.02–
%0.7’dir.
 BMI 19-21kg/m2 arasında olan zayıf kadınlarda
kanama riskinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde büyük, frajil PCO morfolojisine sahip overlerde kanama riski yüksektir.
 Kanamayı engellemenin en kolay yolu mümkün olduğunca az vajinal girişimdir.
 Hemodinamisi stabil hastalar konservatif olarak takip edilebilir. Hemodinamisi stabil olmayan hastalara cerrahi yaklaşım gerekmektedir.
Laparoskopi uygun yöntem olarak tercih edilebilir.

Mesane, Üreter ve Sinir Hasarı
Kanama ya da enfeksiyon kadar görülmese de işleme bağlı komşu organ hasarı karşılaşılabilinecek bir
durumdur. Bağırsaklardan ve mesaneden USG yardımıyla kaçınılabilir ancak üreter ve sinirleri USG’de
görmek mümkün değildir. Pelvik enfesiyon ya da endometriyozis kaynaklı adezyonlar da hasarlanma riskini arttıracaktır (17). Mesane hasarının tesbiti halinde ilk basamak mesane katateri yerleştirmek ve ileri
basamaklar için hastayı konsulte etmek olmalıdır.
Ayrıca kanama ve hematom oluşmasına sekonder de üreter ya da sinirlere bası oluşabilir. Üreter basısı kendini hidronefroz ve yan ağrısı ile gösterecektir
(18). Bu durumda BT ya da USG ile hidronefrozun teyid etmek, mümkünse üreteral katater yerleştirmek,
yapılamıyorsa nefrostomi takmak gerekecektir. Eğer
bası yapan oluşum (hematom, abse) izlenebiliyorsa
onun ortadan kaldırılması çözüm olacaktır. Üreterin
hemen vajina ile serviks bileşkesinin tam da OPU
kataterinin yerleştirildiği yerin komşuluğundan geçiyor olması aslında üreter hasarlarının tanı konulandan fazla olduğunu ancak bir kısmının spontan
iyileştiğini düşündürmektedir. Ayrıca hidronefroz
OPU’yu takiben akut dönemde hemen gelişmeyebilir kısmi oklüzyonun daha geç klinik bulgu verebileceği unutulmamalıdır.
Benzer şekilde iğnenin sebep olduğu kesiye ya
da dış basıya bağlı sinir hasarı da oluşabilir. Genellikle alt ekstremitede parestezi ve bölgesel ağrı ile
kendini gösterir (19). Ayrıca anestezi sırasındaki pozisyonun ya da spinal-rejyonel anestezi uygulanmış
olup olmamasının da nedene yönelik araştırmada
göz ardı edilmemesi gerekir.
Burada da vajinaya olabildiğince az girişimde bulunulmuş olması kritik rol oynamaktadır.
Uygulama Önerileri
 OPU komplikasyonlarının tümü için en önemli
koruyucu yaklaşım mümkün olan en az girişim
ve ponksiyonla OPU işleminin gerçekleştirilmesidir.
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Luteal Faz Desteği Seçenekleri
Yazar

Dr. Emre G. Pabuçcu

Doğal yöntemler ile sağlıklı bir gebeliğin oluşabilmesi ve devamında bu gebeliğin yine sağlıklı bir
şekilde devam edebilmesi için birtakım hormonların sırasıyla ve etkin bir şekilde görev almaları gerekmektedir. Yardımla üreme teknikleri (YÜT) ile de
doğal olaylar taklit edilmeye ve en uygun hormonal
mikroçevre yaratılmaya çalışılmaktadır. Sağlıklı bir
implantasyon ve gebeliğin devamı için, uygun bir
şekilde yapılanmış endometriyum ve bu hedef dokunun embriyo ile birtakım etkin diyaloğu oldukça
kritiktir. Embriyonun, sağlıklı bir şekilde implante
olabilmesi için öncelikle folliküler estrojen üretimi
ve sonrasında etkin bir korpus luteum desteği kilit
rol oynarlar. Ancak, stimule in vitro fertilizasyon (IVF)
sikluslarında, doğal siklustan farklı olarak suprafizyolojik hormon düzeyleri sonucunda farklı dinamikler
meydana gelmektedir. Stimule sikluslarda özetle;
 oosit aspirasyonu aşamasında, progesteron üretiminde görev alacak olan luteinize granüloza hücrelerinin de aspirasyonu ve ani steroid hormon düşüşü
 folliküler fazdaki suprafizyolojik seviyedeki steroid hormonların negatif feedback ile pulsatil LH
salgılanması üzerine inhibitör etki etmeleri
 prematür luteinizasyonu önlemek için kullanımda
olan GnRH-agonistleri veya GnRH-antagonistlerinin,
fizyolojik pulsatiliteyi baskılamaları meydana gelmektedir.

zaman diliminde başlanması gereklidir. Şekil 1’de,
stimule sikluslarda kritik progesteron düzeyinin zamana gore değişimi özetlenmiştir (1).
hCG

progesteron
Kritik progesteron eşiği: 80-100 nmol/L

hCG
progesteron

-2

0 (OPU)

4

8

12

günler

Stimule IVF sikluslarındaki görece sorunlu luteal
fonksiyonların düzeltilmesi için dışarıdan progesteron veya hCG gibi birtakım hormonların desteği
gündeme gelmiştir. Bu aşamadan sonra, luteal faz
desteğinde seçenekler ve diğer kritik konular ile ilgili
önermeler, kanıta dayalı tıp konseptine uygun olarak kanıt düzeylerine göre ele alınacaktır.
Tablo 1. Kanıt düzeyleri
Ia

Meydana gelen bu değişiklikler sonucunda, luteal faz aşamasında görece bir defekt meydana gelmekte ve böylelikle luteal faz desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu desteğin zamanlaması oldukça kritik
olup, implantasyonun zarar görmemesi için optimal
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Randomize kontrolü çalışmalardan (RKÇ) elde edilmiş sonuçların derlendiği meta analizler

Ib

En az 1 RKÇ

IIa

En az 1 tane iyi tasarlanmış randomize olmayan
kontrollü prospektif çalışma

IIb

En az 1 tane iyi tasarlanmış quasi-deneysel çalışma

III

Iyi tasarlanmış gözlemsel çalışmalar (korelasyon
analizi, vaka-kontrol)

IV

Uzman görüşü
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 Stimule IVF sikluslarında luteal faz desteği
gereksinimi
Stimule sikluslarda, luteal faz desteği için progesteron kullanılması sonucunda, plasebo veya tedavisiz
gruba göre istatiksel olarak daha yüksek klinik gebelik ve
canlı doğum oranları ortaya konulmuştur. Bu nedenle,
stimule siklusların luteal dönemlerinde mutlaka progesteron ile desteklenmesi gereklidir (2) (kanıt düzeyi Ia).
 Stimule sikluslarda, luteal faz desteği için ajan
seçimi ve uygun dozlama
Günümüzdeki seçenekler arasında, vajinal, oral
veya parenteral progesteron uygulamaları, hCG uygulaması ve gonadotropin serbestleştirici hormon
analoğu (GnRH-a) uygulaması bulunmaktadır. Günlük pratikte kullanım dozları aşağıdaki gibidir:
 90 mg/gün progesteron-vajinal bioadheziv jel
 100-800 mg/gün dozlarda mikronize progesteron-vajinal kapsül
 25-100 mg/gün mikronize progesteron-intramuskuler uygulama
 hCG 1000-5000 IU/değişken sıklıkta parenteral
uygulama
 200-800 mg/gün mikronize progesteron-oral
kullanım
 20-40 mg/gün sentetik progesteron (didrogesteron)-oral kullanım
Luteal faz desteği amacı ile seçilecek ajanın değerlendirilmesinde en önemli parametreler; luteal
desteğin klinik etkinliği (implantasyon, klinik gebelikler ve canlı doğum oranları) ve yan etki profilleridir.
 Luteal destek için hCG uygulaması: Farklı dozlarda hCG kullanımının gebelikler üzerine olumlu
katkıları ortaya konulmuştur. Ancak, bu kullanım
ile OHSS riskinde belirgin artış öngörüldüğünden, luteal destek için rutin hCG uygulaması önerilmemektedir (2). (kanıt düzeyi Ia).
 Oral mikronize progesteron: Klasik bir yaklaşım olan oral uygulama için birtakım kısıtlamalar
bulunmaktadır. Özellikle histolojik zamanlamadating kavramında izlenen yetersizlikler, ilacın
oral alımı takiben yarı ömrünün kısa olması (ortalama 6 saat), karaciğerden ilk geçiş etkisi nedeniyle biyo-yararlanımının düşük olması (ortalama: %10) ve kullanım sonrası birtakım yan etkilerin izlenmesi (bulantı, baş dönmesi vs) nedeniyle,
hem etkinlik hem de hasta uyumu sorunları nedeniyle ilk basamakta rutin olarak önerilmemektedir (2, 3) (kanıt düzeyi IIa).

 Parenteral (intramuskuler-im) mikronize progesterone: En bilinen luteal faz desteği ajanlarından olan im (25-100 mg/gün) progesteron uygulaması ile oldukça tatmin edici gebelik oranları elde
edilmiş ve böylelikle birçok klinisyen tarafından rutin olarak benimsenmiştir (2) (kanıt düzeyi Ia) . Etkin serum progesteron düzeyleri bu uygulama için
avantaj gibi gözükse de, bu düzeylerin klinik gebeliklere herhangi bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Bunun yanısıra, günlük im enjeksiyon işlemine
bağlı olarak izlenen birtakım olumsuz etkiler (steril
apse, ağrı, alerjik reaksiyonlar) özellikle uzamış kullanımlarda hasta uyumunda sorunlar oluşturmaktadır. Klinisyenin tercihine, alışkanlıklara ve hasta
uyumuna göre ilk basamak olarak tercih edilebilen
im uygulamalar için yukarıda sayılan olumsuzluklar göz önünde bulundurulmalıdır (2, 4).
 Vajinal jel veya kapsül uygulamaları: Lokal yani
vajinal progesteron uygulamasının en önemli
avantajı, vajene yerleştirme sonrası uterustan ilk
geçiş etkisi nedeniyle oldukça yüksek endometriyal düzeylere ulaşmasıdır. Bu düzey, parenteral
uygulamaya göre daha yüksek saptanmış ve sonuç olarak optimal histolojik yapılanma sonuçları
elde edilmiştir (5).
Progesteron jel: Yapılan birden fazla RKÇ sonucunda, 90mg/gün (tek veya 2 doz) biyo-adeziv jel
ile hem im kullanıma benzer klinik sonuçlar hem
de daha yüksek hasta memnuniyeti elde edilmiştir (5, 6). Vajinal kapsül uygulaması ile karşılaştırıldığında, benzer etkinlik ancak daha yüksek hasta
uyumu ortaya konulmuştur (6). Amerikan Gıda
ve İlaç Dairesi, luteal faz desteği için 90mg/gün
vajinal progesteron jel kullanımını ruhsatlandırmıştır. Özetle, hem klinik etkinlik hem de güvenlik
ve hasta uyum profilleri açısından, vajinal 90mg/
gün jel, standart luteal faz desteği için ilk basamakta önerilebilir (kanıt düzeyi Ia).
Mikronize progesteron kapsül: Yapılan RKÇ sonucunda, im uygulama ile eş etkinlik oluşturmak
için düşük dozlar (100-200 mg/gün) yerine daha
yüksek doz (600-800 mg/gün) ile luteal desteğin
yapılması önerilmiştir (2, 6, 7). Bu dozlarda uygulandığında, 90mg/gün jel uygulamasına benzer
klinik etkinlik ortaya konduğu bilinmektedir (8).
Özetle, uygun dozlarda kullanıldığında, luteal
destek için ilk basamak olarak vajinal kapsül önerilebilir. (2) (kanıt düzeyi Ia).
Oral sentetik progesteron: Bu ajanlardan özellikle
didrogesteron, belirli coğrafik bölgelerde luteal faz
desteği amacıyla kullanılmaktadır. Günlük 20-40 mg
dozlarında uygulanması ile, vajinal jel (90mg/gün)
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veya kapsül (600mg/gün) ile benzer klinik etkinlik
ortaya koyması ve hasta uyum profillernin lokal uygulamaya alternatif yaratacak kadar iyi olması nedeniyle
tercih edilebilir. Ancak, rutin kullanımda önermek adına daha fazla sayıda etkinlik ve güvenlik çalışmasına
ihtiyaç duyulmaktadır (9) (kanıt düzeyi Ia.)
 Progesteron desteğinin başlanması için
optimal zamanlama
İmplantasyon penceresi kavramı göz önünde
bulundurularak, luteal desteğin optimal zamanda
verilmesi, implantasyon ve gebeliğin devamı için çok
önemlidir. Çok erken veya çok geç verilmesi sonucunda, istenilen klinik sonuçlar elde edilemeyebilir. Yapılan RKÇ ve birden fazla gözlemsel çalışma sonucunda,
vajinal veya parenteral luteal faz desteğinin, oosit toplama işleminden 24-72 saat sonra başlanması, etkin klinik
sonuçlar için önerilmektedir (5, 10) (kanıt düzeyi Ib).
Uygulama Önerileri
 Stimule siklusların luteal dönemlerinin mutlaka desteklenmesi gereklidir
 OHSS riskinde belirgin artış öngörüldüğünden,
luteal destek için rutin hCG uygulaması önerilmemektedir
 Oral mikronize progesteron (P) düşük biyoyararlanım, yan etki, etkinlik ve hasta uyumu
sorunları nedeniyle ilk basamakta rutin olarak
önerilmemektedir.
 Intramüsküler progesteron (25-100 mg/gün)
uygulaması artmış gebelik oranları ile birliktedir ve rutin olarak kullanılabilir. Ancak ağrı,
steril apse ve allerjik reaksiyonlar kullanımını
kısıtlayan önemli problemlerdir.
 Hem klinik etkinlik hem de güvenlik ve hasta
uyum profilleri açısından, vajinal 90mg/gün P
jel, standart luteal faz desteği için ilk basamakta önerilebilir.
 Mikronize P kapsül uygun dozlarda (600-800
mg/gün) ve intravajinal kullanıldığında luteal
destek için ilk basamak olarak vajinal kapsül
önerilebilir.
 Oral sentetik progesteron olarak vajinal jel
(90mg/gün) veya kapsül (600mg/gün) ile benzer klinik etkinliğe sahip tek ajan didrogesterondur.
 Doz: 20 – 40 mg/gün
Vajinal veya parenteral luteal faz desteği
oosit toplama işleminden 24-72 saat sonra
başlanmalıdır.

 Luteal desteğin süresi
Günlük pratikte çok çeşitli uygulamalar söz konusudur. Genellikle klinik deneyimlere dayalı olarak
uygulamaların değişkenlik gösterdiği bu konu hakkında yapılan RKÇ ve diğer gözlemsel çalışmaların
derlendiği meta-analize göre, ilk pozitif hCG testinden sonra verilen luteal desteğin gebeliklere ek bir
katkısının olmadığı, abort oranlarını değiştirmediği
ortaya konulmuştur (11) (kanıt düzeyi Ia).
 Luteal Fazda estrojen desteğinin rolü
Her ne kadar luteal faz estradiol düzeyleri ve
implantasyon oranları arasında korelasyonlar ortaya konulmuş olsa da, yapılan RKÇ ve bunların meta
analizleri sonucunda, progesterona ek olarak estrojen verilen olgularda, canlı doğum oranları, devam
eden gebelik oranları ve abortus oranları, sadece
progesteron alan olgular ile benzer bulunmuştur.
Bu nedenle, özel durumlar dışında, standart progesteron desteğine ek olarak estrojen verilmesi, gebeliklere
olumlu katkı sağlamadığından, rutin olarak önerilmemektedir (2, 5) (kanıt düzeyi Ia).
 Luteal fazda GnRH-a kullanımının rolü
Luteal dönemde, progesterona ek olarak GnRH-a
kullanımının, korpus luteum fonksyonlarına olumlu
katkısının olabileceği, endometriyal reseptiviteyi iyileştirebileceği veya embriyo üzerine direkt olumlu
etkisinin olabileceği hipotezleri üzerine yapılan RKÇ
ve bunların meta analiz sonuçlarına göre, progesterona ek olarak GnRH-a verilmesi sonucunda canlı doğum/devam eden gebelik oranları sadece progesteron
alan gruplara göre daha yüksek saptanmıştır. Abortus
oranlarında farklılık saptanmamıştır (2) (kanıt düzeyi
Ia). Ancak, çalışmalardaki heterojenite nedeniyle, luteal
desteğe rutin olarak GnRH-a eklenmesini önermek içi
daha fazla sayıda RKÇ gerek olduğu düşünülmektedir.
 Ovulasyon tetiklemesinin GnRH-a ile yapıldığı
ve embriyo transferi planlanan stimule sikluslarda luteal faz desteği
Stimule siklusların en önemli komplikasyonu, son
oosit maturasyonu için uzun yarı ömürlü (2 gün) hCG
uygulamasına bağlı meydana geldiği kabul edilen
OHSS’dir. Bu istenmeyen komplikasyondan korunmak adına alınması gereken birincil önlemlerden biri
de, antagonist sikluslarda, ovulasyon tetiklemesinin
fizyolojik sikluslara benzer şekilde yarı ömrü hCG’den
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çok daha kısa olan GnRH-a ile yapılmasıdır. Bu uygulama ile, OHSS insidansında belirgin azalma ortaya
konulmasına karşın, kısa LH surge süresi nedeniyle
luteolizis meydana gelmekte ve luteal fazdaki bu defekt nedeniyle gebelikler olumsuz etkilenmektedir.
Bu durumun üstesinden gelmek adına, ovulasyon
ve mid-luteal dönem arasında, tek veya ardışık olarak uygulanacak düşük doz hCG ile (ovulasyon günü
GnRH-a ile eş zamanlı 1000IU veya oosit toplama
günü 1500IU) luteal fazın yeteri kadar desteklendiği,
standart stimule sikluslar kadar gebelik ve abortus
oranlarının ortaya konulduğu bilinmektedir (12).
Alternatif olarak, yoğunlaştırılmış-kişiselleştirilmiş
steroid desteği (im progesteron+oral estrojen) (13),
rekombinant LH (14) veya çok düşük doz ardışık hCG
uygulamaları (15) ile de, GnRH-a sikluslarında yeterli
luteal destek sağlandığı ortaya konulmuştur. Özetle,
GnRH-a sikluslarında, sıklıkla da oosit toplama günü
1500 IU hCG desteği ve takip eden zaman diliminde
standart luteal destek ile standart sikluslara benzer
gebelik profilleri elde edildiğinden, bu sikluslarda modifiye edilmiş luteal faz desteği önerilmektedir (kanıt
düzeyi IIa).
 Dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferi sikluslarında optimal luteal faz desteği
Bu konu hakkında yeterli sayıda RKÇ olmamakla
birlikte, tartışmaların genel olarak odaklandığı nokta, donma-çözme sikluslarında optimal endometriyal hazırlığın nasıl olması gerektiğidir. Elimizdeki
RKÇ’ları ele alan meta analize göre, naturel, modifiye
naturel veya hormon kullanılan sikluslar arasında,
gebelik sonuçları açısından anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır (16). Naturel sikluslarda, vajinal progesteron desteğinin (800mg/gün mikronize progesteron) canlı doğum oranlarını artırdığı ortaya konulmuştur (17) (kanıt düzeyi IIa). Modifiye naturel olarak
adlandırılan ve önde giden follikül çapı 17mm ve
üzeri saptandığında hCG ile ovulasyonu tetiklenen
sikluslarda, luteal faz desteği tartışmalıdır. Hormon
sikluslarında ise, korpus luteum aktivitesi olmadığından luteal desteğe ihtiyaç vardır. Bu sikluslarda, retrospektif çalışmalara dayanarak 1x1 veya 2x1 vajinal
jel ile im progesteronun benzer sonuçlar ortaya koyduğundan söz edilebilir (5) (kanıt düzeyi III). Özetle,
bu konuda yapılan çalışma sayısı eksik olmakla birlikte, naturel veya hormon kullanılan donma-çözme sikluslarında, etkin luteal destek için vajinal progesteron
kullanımı (90-180mg/gün jel veya 800mg/gün mikronize kapsül) yeterli görünmekte ve önerilmektedir (kanıt düzeyi IIa-III).

Uygulama Önerileri
 Stimule sikluslarda, luteal faz desteği için progesterona ek olarak estrojen eklemenin klinik
olarak etkinliği gösterilememiştir.
 Stimule sikluslarda (GnRH-a veya antagonist),
luteal dönemde GnRH-a verilmesinin gebeliklere olumlu katkısı bulunmaktadır.
 Ovulasyon tetiklemesi GnRH-a ile yapılan ve
embriyo transferi planlanan stimule sikluslarda, luteal faz desteğinin modifiye edilmesi
gerekmektedir. Yaygın olarak kullanılan ajan
hCG olup, 1000-1500IU dozlarda ve genellikle
mid-luteal dönemde uygulanmaktadır. Bu konuda birçok modifikasyonu ele alan çalışmalar
süregelmektedir.
 Naturel veya hormon kullanılarak endometriyum
hazırlığı yapılan donma-çözme sikluslarında, vajinal veya im progesteron desteği verilmelidir
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Kötü over yanıtı, kontrollü ovaryan stimülasyonda
(KOS) gonadotropin uyarımı sonrası yetersiz matür
folikül gelişimi ile ilişkili az sayıda oositin elde edilmesi olarak tanımlanabilir. Kesin insidans bilinememekle beraber YÜT sikluslarının %9-24’ünde ortaya
çıktığı ve kadınlardaki çocuk doğurma yaşının ilerlemesi nedeniyle insidansının son yıllarda yükselme
eğilimi gösterdiği bildirilmektedir (1, 2).
1983 yılında Garcia ve ark. tarafından yapılan
ve kötü cevaplı olguları tanımlayan ilk yayından bu
yana literatürde çok farklı tanı kriterleri kullanılmıştır (3, 4). Öyle ki, 2011 yılında yapılan bir sistematik
derlemede, kötü cevaplı olgulara dair yapılan 47
randomize kontrollü çalışmanın (RKÇ) 41’inde farklı tanımlamaların kullanıldığı ve aynı tanımlamayı
kullanan üçten fazla çalışmanın bulunmadığı belirtilmiştir (4). Bu veri doğrultusunda aynı yıl European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) bünyesindeki kötü cevaplı olgularla
ilişkili bir çalışma grubu, tanımlamayı standardize
etmiş ve Bologna kriterleri adı altında yeni bir tanımlama getirmiştir (5). Buna göre, aşağıda belirtilen 3 tanı kriterinden en az ikisinin olması tanı için
gereklidir:
1. İleri maternal yaş ( 40 yaş) veya kötü over cevabı
için herhangi bir risk faktörü (kemoterapi, radyoterapi, ovaryan cerrahi, vs.) varlığı
2. Daha önceden yapılan konvansiyonel stimülasyon sonrası  3 oosit elde dilmiş olması
3. Azalmış over rezerv testi varlığı (Antral folikül sayısı < 5-7 ve/veya AMH < 1.2 ng/mL)

Uygulama Önerileri
 Kötü over cevaplı hastalarda tanı Bologna kriterleri esas alınarak yapılmalıdır.
Bologna Kriterleri
Aşağıda belirtilen 3 tanı kriterinden en az ikisinin
olması tanı için gereklidir:
1. İleri maternal yaş (³40 yaş) veya kötü over cevabı için herhangi bir risk faktörü (kemoterapi,
radyoterapi, ovaryan cerrahi, vs.) varlığı
2. Daha önceden yapılan konvansiyonel stimülasyon sonrası £ 3 oosit elde dilmiş olması
3. Azalmış over rezerv testi varlığı (Antral folikül
sayısı < 5-7 ve/veya AMH < 1.2 ng/mL)
1. Kötü cevaplı olgularda YÜT sonuçları
Kötü over yanıtlı olgular, normal yanıtlı olgulara kıyasla azalmış gebelik oranlarına sahiptir (1). 19 çalışmayı kapsayan ve son yıllarda yayınlanan sistematik
derleme ve meta-analizde, düşük cevaplı olgularda
gebelik oranları %7.6-17.5 arasında belirtilmiş iken,
normal cevaplı olgularda bu oranın %25.9-%36.7
olduğu raporlanmıştır (6). Ayrıca, 14338 hastaya ait
havuzlanmış veri analiz hesaplaması sonucunda
kötü cevaplı olgular için gebelik oranı %14.8 olarak
bulunmuştur (6).
YÜT sonuçları tüm kötü cevaplı olgularda benzer olmamakta ve gebelik oranlarını etkileyen
önemli hasta karakteristikleri bulunmaktadır (7, 8).
Genç yaş kötü cevaplı olgularda %13 ile %35 arası
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değişen gebelik oranlarının, ileri yaş olgularda %1.5
ile %12.7 oranlarına düştüğü belirtilmiştir (6). Buna
karşın bir diğer çalışmada ise, kötü over cevaplı
olgulardaki canlı doğum oranlarının yaş grupları
arasında farklılık göstermediği belirtilmiş ve YÜT
sonuçlarını etkileyen tek parametrenin elde edilen
oosit sayısı olduğu vurgulanmıştır (9). Benzer şekilde son yıllarda yapılan ve yaklaşık 400 bin siklusu analiz eden bir diğer epidemiyolojik çalışmada,
kötü over cevaplı tüm yaş grupları için, toplanan
oosit sayısı ile IVF canlı doğum oranları arasında
lineer pozitif bir korelasyon belirtilmiş ve toplanan
oosit sayısının, düşük over yanıtında gebelik oranlarını belirleyen çok önemli bir prognostik faktör
olduğu vurgulanmıştır (8).
Özetle, kötü over cevaplı olgular azalmış gebelik
oranlarına sahiptir. Literatürdeki çalışmaların retrospektif veya gözlemsel nitelikte olması nedeniyle,
sonuçların dikkatli değerlendirmesi gerekse de, elde
edilen oosit sayısı YÜT başarısını etkileyen en önemli
faktörlerden biri gibi gözükmektedir.
Uygulama Önerileri
 Kötü over yanıtlı olgular, normal yanıtlı olgulara kıyasla azalmış gebelik oranlarına sahiptir.
 Yaş ve toplanan oosit sayısı düşük over yanıtında gebelik oranlarını belirleyen en önemli iki
prognostik faktördür.
2. Kötü over cevaplı olgularda standart tedavi
yaklaşımı
YÜT’de başarı, ekzojen gonadotropinlere duyarlı hale
gelen yeterli seçilmiş folikül havuzunun varlığına bağlıdır. Bu doğrultuda, literatürde kötü cevaplı olgular
için, KOS’a artan yanıtı sağlamak amacıyla farklı tedavi
protokolleri öne sürülmüştür. Bu tedavi yaklaşımları
3 ana grupta toplanabilir:
Stimülasyon protokolleri, agonist veya antagonist
uygulamaları
Adjuvan tedavilerin kullanımı
KOS uygulamalarındaki modifikasyonlar
Bununla birlikte, literatürde çok sayıda çalışma
ve araştırma bulunmasına karşın, düşük over yanıtlı
olgularda optimal, genel olarak faydası kabul edilen
veya standart bir tedavi yaklaşımı henüz bulunmamaktadır (10).

Uygulama Önerileri
 YÜT’de başarı, ekzojen gonadotropinlere duyarlı hale gelen yeterli seçilmiş folikül havuzunun varlığına bağlıdır
 KOS’a artan yanıtı sağlamak amacıyla farklı tedavi protokolleri öne sürülmüştür. Bu tedavi
yaklaşımları 3 ana grupta toplanabilir:
o Stimülasyon protokolleri, agonist veya antagonist uygulamaları
o Adjuvan tedavilerin kullanımı
o KOS uygulamalarındaki modifikasyonlar
 Düşük over yanıtlı olgularda optimal, genel
olarak faydası kabul edilen veya standart bir
tedavi yaklaşımı henüz bulunmamaktadır.
3. Kötü cevaplı olgularda gonadotropin dozu
YÜT sikluslarında standart dozlar ile uygun multifoliküler gelişim sağlanamadığında gonadotropin dozlarının arttırılması sıklıkla uygulanan bir yaklaşım olmuştur. Buna karşın son yıllarda Berkkanoglu ve Ozgur tarafından yapılan prospektif randomize çalışmada, 300
IU, 450 IU ve 600 IU başlangıç dozları karşılaştırılmış ve
elde edilen oosit sayısı, embriyo sayısı ve gebelik oranları açısından fark olmadığı gösterilmiştir (11). 2016 yılında, Helsinki’de düzenlenen 32. ESHRE toplantısında,
van Tilborg ve ark.’ları OPTIMIST çalışmasının verilerini
sunmuşlardır. Bazal antral folikül sayılarına (AFS) göre
kötü cevaplı (AFS 0-7 folikül), normal cevabın altı (AFS
8-10 folikül) ve aşırı cevaplı (AFS 16-40 folikül) olması
beklenen hastalarda, standart günlük 150 IU gonadotropin dozu ile sırasıyla günlük 450 IU, 225 IU, 100 IU
olarak belirlenen bireyselleştirilmiş doz şemaları randomize edilmiştir. Buna göre kötü cevap vermesi beklenen grupta, bireyselleştirilmiş dozlar ile (AFS 0-7 ise
450 IU/gün veya AFS 8-10 ise 225 IU/gün) standardize
edilmiş (150 IU/gün) dozlar arasında 18 aylık kümülatif
gebelik oranları (her iki grupta benzer olarak %41), gebeliğe ulaşmakta geçen zaman (sırasıyla 5.1 vs. 4.5, p
= 0.334) ve ilk siklusta canlı doğum oranları (%18) her
iki grupta benzer olarak bulunmuştur (12). Buna karşın
standardize edilmiş dozlarda, toplanan oosit sayısında - istatistiksel olarak anlamlı olmayan - bir azalmaya
(sırasıyla 7.6 vs. 6.5, RR=1.10.2-2.0) eşlik eden anlamlı
artmış siklus iptal oranlarının olduğu (sırasıyla %8 vs.
%23, RR= 0.3 0.2-0.6) gösterilmiştir.
Sonuç olarak, günümüzde gonadotropinlerin,
kullanılan dozdan bağımsız olarak, gonadotropin bağımlı aşamaya gelmiş ve stimülasyona yanıt verebilen
foliküllere etki edebildiği iyi bilinmektedir. Bu nedenle, kötü cevaplı olgularda 300 IU günlük dozların aşı-
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mı, tedavi başarısına bir faydası gösterilemediğinden
önerilmemektedir. Ancak 150 IU gibi düşük dozlarda
yapılacak stimülasyonların, artan siklus iptal oranları
ile birlikte olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
4. Stimülasyonda antagonist protokol mü
agonist protokol mü tercih edilmelidir ?
Bir önceki siklusun geç luteal fazında başlanan
gonadotropin-salgılatıcı hormon agonistleri (GnRHa)
ile kombine gonadotropin stimülasyonu uzun agonist protokolü olarak bilinmektedir. Normal cevaplı
olgulardaki olumlu etkilerinin aksine, kötü cevaplı
olgularda, uzun agonist protokolünün aşırı ovaryan
supresyon yaptığı ve bu nedenle foliküler yanıtın olmaması veya daha az olması gibi olumsuz etkilere
sahip olduğu çeşitli çalışmalar tarafından öne sürülmüştür (13). Bu nedenle, kötü cevaplı hastalarda agonist kullanım süresini azaltan kısa, ultra-kısa, mini- ve
mikro-doz flare-up rejimleri gibi protokoller tanımlanmıştır (13-15). Kısa ve ultra-kısa flare-up rejimleri
yaygın olarak kullanılmış olsa da, Kyrou ve ark.’ları bir
meta-analizde, kötü cevaplı olgularda antagonist,
long agonist protokoller ile kısa flare-up stimülasyon
rejimlerinin sonuçlarını değerlendirmiş ve klinik olarak herhangi bir farklılık tespit etmemişlerdir (16).
Tur-Kaspa ve Fauser, IVF Worldwide kapsamında
2015 yılında, IVF protokollerinde GnRH agonist kullanımına dair farklı kıtalardan 273 merkez ve 151 bin
IVF siklusunu içeren bir anket yayınlamışlardır (17).
Buna göre, dünya genelindeki pek çok merkezde
uzun protokol seçili olmayan olgularda birinci seçenek tedavi rejimi olarak kullanılmaktadır. Ancak
aynı ankette kötü cevaplı olgular için klinisyenlerin
%67’sinin uzun protokolü bir tedavi seçeneği olarak
görmediği belirtilmiştir. Antagonistler, foliküler gelişim sırasında supresif etkilerinin olmamasından dolayı faydalı olarak görülse de, agonist ile antagonisti
karşılaştıran iki meta-analizde de stimülasyon süresinin daha kısa olması dışında klinik gebelik, elde edilen oosit ve siklus iptal oranları açısından herhangi
bir farklılığın olmadığı vurgulanmıştır (18, 19).
Son yıllarda yapılan bir sistematik derleme ve
meta-analizde antagonistle long protokolü karşılaştıran sekiz, antagonistle mikodoz flare-up rejimini
karşılaştıran 10 tane RKÇ olduğu belirtilmiştir (10).
Çalışmalarda tartışmalı sonuçlar olsa da sadece bir
çalışmada long protokolün antagonistlere göre
daha iyi devam eden gebelik oranlarına sahip olduğu belirtilmiştir. Son yıllarda Sunkara ve ark.ları tarafından yayınlanan bir diğer RKÇ’da ise uzun protokol,
kısa protokol ve antagonist rejimleri karşılaştırılmış;

her bir gruptaki olgu sayıları sınırlı olsa da antagonist ve uzun agonist protokollerin, elde edilen oosit sayısı açısından birbiriyle benzer ve her ikisinin
de kısa protokolden daha fazla oosit elde edimi ile
birlikte olduğu belirtilmiştir (20). Önceki çalışmaları
destekler şekilde, uzun protokolde stimülasyon süresi ve kullanılan gonadotropin miktarının diğer iki
protokole kıyasla daha fazla olduğu da çalışmada
belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili 2010 yılı son Cochrane
derlemesinde ise, çalışmalar heterojen olsa da, antagonist, uzun agonist ve flare-up protokoller arasında
gebelik oranları açısından fark bulunmazken, antagonist protokolünde uzun agonist rejime kıyasla
daha fazla oosit elde edildiği belirtilmiştir (21).
Son yıllarda YÜT pratiğine giren ve uzun yarı
ömürlü rekombinant FSH olarak kullanılan corifollitropin alfa’nın erken foliküler fazda serum FSH konsantrasyonunda hızlı bir artış sağladığı farmakokinetiğinden yola çıkarak, kötü cevaplı olgularda standart gonadotropinlerden daha iyi bir seçenek olabileceği öne sürülmüştür. Bununla birlikte yapılan bir
retrospektif pilot çalışmada, kötü cevaplı olgularda
korifollitropin alfanın daha düşük gebelik oranları ile
birlikte olduğu belirtilmiştir (22)
Sonuçta kötü cevaplı olgularda antagonist protokol yaygın olarak kullanılmakla birlikte, en iyi protokolün ne olduğu konusunda ortak bir fikir birliği
günümüzde bulunmamaktadır. Uzun protokolün bu
olgularda daha uzun stimülasyon süresi ve kullanılan
gonadotropin miktarındaki artış ile birlikte antagonistlerle benzer sonuçlara sahip olduğu düşünülebilir.
5. Kötü cevaplı olgularda LH eklenmiş
protokoller
İki hücre, iki gonadotropin teorisine göre hem FSH hem
de LH folikülogenez için gereklidir. LH esas olarak orta
ve geç foliküler evrede aromataz aktivitesi sırasında
17- estradiolün substratı olan androjenlerin biyosentezinde rol oynar. Ayrıca LH aktivitesi ovulasyon sonrası
progesteron yapımı ve mayozun yeniden başlaması
için gereklidir. YÜT tedavilerinde düşük LH seviyesinin
elde edilen oosit - embriyo sayısında azalma ve azalmış
gebelik oranlarıyla ilişkili olduğu öne sürülmüştür (23).
Kötü cevaplı olgularda, gonadotropin stimülasyonu sırasında LH eklenmesinin etkinliğine dair literatürde tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. 2013 yılında 3
RKÇ’yı ele alan bir meta-analiz ve sistematik derlemede,
stimülasyon protokolüne LH eklenmesinin, elde edilen
oosit sayısı, siklus iptal oranları, FSH kullanım miktarı ve
gebelik oranları açısından herhangi bir farklılık içermediği belirtilmiştir (24). Buna karşın, bir yıl sonra yayınla-
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nan ve 45 çalışmayı içeren bir diğer meta-analizde kötü
cevaplı olgularda LH eklenmesinin klinik gebelik oranlarını %30 oranında arttırdığı yayınlanmıştır (25).
Literatürde son yıllarda ortaya çıkan veriler ve
fizyolojik temel göz önüne alındığında kötü cevaplı
olgularda rekombinant olsun ya da olmasın LH eklenmesi önerilmektedir.
6. Kötü cevaplı olgularda E2 Priming
Ovaryan stimülasyona verilen foliküler yanıttaki
asenkronizasyon kötü cevaplı olgularda sık karşılaşılan bir problem olarak ortaya konmuştur (26). Kontrollü ovaryan stimülasyon sırasında hormonal dinamikleri değerlendiren çalışmalarda antral foliküllerdeki asenkron büyümenin geç luteal faz sırasında ortaya
çıkan dereceli FSH yükselmesinin bir sonucu olduğu
öne sürülmektedir (27). Kötü cevaplı olgularda “E2 priming” eklenmesini değerlendiren bir meta-analizde
klinik gebelik oranlarının arttığı ve siklus iptal oranlarının azaldığı belirtilmiştir (28). Bununla birlikte, metaanalizin yayınlanmasından bir yıl sonra yazılan bir editöryal yazıda, meta-analize dahil edilen çalışmalardaki
kötü cevap tanımlaması, E2 doz ve veriliş yolundaki
farklılıklara dikkat çekilmiş, ayrıca bazı çalışmalarda
elde edilen oosit sayısının kötü cevaplı olgu kriterlerine uymaması nedeniyle sonuçları etkileyebileceği belirtilmiştir (29). Sonuç olarak, reprodüktif endokrinolojik değerlendirmede foliküler senkronizasyonu sağlayacak yaklaşımların kötü cevaplı olgularda sonuçları
iyileştirebileceği öngörülse de, bu konuyla ilgili iyi
metodize edilmiş RKÇ’lara kesin olarak ihtiyaç vardır.
Uygulama Önerileri
 Kötü over cevaplı olgularda 300 IU günlük dozların aşımı, tedavi başarısına bir faydası gösterilemediğinden önerilmemektedir
 Uzun protokol bu olgularda daha uzun stimülasyon süresi ve kullanılan gonadotropin miktarındaki artış ile birlikte antagonistlerle benzer sonuçlara sahiptir.
 Kötü cevaplı olgularda antagonist protokol
yaygın olarak kullanılmakla birlikte, en iyi protokolün ne olduğu konusunda ortak bir fikir
birliği günümüzde bulunmamaktadır.
 Kötü cevaplı olgularda rekombinant olsun ya
da olmasın LH eklenmesi önerilmektedir.
 Kötü cevaplı olgularda “E2-priming” sonuçlarına dair kesin veriler bulunmamaktadır ancak
foliküler senkronizasyonu sağlayacak yaklaşımların sonuçları iyileştirebileceği öngörülebilir.

7. Ovaryan cevapta androjenlerin fizyolojik rolü
Teka hücrelerinden salınan androjenler, aromataz aktivitesi sırasında granuloza hücrelerinde gerçekleşen
estrojen sentezinin substratı olarak folikülogenezde
önemli rol oynamaktadır. Deneysel hayvan çalışmalarında, özellikle primatlarda, erken foliküler gelişim
ve granuloza hücre proliferasyonunda androjenlerin
önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir (30). Androjen
fazlalığının erken evre foliküler büyümeyi aktive
ederek pre-antral ve antral folikül sayısını arttırdığı
ve granulosa hücrelerinde FSH reseptör ekspresyonunu arttırarak FSH’a artmış ovaryan cevap ile ilişkili
olduğu öne sürülmüştür (31). Bir hiperandrojenemi
hastalığı olan polikistik over sendromunda izlenen
polikistik ovaryan morfoloji bu deneysel hayvan çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir. Ek olarak, ovaryan yanıt ile androjen düzeylerini araştıran
bir çalışmada, bazal testesteron seviyesi < 20 ng/dL
olan olgularda IVF başarısının azaldığı belirtilmiş ve
kötü over cevaplı olgularda bazal androjen seviyelerinin daha düşük olduğu öne sürülmüştür (32).
8. Kötü cevaplı olgularda adjuvan androjen
tedaviler
Kötü cevaplı olgularda ovaryan yanıtı arttırmak ve
sonuçları iyileştirmek amacıyla çeşitli androjenler ve
androjenik aktiviteyi arttıran farklı ajanlar kullanılmıştır (30). Bu amaçla kullanılan ajanlar üç grup içinde
toplanabilir:
1. YÜT siklusu öncesi transdermal testesteron (TT)
ile tedavi
2. YÜT siklusu öncesi dihidroepiandrostenedion
sülfat (DHEAS) ile tedavi
3. Aromataz inhibitörleri ile kombine tedavi
4. Ovaryan stimülasyon sırasında hCG eklenmesi
2011 yılında Sunkara ve ark.’ları tarafından yapılan bir meta-analizde, androjen adjuvan suplementasyon yaklaşımının kötü cevaplı olgularda klinik
gebelik oranları üzerine ek bir faydasının olmadığı
belirtilmiştir (33). Bununla birlikte, Kim ve ark.’larının
yaptıkları bir RKÇ’da, 12.5 TT jel 21 gün süreyle kullanılarak ovaryan yanıtın arttığı ve iyileşmiş klinik gebelik oranları ile birlikte olduğu vurgulanmıştır (34).
Bu çalışma sonrası Sunkara ve ark.’ları meta-analiz
sonuçlarını tekrar analiz etmiş ve androjenlerle adjuvan tedavinin olumlu sonuçlarla birlikte olduğunu
belirten editöryal bir yazı yayınlamışlardır; ancak bu
makalede verilerin heterojenitesine önemle dikkat
çekmişlerdir (35). Bununla birlikte, 2012 yılında yapı-
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lan bir diğer meta-analizde ise YÜT siklusu öncesi TT
ile tedavinin elde edilen oosit sayısını arttırdığı, stimülasyon süresi ile kullanılan gonadotropin miktarını azaltarak, klinik ve canlı doğum oranlarında sırasıyla %15 ve %11’lik bir artışa yol açtığı belirtilmiştir
(30). Aynı meta-analizde DHEAS, aromataz inhibitörleri ve hCG yaklaşımlarının herhangi bir faydasının
bulunmadığı belirtilmiştir.
DHEAS ile ilgili ilk çalışma Casson ve ark.’ları tarafından bir olgu serisi şeklinde yayınlanmıştır (36).
Takip eden yıllarda, DHEAS’ın oosit sayısı ve gebelik
oranları üzerine olumlu etkisini gösteren retrospektif veya olgu serisi şeklinde birkaç çalışma daha yayınlanmıştır (37). 2010 yılında DHEAS ile ilk RKÇ yayınlanmış olup DHEAS tedavisinin kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında kümülatif gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir (38). Ancak çalışmanın az sayıda
olgu içermesi ve kümülatif gebelik oranları vermesi
nedeniyle metodolojik sorunlar içerdiği sonraki yıllarda yayınlanan çalışmalarda vurgulanmıştır (37).
Son yıllarda yapılan bir diğer RKÇ’de ise metodolojik olarak bazı sorunlar olsa da, IVF öncesi 12 hafta
DHEAS tedavisi ile DHEAS kombine transdermal estrojen tedavisi elde edilen oosit sayısı açısından karşılaştırılmış ve kombine tedavi yaklaşımının sadece
düşük FSH seviyesine sahip kötü cevaplı olgularda
etkili olabileceği vurgulanmıştır (39).
DHEAS ve TT tedavisini değerlendiren 2015 yılı
Cochrane derlemesinde ise DHEAS veya TT tedavisinin orta dereceli kanıt düzeyi ile, kötü cevaplı olgularda klinik ve canlı doğum oranlarında iyileşme ile
birlikte olduğu belirtilmiştir (40). Çalışmalarda doz ve
tedavi sürelerinin geniş varyasyonlar gösterdiği belirtilmiştir. Sonuç olarak çalışmalardaki heterojeniteler,
metodolojik sorunlar, doz ve kullanım süresindeki
farklılıklar nedeniyle adjuvan androjen tedavi yaklaşımı üzerine günümüzde belirsizlik devam etmektedir.
9. Adjuvan tedavi olarak büyüme hormonu (GH)
GH kullanımının, insülin benzeri büyüme faktörü1’in (insülin-like growth factor, IGF-1) lokal sentezini
arttırarak granuloza hücreleri üzerine FSH etkisini
düzenleyebildiği öne sürülmüştür (13). IGF-1 hem
teka hem de granuloza hücrelerinde FSH etkisini arttırmaktadır. Kolibianakis ve ark.’larının yaptıkları bir
meta-analizde GH eklenmesinin kötü cevaplı olgularda artmış canlı doğum oranları ile birlikte olduğu
belirtilmiştir (41). Bununla birlikte literatürde doz ve
süre çeşitlilikleri ile çalışmalardaki sınırlı olgu sayıları
nedeniyle GH günümüz rutin tedavi yaklaşımı içine
henüz girmemiştir.

Uygulama Önerileri
 YÜT siklusu öncesi TT ile tedavinin elde edilen
oosit sayısını arttırdığı, stimülasyon süresi ile
kullanılan gonadotropin miktarını azaltarak,
klinik ve canlı doğum oranlarında artışa yol açtığı belirtilmiştir.
 Adjuvan tedavi olarak DHEAS, aromataz inhibitörleri ve hCG yaklaşımlarının herhangi bir
faydası bulunmamaktadır.
 DHEAS kombine transdermal estrojen tedavisi elde edilen oosit sayısı açısından karşılaştırılmış ve kombine tedavi yaklaşımının sadece
düşük FSH seviyesine sahip kötü cevaplı olgularda etkili olabileceği belirtilmiştir.
 2015 yılı Cochrane derlemesinde ise DHEAS veya
TT tedavisinin orta dereceli kanıt düzeyi ile, kötü
cevaplı olgularda klinik ve canlı doğum oranlarında iyileşme ile birlikte olduğu belirtilmiştir
 Ancak çalışmalardaki heterojeniteler, metodolojik
sorunlar, doz ve kullanım süresindeki farklılıklar
nedeniyle adjuvan androjen tedavi yaklaşımı üzerine günümüzde belirsizlik devam etmektedir.
10. Adjuvan tedavi olarak aspirin
Lok ve ark.’larının yaptıkları prospektif, randomize,
çift kör, plasebo kontrollü çalışmada düşük doz aspirin adjuvan tedavisinin ek bir faydasının bulunmadığı ortaya konulmuştur (42).
Uygulama Önerileri
 YÜT siklusu öncesi GH eklenmesinin kötü cevaplı olgularda artmış canlı doğum oranları ile
birlikte olduğu belirtilmiş olsa da; literatürde
doz ve süre çeşitlilikleri ile çalışmalardaki sınırlı
olgu sayıları nedeniyle GH günümüz rutin tedavi yaklaşımı içine henüz girmemiştir.
 Düşük doz aspirin adjuvan tedavisinin ek bir
faydası bulunmamaktadır.
11. Kötü cevaplı olgularda mini –IVF
veya doğal siklus IVF
Minimal stimülasyon olsun ya da olmasın doğal siklus IVF kötü cevaplı olguların tedavisinde kolay ve
ucuz bir seçenek olarak düşünülmüştür. Bu nedenle
bazı çalışmalarda benzer gebelik ve implantasyon
oranları nedeniyle kötü cevaplı olgularda geçerli ve
değerli bir yaklaşım olarak öne sürülmüştür (13). Bununla birlikte %50 siklus iptal oranı, embriyo transfer başına %18 ve siklus başına %10 gebelik oran-
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ları verilmiştir (43). Buna karşın Bologna kriterlerine
göre tanımlanan hastalarda yapılan doğal siklus IVF
çalışmasında hasta başı kümülatif canlı doğum oranı %8 olarak belirtilmiştir (44). Son yıllarda yapılan,
Bologna kriterlerine göre dizayn edilmiş retrospektif
bir çalışmada ise, klasik standart yüksek doz FSH kullanılan antagonist sikluslara kıyasla modifiye düşük
doz doğal siklus IVF’in canlı doğum oranlarının daha
yüksek olduğu belirtilmiş ve RKÇ ile doğrulanması
gerektiği vurgulanmıştır (45).

9.

10.

11.

12.

13.

Uygulama Önerileri
 Günümüzde kötü cevaplı olgularda standart
tedavi yaklaşımı yoktur.
 Tüm kötü cevaplı olgular homojen bir grup
değildir bu nedenle optimal stimülasyon sağlamak zor olmaktadır.
 Adjuvan tedavilerin kullanımı için doz-süre standardizasyonu ile birlikte daha fazla sayıda iyi dizayn edilmiş RKÇ’lere ihtiyaç bulunmaktadır ve
çalışmalardaki heterojenite sonuçların değerlendirilmesi açısından göz önünde tutulmalıdır.
 Mini IVF/Doğal siklus IVF seçili olgularda bir
alternatif olabilir ancak elde edilen oosit sayısının önemli bir prognostik faktör olduğu ve
yüksek siklus iptal oranları tedavi seçiminde
düşünülmelidir.
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Tanım

Tanı ve Tedavi

Tekrarlayan ART başarısızlıkları, over stimülasyonuna zayıf cevap, düşük embriyo kalitesi, ileri anne yaşı,
uterusa bağlı faktörlerle oluşabilmektedir. Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları (RIF), tekrarlayan
ART başarısızlıklarının alt grubunda ele alınır. RIF, 40
yaş altı en az 3 taze ya da donmuş siklüste iyi kalitede en az 4 embriyo transferi sonrası klinik gebelik
elde edilememesidir (1). RIF, ardışık 2 siklüs IVF, ICSI
ya da donmuş embriyo transferinde (FRET), kümülatif olarak iyi kalitede ve gelişimde, 4 ve üzerinde klivaj evresinde embriyo ya da 2 ve üzerinde blastokist
transferine rağmen oosit toplanmasından (OPU) 14
gün sonra HCG değerinin negatif olması olarak da
tanımlanabilir (2).

Tekrarlayan ART başarısızlığı olan hastalara yaklaşımda infertilite sebepleri, operasyonlar tedavi protokolü, over stimülasyonuna cevap, oosit ve embriyo kalitesi, embriyo transferi özellikleri ve gebeliğin
gerçekleşmemesindeki nedenler kullanılan ek tedaviler detaylı olarak analiz edilmelidir. Tedavide amaç
transfer edilen embriyo kalitesini ve endometrium
reseptivitesini arttırmaktır.
Hastalarda yaşam koşullarında yapılabilecek değişiklikler önerilmelidir. Kadınlarda sigara kullanımı
over stimülasyonunda kullanılan gonadotropin ihtiyacını, iptal edilen siklüs sayısını arttırmakta, elde
edilen oosit sayısını, implantasyon, fertilizasyon
oranlarını azaltmaktadır. Erkeklerde sigara kullanımı
sperm sayı, motilite, morfolojisini negatif etkilemekte ve sperm DNA hasarını arttırmaktadır.
Tekrarlayan ART başarısızlığı olan hastalarda yeni
bir siklüse başlamadan önce vücut kitle indeksi ; <19
kg/m2 olan hastalarda kilo artışı, >29 kg/m2 olan hastalarda ise kilo vermeleri önerilmelidir.
Önceki siklüslerde over stimülasyon protokolüne
cevap yeterliyse protokolü değiştirmek gerekmemektedir. Cevabın yetersiz olduğu siklüslerde gonadotropin dozu yükseltilmelidir. Düşük over rezervli
ve 35 yaş üstü hastalarda FSH ile stimülasyona LH
eklenmesi, soft protokoller ve doğal siklüsler tercih
edilebilir.

Sebepler
Olası sebepler, endometrial reseptivite, embriyo ve
multifaktöryel etkileşimler olarak incelenebilir. Uterin kavite anormallikleri, ince endometrium, adeziv
moleküllerin değişmiş ekspresyonları, immünolojik
faktörler, trombofililer, endometrial reseptivitenin
azalmasında olası faktörlerdir. Erkek, kadın ve embriyoya ait genetik anormallikler, zona hardening, kültür ortamlarının uygun olmaması embriyo gelişimini
bozabilmektedir. Endometriozis, hidrosalpenks ve
over stimülasyonunun uygun olmaması sonuçları
etkilemektedir.
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Endometrial reseptivite
RIF’li hastaların %25-50’sinde histeroskopi ile uterin
kavitede anormallikler izlenmektedir (3). Bu anormallikler sıklıklarına göre endometrial polipler, endometrial, endoservikal adezyonlar, endometrit,
septum ve submüköz myomlardır. Tanılarında sonohisterografi (SİS), histerosalpingografi (HSG) ile
benzer özellikler göstermektedir, tanıda ilk seçenek
olarak rutin kullanımı önerilmektedir (4).
ESHRE, uterusta herhangi bir patoloji izlenmeyen
vakalarda, ART öncesi rutin ofis histeroskopi kullanımı önermemektedir (5). TROPHY çalışmasına göre
tekrarlayan ART başarısızlığı olan hastalarda ultrasonografi ile uterusta patoloji izlenmiyorsa IVF siklüsü
öncesi histeroskopi uygulanması canlı doğum oranlarını değiştirmemektedir (6).
Endometrial polipler, submüköz myomlar, septum ve uterus kavitesini bozan intramural myomlar
gebelik ve implantasyon oranlarını azaltmaktadır
ve cerrahi olarak çıkarılmaları sonuçları olumlu etkilemektedir (7). Uterus kavitesini bozmayan intramural myomların tekrarlayan ART başarısızlıklarında çıkarılması yönünden ortak bir görüş bulunmasa
da myomektomi operasyonuna bağlı olası komplikasyonlar da göz önüne alınarak implantasyonu başarısızlıklarını, düşük, erken doğum, plasenta ablasyonu, fetüste gelişme geriliği, doğum sırasında ve
sonrasında kanama riklerini azaltmak amacıyla her
hastaya kişiselleştirilmiş olarak tedavi önerilebilir.
(8).
Herhangi bir endometrium kalınlığı gebelik oluşumunu ekarte etmese de, HCG ya da embriyo transfer günü ultason ile endometrium ölçümünün 7 mm
altında olduğu ince endometriumlu tekrarlayan
implantasyon başarısızlığı olan vakalarda, östrojen
stimülasyonuna yetersiz cevap izlenebilmektedir.
İnce endometrium tüm ART siklüslerinin %2, 4’ünde
ortaya çıkmaktadır. Akut ya da kronik enfeksiyon,
küretaj, polip, myom eksizyonu sonrası adezyonlar
sonrası görülebilmekte, uterus kavitesi ve endometrium yapısı etkili olabilmektedir (9). Bu vakalarda
konjenital Turner’s sendromu ya da T-shaped uterus
ya da önceki radyoterapi, uterusa uygulanan cerrahiler, enfeksiyon sonrası edinilmiş patolojiler varsa
histeroskopi planlanır. Histeroskopide kronik endometrit izlenen vakalarda antibiyotik tedavisi önerilir.
RIF vaklarında kronik endometrit, %66 oranında rapor edimektedir (10). Bu vakalarda en sık bakteriyel
enfeksiyonlar, mycoplasma, ureoplasma, chlamydia
tespit edilmekte, antibiyotik tedavisi gebelik ve canlı
doğum oranlarnı anlamlı olarak arttırmaktadır.

İnce endometrium vakalarında donmuş embriyo transferi öncesi endometrium kalınlığını arttırmak için 14-82 gün oral ya da transdermal östrojen
priming planlanabilir. G-CSF proliferatif fazda, HCG,
progesteron uygulanan günlerde ya da ovülasyon
günü uterusa 300 μg G-CSF ya da 100 μg/0.6 mL
rekombinan G-CSF şeklinde uygulanabilmektedir.
Farklı sonuçlar rapor edilse de özellikle dirençli vakalarda uterusa G-CSF uygulaması ile endometrum
kalınlığnda ve gebelik oranlarında anlamlı artış izlenebilmektedir (11). Sildenafil kullanımının kan
akımmını arttırarak endometrium fonksiyonunu
etkileyebileceği önerilmektedir, 3-10 gün süreyle
günde 4 kez 25 mg vajinal kullanımla implantasyon ve gebelik oranlarında artış rapor edilmektedir.
İnce endometrium izlenen vakalara oosit toplandığı gün, embriyo transferi ve 3 gün sonrası GnRH
analoğu uygulanmasında daha kalın endometrium, daha yüksek östradiol, progesteron seviyeleri,
implantasyon ve gebelik oranları izlenebilmektedir.
Uterusta cerrahi olarak tedavi edilecek herhangi bir
patoloji yoksa ince endometrium izlenen vakalarda
denenen östrojen priming, sildenafil, GnRH agonist
uygulamaları endometriumda, gebelik oranlarında
minör değişiklikler göstermektedir (12), Son yıllarda
kök hücre tedavisinin sonuçları bu konuda ümit vaadetmektedir (11). Sıçanlarda kemik iliği mezenkim
kök hücrelerinin uterusa infüzyonu ile endometrium kalınlığı ile birlikte sitokeratin, vimentin, integrin  ve LIF ekspresyonlarında da anlamlı artış
izlenmektedir (13). Platelet-rich plasma (PRP) bu
konuda önerilen yeni yaklaşımlardan birisidir. PRP
taze tam kandan hazırlanan trombositten zengin
plazmadır. Periferik venlerden elde edilir, proliferasyon ve büyümeyi sağlayan faktörleri ve diğer sitokinleri içerir. Uterusa otolog PRP uygulaması sonrası
endometrium kalınlığında artış izlenebilmektedir
(14, 15). Yeni tedavi alternatifleri ile ilgili detaylı randomize kontrollü çalışmalar bu konuda daha fazla
veriler sağlayacaktır.
Uterusta natural killer (NK) hücreler implantasyon
ve plasenta oluşumunda maternal immüntoleransta
etkili olduğu öne sürülmektedir. In vitro çalışmalar
intralipidlerin NK sitotoksisitesini baskıladığını göstermektedir (16). Intralipid, soya yağı, yumurta fosfolipidlleri, gliserin ve su içeren sentetik bir üründür. NK
hücre seviyesi ve fonksiyonu normal olmayan hastalarda intravenöz intralipid uygulaması implantasyon
ve gebelik oranlarını arttırabilmektedir (17). Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda rutin
kullanımının etkinliğine dair yeterli veri bulunmamaktadır ve geniş çalışmalar gerektirmektedir (18).
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Endometrium hasarı, gen ekspresyonu değişikliği, sitokin ve büyüme hormonlarının salınımı ile
implantasyon için endometrium reseptivitesini arttırabilir. IVF tedavisine başlamadan adetten 7 gün
önce pipelle endometrial kaviteye girilerek rotasyonla birkaç kez negatif basınçla aspirasyon uygulanır. Deneme transferi ya da histeroskopi ile birlikte
yapılabilir. RIF vakalarında, IVF siklüsü öncesi pipelle
endometrial biyopsi ya da histeroskopi ile endometriuma lokal hasar klinik gebelik oranlarını arttırmada
faydaları rapor edilse de bu konudaki sonuçlar tartışmalıdır ve klinik değerlendirmesi için güçlü randomize çalışmalar gerekmektedir (19-22).
ASRM, IVF tedavisi öncesi hastalarda rutin antifosfolipid antikor araştırması önermemektedir (23).
Meta-analizde ART başarısızlığı olan kadınlarda faktör V Leiden ve antifosfolipid antikor pozitifliği fertil
ve ARTde canlı doğum elde eden kadınlara göre daha
yüksek oranda izlenebilmektedir (24). Edinsel trombofililer protein C, protein S, antitrombin III eksiklikleri, MTHFR ve protrombin mutasyonları ile bağlantı
izlenmemektedir. Tekrarlayan ART başarısızlıklarında
trombofili taraması, aspirin ve heparin tedavisi yeterli
veri olmaması nedeniyle önerilmemektedir.
Embriyo gelişimi
Blastokist transferi iyi prognozlu hastalarrda implantasyon, canlı doğum oranlarını arttırmaktadır.
Kötü prognozlu hastalarda blastokist evresine ilerleyebilecek yeterli embriyo elde edilemeyebilir. Bu
hastalarda özellikle çok sayıda embriyo varsa, önceki
denemelerde uygulanmamışsa, blastokist transferi
planlanabilir (25).
ASRM, verilere göre tüm IVF siklüslerinde rutin
assisted hatching önermese de iki ya da daha fazla
başarısızlık sonrası IVF denemelerinde, kötü embriyo kalitesi olan ve 38 yaş üstü kötü prognozlu hastalarda bu yöntemin klinik olarak yararlı olabileceğini
belirtmektedir (26).
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan çiftlerde anormal karyotip oranı (%2, 5) düşük olsa da
genel popülasyona göre bu oran daha yüksek izlenmektedir (27). Bu çiftlerde karyotip analizi değerlendirilmelidir. Kromozom analizinde karşılıklı translokasyon izlenen erkeklerde preimplantasyon genetik
tarama (PGS) ile canlı doğum oranlarında artış izlenebilmektedir (28). PGS, embriyolarda anöploidi ya
da dengesiz translokasyon belirlemede yararlıdır.
Tekrarlayan ART başarısızlıkları olan hastalarda genetik tanı tartışmalıdır. IVF’de öploid embriyo seçimi için PGS endikasyonları arasında ileri anne yaşı,

tekrarlayan gebelik kayıpları, ileri evre erkek faktörü
ve IVF başarısızlıkları önerilmektedir (29). 35 yaş ve
üzeri ileri anne yaşı ile birlikte artan anöploidi oranları nedeniyle PGS, öploid blastokislerin belirlenerek
transfer edilmesini hedeflemektedir. 35 yaş altında
çok genç hastalarda ise bazal %30 anöploid embriyo oluşumu izlenebilmektedir. Çok sayıda blastokist
elde edilen iyi prognozlu hastalarda tekrarlayan IVF
başarısızlığı ya da gebelik kayıpları mevcutsa PGS
planlanabilir. PGS ile IVFde canlı doğum oranlarında
artışa dair yeterli veri bulunmamaktadır (30). PGS,
trofektoderm biyopsi ile 24 kromozom tarama tekniğinin RIF vakalarında IVF başarısı üzerine etkisini
değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar gerekmektedir.
Embriyo seçiminde, kültür ortamındaki metabolomik değişiklikler, amino asit, protein ve oksijen
tüketimi ya da üretimi, embriyo canlılığı ile korelasyon göstermektedir. Metabolomik değişimlere göre
embriyo seçimi, implantasyon oranlarını arttırabilir
ama ART başarısızlıklarındaki önemi araştırılmalıdır.
Kötü prognozlu ART vakalarında endometrium
hücreleri ile ko-kültür uygulanması embriyolarda
gebelik ve implantasyon oranlarını arttırmaktadır
(31, 32). Ko-kültürün embriyo için muhtemel faydaları besin maddelerinin, büyüme hormonlarının,
sitokinlerin salınımını arttırması ve potansiyel toksik
maddelerin ortamdan hücreler tarafından uzaklaştırılmasıdır.
Hastalarda deneme transferi uygulamak yararlıdır. Zor embriyo transferi öyküsü olan, deneme
transferi başarısız olan hastalarda servikal stenoz
gibi sebepler değerlendirilmeli, tedavi edilmelidir.
Bu vakalarda sert kateter kullanımı, mekanik ya da
higroskopik serviks dilatasyonu ya da histeroskopi ile serviks traşlaması tercih edilebilir. Zor transfer düzeltilemiyorsa ZIFT uygulanabilir. Embriyo
transferi sırasında oluşan uterus kontraksiyonları
embriyo implantasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Embriyo transferi sırasında oksitosin antagonist infüzyonu implantasyon oranlarını arttırabilmektedir
(33, 34). Metaanalizde yer alan çalışmalarda transfer
öncesi 6.75 mg atosiban intravenöz bolusu saatte
18 mg infüzyon takip etmektedir (34). RIF vakalarında gebelik oranlarında yaklaşık %23 artış rapor edilse bu konuda geniş randomize kontrollü çalışmalar
gerekmektedir.
Ardışık embriyo transferi, tekrarlayan ART başarısızlığı olan kadınlarda klinik gebelik ve canlı doğum
oranlarını arttırabilmektedir (35-37). Amaç implantasyon başarısızlığında embriyo-endometrium arasında senkronizasyon bozukluğunu düzeltmek, imp-
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lantasyon penceresini yakalayabilmektir. Transfer
kateterinin aynı siklüste endometrial kaviteye ikinci
kez uygulanmasının implantasyonu arttıran faktörleri arttırarak endometrium reseptivitesini pozitif etkilediği düşünülmektedir. Bu konuda daha fazla sayıda randomize kontrollü çalışmalar gerekmektedir.
ASRM, güncel verilere göre infertil çiftlerin değerlendirilmesinde ve tedavisinde sperm DNA fragmentasyon (SDF) testlerini rutin önermemektedir
(38). Artmış DNA fragmentasyonu, kromatin düzenlemesinde ve yoğunluğunda anormallikler sperm
kalitesini düşürmekte, fertilizasyon, erken evre embriyo gelişimi, implantasyon ve gebelik oranlarında
ART başarısını azaltabilmektedir. SDFda artışın, IVF/
ICSI siklüsleri üzerine etkisini değerlendiren metaanalizde gebelik oranlarında azalma ve düşük oranlarında artma izlenmektedir (39). Sperm DNA fragmentasyon testleri özellikle klinik varikosel ve normalin altında sperm parametrelerinde önerilmektedir (40). Çevresel toksinler, ilaçlar, varikosel, sigara
kullanımı, kemoterapi, radyoterapi ve ileri yaşla SDF
artmaktadır. ART siklüslerinde SDF’a bağlı etkileri
azaltak amacıyla öneriler arasında oral antioksidanlar, varikosel bağlanması, sık ejakülasyon, ve IMSI yer
almaktadır. Oral antioksidanla medikal tedavi, sperm
DNA fragmentasyon oranını azaltabilmektedir. Başarısız ICSI öyküsü olan vakalarda IMSI ve ICSI uygulamalarını karşılaştıran meta-analizde IMSI ile gebelik
ve implantasyon oranlarında artış, düşük oranlarında azalma izlense de bu konuda daha fazla randomize çalışmalar gerekmektedir (41). Epididimis ve
ejakülat spermatozoaya göre seminifer tübüllerde
sperm DNA hasarının daha az olması nedeniyle tekrarlayan ART başarısızlıklarında testiküler spermatozoa kullanımı gebelik oranlarını arttırmakta ve düşük
oranlarını azaltmakte etkili olabilir (42) .
Multifaktöryel etkileşimler
Endometriozis
Endometriozis endometrial reseptivite, oosit, embriyo kalitesini etkileyerek ART denemelerinde başarı
oranlarını azaltmaktadır (43). Endometriozis hastalarında hastanın yaşı, infertilite süresi, ağrı şikayeti
ve hastalığın evresine göre tedavi planı yapılmalıdır.
Hafif endometriozis olgularında gebelik oranlarını
arttırmak için laparoskopi önerilmemektedir. Farklı
sebeplerle laparoskopi uygulanan vakalarda endometriozis lezyonları çıkarılmalı ya da ablasyon uygulanmalıdır. Evre III/IV endometriozisde konservatif
cerrahi tedavi ile kist eksizyonu, histolojik tanı, oosit

toplanması sırasında oositlere ulaşımın kolaylaşması
ve over cevabın artması yönünden yararlı olabilir. IVF
başarısızlığı olan vakalarda endometriozisin laparoskopi ile tedavisi gebelik oranlarını arttırabilmektedir
(44). Geçirilmiş cerrahi sonrası gebelik elde edilemeyen, tekrarlayan, ileri evre vakalarda, adenomyosisde IVF uygulanması ve öncesinde GnRH analogla
ultralong protokol uygulanması yararlıdır.
Hidrosalpenks
Hidrosalpenks, embriyotoksisite ve azalmış endometrial reseptivite ile gebelik ve implantasyon oranlarını azaltmaktadır. ART başarısızlığı olan kadınlarda
ultrasonografi ile tespit edilen tek ya da çift taraflı
hidrosalpenks cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Hafif vakalarda laparoskopik fimbrioplasti ya da neosalpingostomi önerilebilir. Endosalpenks mukoza hasarı,
peritubal adezyonlar, yaygın dilatasyonla seyreden
ileri vakalarda salpenjektomi tercih edilmelidir (45).
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suz etkileyebilen fizyolojik değişikliklerden bir kısmı
aşağıda sıralanmıştır.
1. Endometrial gen ekspresyonu farklılıkları [7-11]
2. VEGF salnımında artış [12]
3. Siklus gününe gore daha ilerlemiş endometrial
maturasyon [13-15]
4. Azalmış immün sistem kapasitesi [16]
5. İntrauterin peristaltik hareket değişiklikleri [17]

Günümüzde YÜT (yardımcı üreme teknikleri) ile
oluşmuş bebekler gelişmiş ülkelerde tüm doğumların %4’üne ulaşmıştır. Bu kadar yaygınlaşmasına
rağmen implantasyon başarısı hala ideal hale gelememiştir. Üstelik YÜT ile oluşan gebeliklerde çoğul
gebelik, OHSS, ektopik gebelik, perinatal sonuçların
daha olumsuz olması gibi tıbbi komplikasyonlarla
daha sık karşılaşılmaktadır [1, 2]. Günümüzde YÜT de
hala elimine edilemeyen bu komplikasyonlar psikososyal etkileri olduğu kadar etik alanda da kaygı
yaratmaktadır. Ayrıca bazı araştırmalarda ortaya
konmuş olan doğan bebeklerle ilgili uzun dönemde
metabolik sendrom gibi komplikasyonlar bu kaygıyı
daha fazla arttırmaktadır [3, 4].
YÜT’de üreme tıbbı ile uğraşan klinisyenlerin ana
uğraşı alanı implantasyonun gerçekleşmesini sağlamaktır. Ancak implantasyonun gerçekleştiği hastalarda da obstetrik sonuçların doğal konsepsiyondaki
gibi olamayışı ve komplikasyonları fazla oluşu defektli bir implantasyonun sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca bazı çalışmalarda ortaya konan
follikül sayısı ve yüksek östrojen düzeyleri ile orantılı
obstetrik komplikasyonlardaki artış dikkat çekicidir.
[5]. Şu ana kadar elde edilmiş bilimsel veriler YÜT de
oluşan obstetrik komplikasyonlarda en büyük etkinin KOS kaynaklı olduğunu göstermektedir. Özellikle KOS ortamındaki geç folliküler ve erken luteal fazdaki supra-fizyolojik ve düzensiz endokrin ortamın
yarattığı endometrial değişikliklerin bu komplikasyonlardan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Doğal
siklusa göre KOS sürecinde östrojen yüksekliğinin
yanında gelişebilen ve implantasyon sürecini olum-

Freeze all tedavisi bu mantık ile yola çıkarak taze
transferdeki KOS’un olumsuz olabilecek etkisinden
kurtulmak amacı ile transfer işleminin geciktirilmesi esasına dayanır. Bu yöntemde amaç IVF tedavi
sonuçlarını daha fazla optimize etmektir. Böylelikle
implantasyon oranları yükselirken aynı zamanda da
KOS’a bağlı oluşabilecek obstetrik komplikasyonlar
elimine edilecektir. Son yıllarda bu yöntemin uygulanabilirliğini sağlayan 2 ana araçtan biri blastosist
aşamasına kadar uzatılabilen kültür koşullarının iyileştirilmesi diğeri de embriyo dondurmada neredeyse %100 sağ kalım sağlayan vitrifikasyon tekniğidir.
2010 yılından sonra yapılmış 5 RCT’den 4’ünde
canlı doğum oranları dondurulmuş lehinedir. Bunlardan en eskisi 1999 da Ferrati’nin yaptığı RCT’dir
[18]. Klinik gebelik oranları açısından fark olmayan
bu çalışmada FET sonuçlarını etkileyecek olgu sayılarındaki eşitislikler ve progesteron kullanım süresinin
düşük olması gibi majör metodolojik kusurları vardır.
Shapiro da 2011’de normal ve yüksek yanıtlılardaki
freeze all ile 2 RCT yayınladı [19-20]. Her iki çalışmada da canlı doğum oranları dondurulmuş embriyo
lehine anlamlı derecede yüksek bulundu. Çin’den
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çok merkezli 1508 olguluk sadece PCOS hastalarında üçüncü gün embriyolarını kullanarak yapılan
RCT yayınlandı [21]. Yine canlı doğum oranları dondurulmuş embriyo lehine yüksek saptanırken OHSS
riskinin minimale düştüğü saptandı. En son çalışma
NGS ile kapsamlı kromozom taraması yapılmış olan
hastalar taze ve dondurulmuş öploidik embriyolarla randomize edilmiştir [22]. Yine hem canlı doğum
hem de implantasyon oranları dondurulmuşlarda
anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç olarak metodolojik kusurlu Ferrati çalışması çalışma hariç her 4
RCT de dondurulmuş lehine anlamlı derecede farklı idi. Ayrıca bu yöntemle embriyoları dondurma ve
endometrium hazırlığı ile ilgili ekstra yükler geliyormuş gibi görünse de fiyat performans analizleri literatürde fark göstermemiştir [24].
ANTALYA IVF’TE FREEZE ALL SİKLUSLARINDA
ENDOMETRİUM HAZIRLIĞI
Dondurulmuş sikluslarda, natürel siklus ve artifisyel
siklus kullanılabilmesine rağmen naturel siklusta ilaç
kullanımı olmadığı için avantajlı gözükse de en az
4-5 kez LH, sonradan progesteron bakılması ve ET
gününün belirsiz olması dezavantajlarındandır. O
yüzden freze all sikluslarda artifisyel siklus daha ET
gününü esnek ve ayarlanabilir olmasının yanında sadece aynı günde bir kez progesteron ve endometrial
kalınlık ölçümü yapılmasından dolayı daha pratiktir.
Ayrıca Freeze all’da hastaya OPU gününde öngörülebilir bir ET tarihi verilebilmesi hasta stresini azaltmasından dolayı artifisyel siklus daha uygundur.
Aşağıda Antalya IVF te freze all protokolün ayrıntıları gösterilmiştir. Antalya IVF in freze all tedavilerinde uyguladığı endometrial hazırlık protokolü Fig.

1’de şematize edilmiştir. Kısa protokol de antagonist
yerine MPA 20 mg/gün 12 mm follikül çapı görüldüğü andan itibaren oral olarak kullanılmaktadır.
Agonist trigger ve OPU sonrası 5-6 günde oluşan
blastosistlerin tümü hastanın istediği parti sayısına
göre vitrifikasyon ile dondurulmaktadır. OPU sonrası
7 günde ½ dozda 3.75 mg leuprolide acetate sc enjekte edilmektedir. Enjeksiyondan 10 gün sonra ise
günlük estradiol valerate oral tabletlerden 2 mg başlanmaktadır. 6 gün 2 mg/gün, 4 gün 4 mg ve 4 gün 8
mg a step up olarak çıkılmaktadır. Toplam 14 günün
sonunda endometrial kalınlık yeterli ve progesteron
1.5 ng/ml altında ise estradiol 6 mg/güne düşülerek
vaginal progesterone başlanmaktadır. Vaginal progesteronun 3 gününde luteal faz desteğini arttırmak
için 1 ampul im progesterone caproate (proluton
depot) uygulanmaktadır. Progesteronun 6. Gününde d5 veya d6 blastosistler transfer edilemektedir.
Gebelik testi pozitif geldiği taktirde 10. Gebelik haftasında kadar oral östrogen ve vajinal progesterone
devam ederken ilk 4 haftasında haftada bir progesterone caproate da uygulanmaktadır.
Freeze all yöntemi uygulamasının yaygın kabul gördüğü durumlar aşağıda sıralanmıştır.
1. OHSS riski: 20 follikül üzeri gelişim gösteren veya
3000 pg/ml üzerinde estradiol alan hasta grubu
agonist trigger verilerek OHSS’den %100’e yakın
korunmuş olmaktadır.
2. Trigger günü progesteron yüksekliği. Yapılmış
araştırmalarda progesteron düzeyi 2.5 ng/ml üzerinde olan hastalarda implantasyon anlamlı derecede düşmektedir. Freeze all ile progesteronun
bu yüksek etkisinden kurtulunmaktadır.

Freeze all siklusu
Antalya IVF

Agonist
Depot (1/2)

agonist
trigger

Progesterone
4-5

Waiting 10 days

20
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OPU

Vitrification

Menstruation

Endometrial preparation
Emb
Culture
Şekil 1. Antalya IVF Freeze all siklusu
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3. KOS sırasında saptanan ve implantasyonu olumsuz etkileyebilecek endometrial polip, hidrosalpenks gibi durumlar; OPU esnasında çözümlenerek ayrı bir işleme gerek kalmamaktadır (24).
4. Trofoektoderm biyopsisi ile PGS/PGD gerektiren durumlarda tanı trofoektoderm biyopsisi
üzerinden gerçekleşebilmekte ve tanı daha güvenilir bir aralıkta ve cost efektif olarak konabilmektedir.
5. Fertilite prezervasyon amaçlı embriyo saklanması
6. İmplantasyonda artış ve obstetrik komplikasyonlarda azalma beklentisi ile universal olarak bütün
hasta popülasyonuna uygulanması. Bu yöntemin
tüm hastalara uygulanmasında fayda sağlayabilecek ek durumlar aşağıda sıralanmıştır.
a. Daha sağlıklı plasentasyon. Çok sayıda araştırma gerek ilk hcg düzeylerinin daha yüksek, yeni
doğan plasenta ve bebek ağırlıklarının daha
fazla, buna karşın obstetrik komplikasyonların
daha az olduğunu göstermiştir [25-26].
b. Ektopik gebelik sıklığında azalma [27].
c. Ovaryan torsiyon sıklığında azalma (yayına
hazırlanan çalışma)
d. IVF öncesi cerrahi işlem gereken hastalarda
işlemin OPU ile aynı anda yapılabilmesi
e. Transfer gününde esneklik (hem hasta hem
de klinik için kolaylık; hafta sonu ve tatil günlerinde transfer yapılmayışı)
f. KOS’ta klomifen sitrat kullanımı veya gonadotropin dozu seçilirken OHSS kaygısı olmadan liberal doz kullanımı
g. KOS döneminden uzakta daha az stresli bir
dönemde ET yapılabilmesi

Ancak gerek endikasyonlu olarak belirli bir hasta grubuna veya her hastaya freeze all yapılabilmesi
merkezlerde bulunması gereken minimum kriterler
aşağıda sıralanmıştır.
1. Bütün siklusların, düşük oosit sayılı hastalarda
dahil olmak üzere uzatılmış kültür ile blastosist
aşamasında taşınması.
2. Blastulasyon oranlarının en az %40’ larda olması
3. Embriyo dondurmada vitrifikasyon tekniğinin
uygulanması
4. Vitrifikasyondaki embro dejenerasyon oranlarının %1-2 yi geçmemesi
5. Total dejenere olan olgularda tedavi giderlerinin
kompanze edilmesi
6. Kümülatif gebelik oranlarını yüksek tutmak ve
optimum sayıda embriyo elde edebilmek için
normal yanıtlı hastalarda mild stimulasyonun
tercih edilmemesi
7. ET gününde öngörülebilirlik ve daha az iş yükü
artışı için endometrial hazırlıkta artifisiyel siklus
tercih edilmesi
Buna karşın olumsuz sayılabilecek zayıf noktalar ise;
1. Yüksek doğum ağırlıklı (LGA) bebek sıklığında
artış: Özellikle İskandinav ülkelerinden yapılmış
olan analizlerde yüksek sıklıkta gözükse bile Japonya dahil olmak üzere bazı ülke çaplı geniş
datalarda bu artış konfirme edilmemiştir [2829].
2. Dejenerasyon durumunda hasta ile yüzleşme
zorluğu
3. Merkez iş yükünde yeni organizasyon gerekliliği

KOS

Normal yanıt
(Yanetkisiz)

hCG

Taze transfer

- Modifiye KOS
- OKS, Klomifen, MPA

Yüksek yanıt
Yüksek follikül #
Yüksek östrojen

Yan etkiler
OHSS riski
Premature prog. yüksekliği

Cerrahi
Histeroskopi
Laparoskopi

Agonist trigger

Freeze all

Şekil 2. Önerilen freeze all algoritması.

Diğer
Ca
PGD/PGS
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Freeze all tedavisinin bu bulgular ışığında bütün
hastalar universal uygulanması henüz daha yaygınlık kazanmamıştır. Fig 2’de bu konudaki önerdiğimiz
algoritma sunulmuştur.
Sonuç olarak, KOS un implantasyon üzerinde yarattığı olumsuzlukları elimine etmek için freeze all
iyi bir alternatif olarak gözükmektedir. Ancak bu konudaki araştırmaların çok merkezli randomize kontrollü çalışmalarla teyit edilmesi gerekmektedir. O
zamana kadar OHSS riski, premature progesterone
yüksekliği, IVF öncesi histeroskopi veya laparoskopi
gerekliliği, PGS/PGD gerekliliği gibi durumlarda güvenle kullanılabilmelidir.
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İnfertilite genel popülasyonda %10-15 arasında görülmektedir. Son 30 yıldır giderek gelişen tekniklerle
karyotip analizinin ve pregenetik implantasyon tanısal işlemlerinin daha kolay ve sık yapılması ile bu
alanda yeni yaklaşımlar ortaya koyulmuştur. İnfertil
kadınların %10’unda, erkeklerin %15’inde kromozom aberasyonları veya tek gen mutasyonları gibi
anormallikler izlenmektedir (1-5).
İnfertil çiftin ilk muayene ve anamnezinde ailede
genetik problem varsa genetik danışma almaları uygundur. Erkek açısından azospermi veya ağır oligoazospermi durumu ve kadının ileri yaş olması veya
prematüre over yetmezliği olması durumunda karyotip analizi yapılmalıdır (6).
Handyside tarafından insanda ilk kez 1990’da yapılan preimplantasyon genetik tanı 2010’larda 50.000’lere
ulaşmıştır. Günümüzde PCR (polimerase change reaction) ve FISH (fluorescence in situ hybriditation) tekniklerinin gelişmesi ile polar cisimcik, blastomer biyopsileri
ve trofoektoderm biyopsileri yaygınlaşmıştır.
Öncelikle IVF öncesi araştırma aşamasında kadın ve erkeğe yönelik genetik testlerin özelliklerini
ve gereklilik durumlarını inceledikten sonra preimplantasyon genetik tarama ve tanı için tanımlamalar ve yapılması gereken durumlar incelenecektir.

b.

c.

d.

IVF ÖNCESİ GENETİK ANALİZLER
e.

1. Erkek için
a. Karyotip analizi: Azospermi ve ağır oligozoospermi durumunda mutlaka önerilmektedir. Kro223

mozomal aberasyonlar (47/XXY, 47/XYY, 46-XX,
45-X0 ve mozaisizmleri, yapısal Y kromozomu
bozuklukları, translokasyonlar, trizomi 21, kromozomal heteromorfizmler), gen mutasyonları (yq11-mikrodelesyonu, Kallman sendromu,
Androjen İnsensitivite Sendromu, Kistik fibrozis)
kromozom ve spermleri etkileyen radyo veya kemoterapi alma durumunda karyotip bakılması
önerilmektedir (7-10).
Y kromozomu mikrodelesyonu: Y kromozomunda bulunan AZFa, b ve c bölgesine azospermik
bölge denilir. Özellikle infertil erkeklerin %10 unda
görülen AZFc lokusunun delesyonu azospermi
veya ağır oligozoospermi ile sonuçlanır. Bu grupta
varikosel ve kriptorşizm de daha sık görülür (11).
Kistik fibrozis: Özellikle Kafkasya ırkında 1/2500
oranında izlenen hastalıkta 1/25 asemptomatik
taşıyıcılık söz konusudur. 900 üzeri farklı mutasyon saptanmış olsa da en sık ΔF508 de izlenir.
Azospermi veya oligozoospermi de görülebilmektedir (12).
Kallman Sendromu: 1/10000 erkeği etkileyen
konjenital izole idiopatik hipogonadotropik hipogonadizm ve anosmi vardır. X’e bağlı otozomal
dominant ve resesif geçişi mümkündür. Kal1 gen
mutasyonu X bağlı olarak geçer. Ek olarak kriptorşizm, unilateral renal agenezis, yarık damak ve
renk körlüğü semptomları da görülebilir (13).
Androjen reseptör geni: Xq11-12’de bulunan
androjen reseptör genindeki defektle androjen
insensitivite sendromu ortaya çıkar. Etkilenme
düzeyine göre tam kadın fenotipi, ambigius ge-
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nitale veya infertil erkekler olarak klinik gösterirler. İnfertil erkekler hormon profillerinde yüksek
LH ve normal yüksek testesteron seviyeleri ile
tanı konulur. Androjen sensitivite indeksi bakılması önerilir (14).
f. 5-alfa redüktaz 2 geni: Testesteronu 5-dihidrotestesterona çeviren bu enzim eksikliğinde erkek psödohermafroditizmi ve hipospadias gelişir.
Erişkin formu azospermi veya oligozoospermi,
inmemiş testis ve hipospadiastır (15, 16).
g. Spermatozoada anöplidi analizi: Sağlıklı erkeklerde oluşan spermlerin %1-15 civarında genetik
olarak anormal olduğu izlenmiştir. İnfertil grupta
bu oranlar daha yüksektir ve mitotik ve mayotik
bölünme kusurları izlenmektedir. Kemo veya radyoterapi alanlarda da anöploidi artmaktadır. FISH
tekniğiyle spermde anöploidi bakılabilse de halen sınırlı bir tetkiktir.
Erkekte Genetik Araştırma Testleri








Karyotipleme
Y mikrodelesyon
Kistik Fibrozis geni
Kal1
Androjen reseptörü
5a - redüktaz 2
FISH ile spermde anöploidi

Erkekte Genetik Araştırma Test Önerileri
 Orta oligozoospermi (10-20 milyon/mL) olgularda herhangi bir genetik araştırma test endikasyonu yoktur.
 Azospermi veya ağır oligozoospermi (<10
milyon/mL) olgularının TÜMÜNDE IVF öncesi
Karyotipleme
Y mikrodelesyon
Kistik Fibrozis geni değerlendirilmelidir.
 HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZM olgularında IVF öncesi Kal1 değerlendirilmelidir.
 Androjen Reseptör geni, azospermik veya
ağır oligozoospermi (<10 milyon/mL) olgularında YÜKSEK ANDROJEN SENSİTİVİTE İNDEKSİ (ñ LH ve Testesteron) var ise IVF öncesi
değerlendirilmelidir.
 5a - redüktaz 2 geni, azospermik veya ağır
oligozoospermik (<10 milyon/mL) olgularda
klinik şüphe varlığında değerlendirilmelidir.
 FISH ile spermde anöploidi, orta oligozoospermi (10-20 milyon/mL) varlığında RADYOTERAPİ/KEMOTERAPİ tedavi öyküsü var ise
değerlendirilmelidir.

2. Kadın için
a. Karyotip analizi: Kadınlarda kromozomal olarak
en sık görülen anomali Turner sendromu olup
45/XO veya mozaik tipleri vardır. İVF tedavisine
giden kadınlarda %1-3 arası oranlar bildirilmiştir.
Özellikle prematür overian yetmezlikte ilk düşünülmesi gereken patolojidir. Primer amenorelerin
%30’u Turner sendromu kaynaklıdır (8). Gonadal
disgenezis, X-translokasyonu, 47/XXX ve mozaikleri, translokasyonlar ve inversiyonlar gibi kromozomal anormalliklerin yanında Frajil-X, Khallman,
komple androjen insensitivite sendromu, FSH ve
GnRH gen defektleri gibi gen mutasyonları da izlenebilir (8).
b. Frajil X sendromu: Mutasyonu taşıyan kadınlarda %15-25 prematür ovaryan yetmezlik görülür.
Over cevabı düşük hastalarda da araştırılması
önerilmektedir (17).
c. Kallman sendromu: Kal1mutasyonu kadınlarda
nadirde olsa görüldüğünde primer amenore ve
anosmi eşlik eder.
d. FSH, LH reseptör geni, FSH geni ve GnRH reseptörü mutasyonları: Kadınlarda infertilite sorunu ile birliktelik gösterirler.
Kadında Genetik Araştırma Testleri





Karyotipleme
Frajil X
Kal1
Kistik Fibrozis geni

Kadında Genetik Araştırma Test Önerileri
 Karyotipleme için gerekli endikasyonlar şunlardır:
1. Amenore/Prematür ovaryan yetmezlik
2. Tekrarlayan IVF başarısızlığı
3. Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında IVF
öncesi değerlendirilmelidir
 Frajil-X aşağıdaki durumlar varlığında taranmalı ve incelenmelidir:
1. Amenore/Prematür ovaryan yetmezlik
varlığında IVF öncesi
2. Ovulasyon indüksiyonunda beklenmedik zayıf cevap veren normal görünümlü
olgularda
3. Kal1, hipogonadotropik hipogonadizm
olgularda IVF öncesi değerlendirilmelidir.
 Kistik fibrozis geni, aile öyküsü var ise, normal görünümlü olgularda IVF öncesi değerlendirilmelidir.
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IVF SIRASINDA GENETİK ANALİZLER
İmplantasyon öncesi ilk 6 günde, gamet veya embriyodan DNA eldesi ile yapılabilen genetik araştırmaları kapsar. PGD ile tek gen hastalıkları, X’e bağlı
hastalıklar, yapısal kromozomal hastalıkları, mitokondrial hastalıklar ve HLA karşılaştırması yapılabilir
(18). Teknik olarak polar cisimcik, blastomer ve blastokistten trofoektoderm biyopsileri yapılabilir.
Polar cisimcik biyopsisi: Birinci ve/veya ikinci
polar cisimcik biyopsisi yapılarak maternal genotip hakkında araştırma yapılabilir (19). Birinci polar
cisimcik biyopsisi paternal bilgi vermez, normal olduğu halde oosit anormal ya da tam tersi olabilir.
Dezavantajlarının yanında embriyo hücre sayısını
azaltmaması avantajıdır. İkinci polar cisimcik oositin
aynısıdır. ESHRE bünyesinde planlanan bir randomize klinik çalışmada polar cisimcik biyopsileri ile ART
başarısının arttığı gösterilmiştir (20).
Blastomer biyopsisi: 6-8 hücreli aşamada zona
pellisuda, mekanik, lazer veya kimyasal yolla açılıp
1 ya da 2 hücre alınımı ile yapılır. Bir hücre alımı ile
%10, 2. hücre alımıyla ise gebelik oranlarında daha
fazla düşme görülmektedir (21). DeVos ve ark.’larına
ait bir diğer çalışmada ise 1 hücre biyopsisi ile %37,
iki hücre biyopsisi ile %22 gebelik bildirilmiştir (22).
ABD kaynaklı bir diğer veri analizinde, birden fazla
biyopsi yapılan embriyoların transferi için eve bebek
götürme oranları %30 olarak verilmiştir (23).
Blastokist biopsisi: 5. veya 6. günde trofektoderm biyopsisi alınabilir. 120 civarı hücre bulunur.
Trofektoderm plansentayı oluşturduğu için uterin
lavaj yoluyla da alımı denenmiştir (24). Ancak PCR’ın
yaygınlaşmasıyla bu biyopsi türü günümüzde terk
edilmiştir.
FISH analizi, X’e bağlı hastalıklar, yapısal kromozomal anormallikler ve preimplantasyon genetik tarama için yapılırken, PCR analizi tek gen hastalıkları
için yapılır. FISH analizi probları ile genelde 13, 16,
18, 21, 22, X ve Y kromozomları bakılır. PCR analizinde ise tek gen mutasyonu analizi yapılacağı için
kontaminasyon olmaması önemlidir ve bu nedenle
ICSI uygulaması tercih edilir. FISH ve PCR birlikte de
kullanılabilir.
Preimplantasyon Genetik Tanı ve Tarama için
Endikasyonlar
Preimplantasyon tarama için endikasyonlar, tekrarlayan gebelik kaybı, ileri anne yaşı, ağır erkek faktörü ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olarak
belirtilmiştir. İleri anne yaşı ile anöploidiler ve tri-

zomiler artmaktadır. 2006 Cochrane taramasında,
PGS yapılması ile devam eden gebeliklerde artış olmadığı belirtilmektedir (25). Almanya kökenli, prospektif bir çalışmada da benzer sonuçlar bildirilmiştir.
Amerikan kaynaklı çalışmalardan elde edilen veriler
sonunda, yalnız ileri anne yaşı için FİSH uygulaması
yapılabileceği önerilmektedir.
İngiltere Human Fertilisation and Embryology
Authority (HFEA) kaynaklı PGD uygunluk ve endikasyonları belirtilmiştir. PGD’lerin %25’i tek gen hastalıkları için yapılmaktadır.
HFEA Kaynaklı
PGD Uygunluk ve Endikasyonları
Uygun /
Endike

 OR hastalıklarda iki ebeveyn taşıyıcı
 (Kistik fibrozis, Orak Hücreli Anemi,
Talasemi, Spinal Müsküler Atrofi)
 Bir veya iki ebeveynde OD hastalık
varlığı
 (Huntington Hastalığı, Nörofibromatozis, Myotonik Distrofi Tip 1 vs.)
 X bağlı hastalıklar
 (Hemofili, Frajil X, Duchenne veya
Becker Müsküler Distrofisi vs.)
 Bir ya da iki ebeveynde dengeli
translokasyon /inversyon bulunması

Uygun
Değil

Ailede belirli genetik hastalık olmaması
Medikal olmayan fenotipik özellik
seçimi

Tartışmalı o Hasta çocuk için HLA uyumu
o Seks seçimi
ESHRE/PGD konsorsiyumu, PGD’yi ailede genetik geçişli ve çocuğun hayatını etkileyecek tek gen
veya kromozomal bozukluk olması durumlarından
birisi varsa önermektedir. PGS için ise ileri anne
yaşı (>36 yaş), tekrarlayan IVF başarısızlığı (>3) veya
düşükler (>2) durumunda önermektedir (18). Aynı
zamanda danışmanlık verme özellikleri ve PGD yapılacak laboratuvar özellikleri için de önerilerde bulunmuştur.
2011 yılında ESHRE/PGD konsorsiyumu yeniden
gelişen durumlarla ilgili güncelleme yapmıştır (26).
PGS’in klinik kullanımının hala tartışmalı olduğu,
bazı yayınlarda gebelik oranlarını arttırdığının ve 24
kromozom için Array-base test gibi yeni testlerle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. PGD için yeni laboratuvar düzenleme önerilerine
gitmişlerdir. Gelişen teknolojiler ve transport şartları
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için standardizasyon önerilerinde bulunmuşlardır
(21, 25-28).
16 ülkeden 57 merkezle yapılan 10 yıllık PGD
deneyime göre biyopside lazer kullanımı, polar cisimcik ve trofektoderm biopsileri ile biyopsi yapılan
embriyoların dondurulma işlemleri giderek artmakta; yeni metod ve teknikler geliştirilmektedir. Genom
projeleri, Alzhimer, Parkinson hastalığı taramaları
veya BRCA gen taramaları gibi yenilikler beraberinde etik sorunları da getirmekte ve bu konuda daha
alınacak uzun bir yol varmış gibi görünmektedir.
Preimplantasyon Genetik Tanı ve Tarama
Uygulama Önerileri
 Preimplantasyon genetik tanı ailede genetik geçiş gösteren tek gen veya kromozomal
hastalıklar için kullanılmalıdır. Ayrıca bu hastalıkların doğacak çocuk için hayatı etkileyecek
ve/veya tehdit edecek potansiyelde olması gerekmektedir.
 Tekrarlayan gebelik kaybı, ileri anne yaşı ve
tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında
preimplantasyon genetik tarama seçili olgularda kullanılmalıdır.
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IVF Laboratuvarlarında
Kalite Kontrol
Yazar

Dr. Ayça Işık

Yardımla üreme teknikleri merkezlerinde embriyoloji ve androloji laboratuvar uygulamaları, yapılan tedavinin sonuçları açısından hayati öneme
sahiptir. Tedavideki çiftlerin sağlıklı bir bebek sahibi olması, tedavinin gerek klinik ve gerekse laboratuvar aşamasında tüm basamaklara azami özen
ve dikkat gösterilmesini gerektirir. Multidisipliner
bir çalışma alanı olarak jinekologlar, embriyologlar,
ürolog, genetik uzmanı, hemşireler ve psikologların birlikte uyumlu çalışması kalite standartlarını
yükselten bir faktör olarak son derece önemlidir.
Bu derleme “ÜTD Embriyoloji Özel İlgi Grubu’nun”,
konuyu ana hatları ile ortaya koyduğu genel bir kılavuz niteliğindedir.

yıllık 150 siklus için en az iki klinik embriyolog bulunması uygundur.
A. Laboratuvar Sorumlusu
Laboratuvar sorumlusu embriyoloji alanında akademik eğitim almış, deneyimli bir bilim insanı olmalıdır.
Sorumlulukları:
1. Kullanılan tüm cihaz ve sarf malzemelerin seçimi.
2. Laboratuvarda uygulanan işlemler için yöntemlerin belirlenmesi ve prosedürlerin oluşturulması.
3. Kalite kontrolün yapılması.
4. Ekip içi eğitim, uluslararası yayınların ve bilimsel
gelişmelerin takibi.
5. Laboratuvar uygulamaları ile ilgili olarak klinisyenlerin ve gerektiği durumlarda hastaların bilgilendirilmesi.
6. Hasta kayıtlarının düzenli olarak sağlık müdürlüğü ve bakanlığa bildirilmesi.

1. Yönetim
Klinisyenler, laboratuvar sorumlusu, klinik embriyologlar ve diğer personelin birbirleri ile olan ilişkileri,
sorumluluk alanları ve görev tanımları net bir biçimde belirlenerek, uyumlu ve başarılı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

B. Klinik embriyolog

2. Personel

En az 3 yıllık deneyime sahip, sağlık bakanlığının belirlediği sertifikasyon eğitimini almış olmalıdır.

Laboratuvar sorumlusu, klinik embriyologlar ve laboratuvar teknisyenlerinden oluşan eğitimli, tecrübeli ve yeterli sayıdaki personelin varlığı, başarılı
klinik uygulamalar için son derece önemlidir. Klinik
embriyolog sayısı 1 yılda gerçekleştirilen IVF, ICSI ve
dondurma/çözme siklus sayısına bağlı olarak belirlenmelidir. Uluslararası standartlara göre ortalama

Sorumlulukları
1. Günlük standart prosedürleri uygulamak.
2. Ekip içi iletişim ve laboratuvar organizasyonunda
görev almak.
3. Laboratuvar uygulamalarındaki değişikliklere
katkıda bulunmak.
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3. Laboratuvar standartları
A. Fiziki yapı ve hava kalitesi
1. Laboratuvar kurulumunda kullanılan boya, zemin kaplama ve diğer malzemeler temiz oda
standartlarına uygun, uçucu organik bileşikleri
(VOC) oluşturmayacak şekilde seçilmelidir.
2. Laboratuvara giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi için giriş alanına kamera yerleştirilmeli ve
24 saat kayıt alınmalıdır.
3. Soyunma odaları ve lavabo steril alan dışında olmalıdır.
4. Tıbbi kayıtlar için ayrı bir ofis, embriyoya zararlı
kimyasal maddelerin kullanımı ve ameliyathane
malzemelerinin temizliği için ayrı alanlar oluşturulmalıdır.
5. Dış ortamdaki havayı laboratuvar içerisine ısıtma/soğutma yaparak ve nemlendirerek verecek
bir klima sistemi kurulmalıdır.
6. Laboratuvar alanında hava kalitesinin kontrolü
için HEPA (High Efficiency Particle Air Filters) ve
karbon filtreler kullanılmalı, çevresel faktörlere
göre uygun aralıklarla değiştirilmelidir.
7. Dış ortam havasından olası bir kontaminasyonu
önlemek için klima sisteminin laboratuvar alanı
içinde pozitif basınç oluşturması sağlanmalıdır.
8. Laboratuvarda partikül, toz, uçucu organik ve
inorganik maddelerin yüksek miktarlarda bulunması halinde fertilizasyon oranları düşecek ve
embriyoner gelişim bozulacaktır. Bu nedenle klima sistemi VOC’ları emerek havadaki 0.3 mμ ve
daha büyük partikülleri temizlemelidir.
9. Hava kalitesinin kontrolü düzenli olarak yapılan
partikül ölçümleri ile takip edilmeli ve partikül düzeyleri uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
B. Laboratuvar cihazları
1. Tüm cihazlar (inkübatör, mikroskop, mikromanipülatör ve ısıtıcı yüzeyler, hava akım kabinleri,
sıvı azot tankları) iş yüküne uygun sayıda, yeterlilikte ve CE belgeli olmalıdır.
2. Laboratuvardaki en önemli cihaz olan inkübatörlerin gaz tüpleri (CO2 ve N2) mutlaka laboratuvar
alanı dışında olmalı ve otomatik tüp değişim sistemi kullanılarak gazların cihaza kesintisiz olarak
gelmesi sağlanmalıdır. İnkübatörlerin gaz giriş
yerlerinde inline HEPA ve VOC filtre bulunması
önemlidir.
3. Düzenli olarak ölçülen inkübatör içi sıcaklık, CO2,
ve O2 değerleri kaydedilmeli, haftada bir ölçülen

medium pH değerine göre gaz düzeyleri belirlenmelidir. Gaz seviyelerindeki oynamalar nedeniyle pH değişeceği için inkübatörlerde alarm
sistemleri bulunmalıdır.
4. İnkübatörler ve diğer cihazlar validasyonu yapılmış yöntemlerle çalıştırılmalı, gerekiyorsa kalibrasyon yapılmalıdır. Kalibrasyon sonrası kontrol
ölçümü özellikle inkübatörler için gereklidir.
5. Laboratuvar alanı içindeki tüm prizlerin kesintisiz
güç kaynağına bağlanarak başta inkübatörler olmak üzere tüm cihazlar, olası elektrik kesintisi ve
voltaj değişikliklerinin vereceği zarardan korunmalıdır.
C. Dondurma alanı standartları
1. Dondurma işleminin yapıldığı ve tankların depolandığı alan embriyoloji laboratuvarının dışında
yer almalı ama bir pencere ya da kamera vasıtasıyla laboratuvara bağlantısı sağlanmalıdır.
2. Sıvı azot tanklarının bulunduğu odada buharlaşma nedeniyle oluşan düşük O2 seviyesi için alarm
olması ve odanın uygun şekilde havalandırılması
personel sağlığı açısından önemlidir.
3. Dondurma tanklarındaki ısı ve sıvı azot seviyelerini gösteren digital alarm sistemleri dondurulan
gamet ve embriyo hücrelerinin zaman içinde zarar görmesini önleyecektir.
4. Çalışan personel sıvı azotun zararlı etkilerinden
korunmak için özel gözlükler ve eldiven kullanmalıdır.
D. Enfeksiyon ve Korunma
1. Tüm personel hepatit B riski nedeniyle aşılanmalıdır.
2. Hastaların tedavi öncesi bulaşıcı viral hastalıklar
(hepatit B ve HIV) yönünden kan tetkikleri yapılmalıdır.
3. Enfeksiyon tespit edilen hasta ile ilgili bilgi derhal laboratuvar ekibine iletilmeli; hem personel
hem de diğer hastalar cross-kontaminasyondan
korunmalıdır.
4. Viral-pozitif hastalar laboratuvar ve ameliyathanede ayrı alanlarda veya diğer hasta işlemleri
bittikten sonraki bir zamanda tedavi edilmelidirler.
5. Herhangi bir dış merkezde dondurularak saklanmış olan gamet veya embriyoların transferi
sonrası, ilgili hastaların viral enfeksiyon taşıyıcısı
olup olmadıkları doğrulandıktan sonra sıvı azot
tanklarına konmalıdır.
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6. Personel tüm vücut sıvılarının (kan, folliküler sıvı, semen…) kontamine olabileceğini dikkate alarak hijyen kurallarına uymalıdır. Korunma amaçlı kurallar:
- Ameliyathane ve laboratuvarda aseptik teknikler kullanılarak işlem yapılmalıdır.
- Laboratuvarda özel kıyafetler giyilmelidir.
- Toksik olmayan pudrasız eldiven, maske ve
kep kullanılmalıdır.
- Tüm biyolojik ürünlerin (gamet/embriyo) manipülasyonu vertikal akımlı laminar flow altında yapılmalıdır.
- Mekanik pipetörler kullanılmalıdır.
- Tek kullanımlık sarf malzemeler ve enfektif materyal ayrı çöp kutularında biriktirilmeli ve biyolojik güvenlik kurallarına göre imha edilmesi
için ilgili personele gerekli eğitim verilmelidir.
- Ameliyathane ve laboratuvarda kullanılan
tüm kesici malzemeler (Opu iğnesi, enjektör,
cam şişeler…) özel atık kutularında (sharp
container) imha edilmelidir.
- Laboratuvar alanı içerisinde sigara, yemek ve
içecek bulundurmaktan kaçınılmalıdır.
- Makyaj ve parfüm kullanımı sınırlandırılmış
olmalıdır.
E. Hasta kimliği ve tedavinin takibi
IVF merkezlerinde hasta kimliği, tedavi bilgileri, hastalara ait gamet/embriyo hücre kayıtlarının takibinde herhangi bir karışıklığa yol açmayacak şekilde bir
sistem kurulması hayati önemdedir. Bu amaçla:
1. Tüm laboratuvar personeline hasta kayıtlarının
takibi için eğitim verilmelidir.
2. Tedavi onam formları, hastalara ait serolojik test
sonuçları, tüm kimlik ve klinik bilgiler hasta dosyasında bulunmalıdır.
3. Herhangi bir işleme başlamadan önce uyulması
gereken kurallar:
- Tüm işlemlerin öncesinde (OPU/ ICSI/IVF /
TESE/ ET /IUI/ CRYO-THAW) klinik embriyologlar öncelikle dosya bilgilerini kontrol ettikten sonra hasta ile bire bir konuşarak kimlik
bilgilerini doğrulamalıdır.
- Kullanılan tüm sarf malzemeler üzerine (petri
kapları, santrifüj tüpleri…) hasta adı/soyadı
ve gerekli diğer bilgiler cam kalemi kullanılarak yazılmalıdır.
- Farklı hastalara ait gamet/embriyo hücreleri
mikroskop veya Laminar air flow altında aynı
zamanda çalışılmamalıdır.
- Laboratuvardaki işlemler (özellikle yumurta
toplama, embriyo transferi, dondurulan gamet

/embriyonun tanklara yerleştirilmesi…) sırasında ikinci bir kişinin kontrolünün (whitnesstanık) sağlanması veya elektronik kimlik doğrulama sisteminin kullanılması önemlidir.
4. Klinikler arası gamet/embriyo transferinde hastalara ait imzalı transfer talep dilekçesi alınarak,
kimliklerin doğrulanması amacıyla teslim tutanağı hazırlanmalı ve karşılıklı olarak klinik mesul
müdürleri, laboratuvar sorumluları ve hastalar
tarafından imzalanmalıdır.
F. Sarf malzemeler
1. Tüm ürünler steril, tek kullanımlık ve CE belgeli
olmalıdır.
2. Son kullanım tarihlerine dikkat edilmeli ve tarihi
geçen malzemeler atılmalıdır.
3. +40C’de saklanması gereken kültür solüsyonları
için tıbbi buzdolabı kullanılmalı ve ürünler ısı değişikliklerinden korunmalıdır.
4. Kültür solüsyonları ilgili firma tarafından soğuk
zincir kurallarına uygun şekilde taşınarak analiz
sertifikaları ile birlikte kliniklere teslim edilmelidir.
5. Tek kullanımlık plastik malzemeler ve kültür solüsyonlarının üretim numaraları (batch number),
son kullanım ve laboratuvara giriş tarihleri ile
ilgili kayıt tutulmalıdır. Herhangi bir seri ile ilgili
problem yaşandığında laboratuvarın bunu takip
edebilmesi açısından önemlidir.
G. Gamet/embriyo hücrelerinin manipülasyonu
1. Vertikal akımlı laminar air flow altında ve ısıtıcı
yüzeyler üzerinde (drop içi ısı 370C olacak şekilde)
her zaman hijyene dikkat edilerek çalışılmalıdır.
2. Hücreleri ısı ve pH değişikliklerinden korumak
için inkübatör dışındaki işlemler mümkün olan
en kısa sürede bitirilmelidir.
3. Tamponlu kültür solüsyonları (HEPES, MOPS) dış
ortamda, bikarbonat tamponlu solüsyonlar ise
5-7%CO2’li ortamda (inkübatör) kullanılmalıdır.
4. Denudasyon veya cam pipetler tek bir işlem için
kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
5. Oosit toplama işlemi öncesi hasta kimliği doğrulanmalıdır.
6. Oosit toplama zamanı, toplanan yumurta sayısı,
işlemi yapan embriyoloğun ve tanıklık eden personelin ismi kaydedilmelidir.
7. Toplanan oositler laboratuvar iş yüküne bağlı
olarak mümkün olan en kısa sürede folliküler sıvıdan alınarak, hyalüronidaz sonrası ICSI işlemi
uygulanmalıdır.
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8. ICSI işleminde:
- Sadece matür oositlere (MII) morfolojisi normal ve hareketli spermlerle enjeksiyon yapılmalıdır.
- Oosit morfolojisi kaydedilmeli, büyük polar
cisimciğe sahip anormal morfolojik görünümlü oositler kullanılmamalıdır.
- Enjeksiyon işlemi klinik embriyoloğun tecrübesine bağlı olarak, mümkün olan en kısa
sürede bitirilerek hücreler ısı ve pH değişikliğinden korunmalıdır.
9. Sperm örnekleri toksisite testleri yapılmış steril
plastik toplama kaplarına herhangi bir yumuşatıcı veya kondom kullanılmadan alınmalıdır. Analiz
ve hazırlık işlemlerinin örnek alındıktan sonraki 1
saat içinde yapılması uygundur.
10. Hastanın adı ve soyadı steril kap üzerine yazılmalı, hazırlığı ve analizi yapan embriyoloğun ismi,
sperm örneğinin alınması ve hazırlık arasındaki
zaman laboratuvar formlarına kaydedilmelidir.
11. Sperm hazırlığında:
- Örneğin nereden alındığı (ejekülat/epididim/
testis, fresh/frozen)
- Hazırlık metodu (swim-up, dansite-gradient)
- Hazırlık öncesi ve sonrası sperm parametre değerleri de laboratuvar defterine yazılmalıdır.
12. Embriyo kültürü ve transferinde:
- Isı ve pH değişiklikleri embriyo homeostasisi
açısından hayati önem taşıdığı için embriyologlar her aşamada çok dikkatli ve hızlı olmalıdır.
- Sağlıklı embriyo gelişimini sağlamak için geliştirilen kültür solüsyonları kullanılmalıdır.
- Isı, pH ve osmolalite kontrolü için mineral yağ
kullanımı önemlidir.
- Embriyo kalitesi ile ilgili kayıtlarda değerlendirme saati, tarihi, embriyonun morfolojik özellikleri ve embriyoloğun kimliği belirtilmelidir.
- Transfer için embriyo seçiminde morfolojik
özellikler ve embriyonun hangi gelişimsel evrede (D2/D3/D5) olduğu dikkate alınmalıdır.
Mümkünse time-lapse kinetikleri de değerlendirilebilir.
- Tek embriyo transferi çoğul gebelikleri önlemek açısından tavsiye edilmekle birlikte
embriyo kalitesi, evresi, hasta yaşı, infertilite
nedeni ve ovulasyon indüksiyonuna over
cevabı değerlendirilerek birden fazla sayıda
embriyonun transferine kararı verilebilir.
- Embriyo transferi ile ilgili kayıtlarda transfer tarihi, embriyoloğun ve transferi yapan hekimin
ismi, transfer edilen embriyo sayısı, evresi ve
kalitesi, kullanılan kateterin tipi yazılmalıdır.

-

Transfer sonrası kateterde kan veya embriyo bulunması söz konusu ise kayıtlara geçirilmelidir.
- Tüm işlemlerde olduğu gibi hasta kimliği, hasta dosyası ve embriyonun bulunduğu petri kabının kontrolü iki kişi tarafından yapılmalıdır.
13. Gamet, embriyo ve dokuların (testiküler/ovariyen) dondurularak saklanmasında:
- Sıvı azot tanklarında enfekte hastaların biyolojik materyallerinden kontaminasyon önemlidir. Bu riski en aza indirmek için özel taşıyıcılar (high-security closed devices) kullanılmalı
ve sıvı azot yerine azot buharı içeren tanklar
tercih edilmelidir.
- Taşıyıcının tipi, dondurma metodu, embriyo
kalitesi ve evresi, her bir taşıyıcıda bulunan oosit veya embriyo sayısı, tank ve kanister numaraları, işlemi yapan embriyoloğun ismiyle birlikte dondurma ve çözme formlarına yazılmalıdır.
- Dondurma işlemi sırasında oosit veya embriyoyu petri kabına alırken, taşıyıcıya yüklerken
ve tanka yerleştirirken ikili kontrol ihmal edilmemelidir.
- Sıvı azot tanklarında dondurulmuş materyalin manipülasyonu sırasında ısı nın -1300C’den
fazla yükselmemesi önemlidir.
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Acil Durum Planı Geliştirilmesi
Yazar
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bilecek olası senaryoları göz önünde bulundurmak
gerekir. Bunlar, programın bulunduğu yerde olması
muhtemel doğal afetler (örneğin: özellikle ülkemiz
koşullarında deprem, sel vs) ile yangın, elektrik kesintisi, terörist saldırılar gibi her yerde olabilecek
olaylardır. Bunun yanı sıra, her IVF programı alışıla
gelmiş iletişim araçlarının (telefon, fax, e-mail, cep
telefonu vb.) doğal afet ve acil durum sırasında çalışmama olasılığını ve hasta ve çalışanların başka şehirlere mecburi tahliye edilebileceği ve bu şehirlerde
uzun süre kalmak zorunda olabilecekleri olasılığını
göz önünde bulundurmalıdır.
IVF programları yazılı Acil Durum planlarını geliştirdikten sonra, plan çalışanlara dağıtılmalı ve bu
plan mutlaka test edilmelidir. Tüm program personeli Acil Durum Planını okumalı ve anlamalı ve eğer gerekli görülürse, çalışanların iş sorumluluklarına göre
plan revize edildikten sonra acil durumlara hazırlıklı
olma eğitimi verilmelidir. Buna ek olarak, IVF programları personellerinin acil durumlarda kendilerine
verilen görevleri yapabildiklerinden emin olabilmek
için, hazırladıkları Acil Durum Planlarını belirli aralıklarla gözden geçirmeli ve tatbikatını yapmalıdır.
Kamu veya özel tüm IVF programları, resmi otoriteler ve/veya akredite ve lisanslı kurumlar tarafından önerilen veya zorunlu kılınan acil durumlara
hazırlıklı olma koşullarını bünyelerinde barındırmayı
göz önünde bulundurmalıdırlar. (örneğin, yurtdışında The Joint Commission, the College of American
Pathologists [CAP], the Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA], the Federal Emergency Management Agency [FEMA], ülkemizde ise;

IVF programlarının ve kliniklerin, taze ve dondurulmuş insan gamet/gamet dokusu ve embriyolarını
korumak ve acil durumlarda ve doğal afetlerde hasta
tedavisinin devamlılığını sağlamak için bir acil durum
planı bulunmalıdır. “The American Society for Reproductive Medicine (ASRM)”, tüm IVF programlarının
kendi bireysel acil durum planlarını (bulundukları
coğrafi bölgelere uygun şekilde hazırlanmış ve doğal
afet veya diğer tahrip edici olaylar sırasında hastaları,
personeli ve numuneleri korumak için yapılması gerekenleri belirten) geliştirmeleri ve uygulamalarını
önermekte ve teşvik etmektedir. Bu derleme “ÜTD
Embriyoloji Özel İlgi Grubu’nun”, konuyu ana hatları
ile ortaya koyduğu genel bir kılavuz niteliğindedir.
Acil Durum Planının Geliştirilmesi
Etkili bir acil durum programının ilk adımı IVF programının acil durum ve doğal afet sırasında yapılması
gerekenlerin yazılması ile başlar. Yapılması gerekenler arasında;
1. Program personeli ve hastaların güvenliğinin
sağlanması ve korunması,
2. Taze ve dondurulmuş insan gamet/gamet dokusu ve embriyolarının güvenliği ve korunması,
3. Hasta kayıtları, laboratuvar kayıtları, finansal ve
işlevseI dökümanlar, hizmet ekipmanı vb. IVF
programına ait materyallerin korunması ve güvenliği, bulunmalıdır.
Gereksinimlerine uygun bir Acil Durum Planı
geliştirmek için, IVF programı işleyişini engelleye233
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20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Hastane
Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği vb.)
Tüm planlama protokollerinde olduğu gibi, sözü
edilen öneriler IVF programlarına herhangi bir acil
durum esnasında neler yapılması gerektiğine dair
öngörü sağlamayı amaçlamaktadır.
Klinik Personeli ve Hastaların Güvenliği
1. Acil durum veya afet sırasında klinikte olabilecek
klinik çalışanları ve hastaların güvenlik ve koruması birincil meseledir. Ayrıca acil durum planı
klinik binasından güvenli tahliye için gerekli şartları da içermelidir.
2. Klinik personelinin Acil Durum Planı hakkında
bilgisi olmalı ve acil durum veya doğal afet anında sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar.
3. Klinik personeli acil durum anında, kendi durumları hakkında bilgi verebilmek için kiminle irtibata geçeceğini bilmelidir (örneğin, güvenlikleri, irtibat numaraları, yer bildirimi vs.). Bu tarz irtibatlar güvenli bir yere ulaştıktan hemen sonra klinik
personeli tarafından kurulmalıdır.
Dondurulmuş Oosit, Sperm ve Embriyo
1. Dondurulmuş Oosit, Sperm, Embriyo, ovaryen ve
testiküler dokularının korunması için makul derecede efor sarf edilmelidir.
2. Örnek sahiplerinin orijinal kayıtları örneklerin
saklandığı nitrojen tankları ile aynı yerde tutulmamalıdır. Bu kayıtları farklı bir yerde veya güvenli bir web sunucunda saklama girişimlerinde
bulunulması gerektiği gibi, bu tarz yıkıcı felaketlerde insanların farklı bir yer bulabilme alternatiflerinin olamayabileceği gerçeği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
3. Eğer acil durum hakkında önceden yeterince
uyarı yapılmış ise (yaklaşan kasırga, sel baskınları,
şiddetli kar fırtınaları, vb.), örnekleri ihtiva eden
sıvı nitrojen tankları kontrol edildikten sonra
farklı bir bölgeye götürülmelidir.
4. Dondurulmuş örnekler farklı bir yere götürüldükten sonra, yetkili personele konu ile ilgili bilgi
verilmelidir. Eğer zaman olursa, götürülen bölge
koruma altına alınmalı ve tanklar işaretlenmelidir
ki itfaiye veya emniyet personeli tarafından kolayca bulunabilsin.
5. Mümkün olur ise, Emniyet Birimleri veya Sağlık
Bakanlığı gibi diğer kurumlar/veya Belediye Bi-

rimleri insan örneklerinin klinikte muhafaza edildiği ve gerekli görüldüğü zaman acil durumlarda
başka bir yere nakledilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Dondurulmuş örneklerin
nakledileceği bölgeler farklı afet durumları göz
önünde bulundurularak belirlenmelidir. Dokuların saklandığı yerlerde, tankların nereye götürüleceğini, nakil işlemini yapacak insanların bilgileri
ve kayıtların lokasyonunu gösteren işaretler bulunmalıdır.
6. Acil durum sonrasında güvenli ortam oluştuğu zaman dokuların muhafaza edildiği nitrojen
tankları tekrar doldurulmalıdır. Fakat bazı durumlarda, tankları dolduracak sıvı nitrojenin bulunmasının pek de kolay olmaması anlaşılır bir
durumdur.
7. Hastaları en erken zamanda dondurulmuş dokuların durumu ve lokasyonu ile ilgili bilgilendirmek için gerekli efor sarf edilmelidir. Eğer
doku hasar görmüş veya yok olmuş ise, bu bilgi
hastaya verilmeli ve tıbbi dökümentasyonu yapılmalıdır.
8. Örnekler dondurulmadan önce, hastaya ilgili
onam formları imzatılmalı ve bu onam formlarında kliniğin örneklerin korunması için sorumluluk
alacağını fakat kliniğin kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetlerde veya diğer acil durumlarda
bu örneklerle ilgili sorumluluk alamayacağını belirten bir açıklamanın onam formlarında bulunması gerekmektedir.
Tedavinin Devamı
1. Katastrofik bir olay esnasında yapılacak en ihtiyatlı hareket biçimi yapılan tedaviyi sonlandırmaktır. Eğer hasta tedaviye devam etmek isterse,
hastaya tüp bebek veya rahim içi döllenme tedavisine başka bir merkezde devam etme önerisi
sunulabilir. Hastalar başka bir yere yönlendirilebilir veya nakledildikleri bölgede bulanan başka
bir kliniğe gitmeleri önerilebilir.
2. Eğer acil durum anında zaman olursa, oosit kurtarıldıktan sonra ve embriyo tranferi yapılmadan
önce, embriyo transferi opsiyonları; oositler, zigotlar, veya embriyoların dondurulması; veya
sikluslardan tamamen feragat etme opsiyonuna
hasta ve eşi ile tartışıldıktan sonra karar verilmelidir. Afetin doğasına bağlı olarak, bütün opsiyonlar uygulanabilir olmayabilir.
3. Eğer hastalar güvenli bir şekilde tahliye edilirler
ise, yanlarında klinik kayıtlarını taşımaları konusunda bilgilendirilmelidir.
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4. Güvenli bir bölgeye taşınan IVF sikluslarının raporları hazırlanmalı ve ilgili kurumlara/birimlere
mümkün olan en kısa zamanda iletilmelidir.

halinde kiminle irtibata geçileceği, ve acil durumlarda klinik yönetimi ve personelin izleyeceği
hareket planları şeklinde düzenlenmelidir.

Hasta ve Klinik Raporları

Özet ve Tavsiyeler

1. Hasta ve klinik raporları periyodik şekilde kopyalanmalı ve önceden belirlenen bir lokasyonda
güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
2. Laboratuvar günlük kayıt defterleri belli aralıklarla kopyalanmalı ve kopyalar önceden belirlenen
bir lokasyonda güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
3. Saklanan elektronik kayıtların elverişli bir şekilde
korunan kopyası olmalıdır.
4. Medikal kayıt gizliliği ve güvenliği ilgili devlet yasalarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Acil durum hareket planının ilk hedefi personel ve
hastaların, taze ve dondurulmuş insan gamet/ gamet dokuları ve embriyolarının, kayıtların ve önemli
ekipmanın güvenliğini sağlamaktır. Tüm IVF programları ve kliniklerinin taze ve dondurulmuş insan
gamet/ gamet dokuları ve embriyolarının korunmasına ve acil durum ve afet anında hastaların güvenliğini sağlamaya yönelik bir planı olmalıdır.

Spesifik Acil Durumlar ve Olaylar
1. Spesifik ilkeler ve prosedürler kliniğin Acil Durum Planına göre geliştirilmelidir. Bu Plan kliniğin bulunduğu
lokasyonda olması muhtemel doğal afetlere (deprem, kar fırtınası, vb.) ve yangın, sel, elektrik kesintisi
ve terörist saldırılar gibi herhangi bir yerde herhangi
bir zamanda olabilecek olaylara göre belirlenmelidir.
2. Bu ilkeler ve prosedürler; tahliye planları veya
kliniğin kilitlenmesi (gerekli durumlarda), tahliye
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İçin Kılavuz
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I. Laboratuvarın Organizasyonu ve
Hizmetlerin Tanımı

6. Oositlerin insemine edilmesi veya mikroenjeksiyonu
7. Fertilizasyon kontrolü ve zigot kalitesinin tanımlanması
8. Embriyo kültürü ve embriyo sınıflandırılması
9. Embriyo transferi
10. Oosit/sperm/embriyo dondurulması, saklanması
ve çözülmesi
11. İnsan oositlerinin mikromanuplasyonu (embriyoların zonalarının inceltilmesi veya açılması, kutup
cisimciğinin, blastomerlerin veya trofektodermin
preimplantasyon genetik tarama amaçlı biyopsisi).

A. Genel Laboratuvar Organizasyonu
1. Embriyoloji laboratuvarının hizmetlerinin tanımı
her laboratuvar için açıkça tanımlanmalıdır.
2. Laboratuvarın ruhsatlandırılması ve akreditasyonu belirtilmelidir. Bu süreçte tüm geçerli lisanslar,
izinler, sertifikalar ve bunu onaylamış kurumlar
listelenmelidir.
3. Laboratuvarda, herhangi bir kurumsal denetim
prosedürü için şartlar uygun olarak yerine getirilmelidir.

II. Laboratuvar Personeli
Ülkemizde ÜYTE personel nitelik ve sorumlulukları
30 Eylül 2014 tarih ve 29135 sayılı

B. Özel Laboratuvar İşlemleri

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK ile belirtilmiştir.

In Vitro Fertilizasyon (IVF), Gamet Intrafallopian
Transferi (GIFT), Zigot Intrafallopian Transfer (ZIFT),
Embriyo Kryopreservasyonu (ve çözmesi), Oosit ve
Embriyo Donasyonu (Türkiye’de uygulanması yasal
değildir) ve taşıyıcı annelik programları (Türkiye’de
uygulanması yasal değildir) Yardımcı Üreme Tekniklerini (YÜT) oluşturmaktadırlar. Embriyoloji laboratuvarları şu aşamaları yürütür:
1. Kültür ortamlarının hazırlanması ve kalite kontrol
testleri
2. Folliküler aspirasyon sıvılarının incelenerek oosit
elde edilmesi
3. Oosit denudasyonu (mikroenjeksiyon yapılacaksa)
4. Oosit-kumulus kompleksi/oosit kalite ve maturasyonunun sınıflandırılması
5. Sperm örneğinin hazırlanması: semen örneğinin
alınması ve analizi, yıkanması

ASRM’nin laboratuvar personel sayısı ile ilgili önerisi
de aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 1. Siklus Sayısına Göre Öngörülen Elaman Sayısı
Laboratuvardaki
Siklus Sayısı

Minimum Sayıdaki Embriyolog
Sayısı

1-150

2

151-300

3

301-600

4

>600

Artan her 200 siklus başına 1
embriyolog eklenir

ASRM Practice Committee. Revised Guidelines. Fertil Steril 2008.
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Ayrıca
1. Personele ait resmi kayıtlar listelenmeli, çalışma
kapasiteleri (tam zamanlı veya yarı zamanlı) veya
çalışma zamanlamaları kayda alınmalıdır.
2. Laboratuvar personelinin akademik ve mesleki
eğitimi, iş tanımı ve donanımı listelenmelidir.
3. Tüm çalışanların sorumlulukları, iş tanımlamaları,
ve görev zincirleri bir organizasyon şemasında
tanımlanmalı ve isimlendirilmelidir.
4. Laboratuvardaki her bir laboratuvar uygulamasının eğitimi personel için tanımlanıp belirtilmeli;
tanımlanmış eğitim programı oluşturulup düzenli uygulanması sağlanmalıdır.
5. Devam eden tüm laboratuvar performansları tanımlanmış şekliyle dosyalanmalı edilmeli ve teknik yeterlilikler ortaya konmalıdır.
7. Çalışanların sağlık durumlarının, fiziksel muayene sonuçlarının, laboratuvar test sonuçlarının
dosyalanması gereklidir.
8. Çalışan tüm personel için senelik performans
değerlendirilmesi oluşturulmalıdır.

3.

4.

5.

6.
7.

III. Laboratuvar alanı ve tasarımı
Ülkemizde ÜYTE laboratuvar alanı ve tasarımı, 30
Eylül 2014 tarih ve 29135 sayılı ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile
belirtilmiştir.
IV. Ekipman ve İşlem Protokolleri
Ülkemizde ÜYTE laboratuvarlarında bulunması gereken ekipmanlar 30 Eylül 2014 tarih ve 29135 sayılı ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI
VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile belirtilmiştir.
Tüm laboratuvarlar ekipmanlarla ilgili aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
1. İnkubatörler, uzaktan alarm sistemi ve acil durum
yedek güç ünitelerine sahip olmalıdır. İnkübatörlerin sıcaklık ve gaz değerleri günlük olarak hasta
işlemlerine başlamadan önce kontrol edilmelidir.
İnkübatörlerin kendilerine ait dijital göstergelerinin haricinde, bağımsız gaz analiz cihazları, ph
metre ve kalibrasyonu yapılmış termometreler
ile kontrolleri düzenli olarak sağlanmalıdır.
2. Mikroskoplar, semen analizi, yumurta toplama,
embriyo ve yumurta manuplasyonu, döllenme
ve embriyo kontrolü, yumurta ve embriyoların

8.

mikromanuplasyon işlemleri için uygun donanıma sahip olmalıdır.
Yumurta ve embriyolara uygulanan işlemlerin
çeşitli aşamalarında kullanılan aletlerin (ısıtıcı
tablalar, inkübatörler, su banyoları, ısıtıcı bloklar,
v.b.) bakımları yapılmalı, kullanılan solüsyonların
sıcaklık ve pH değerleri her üretim bandı kullanıma başlanırken kontrol edilmelidir.
Doku ve vücut sıvılarıyla çalışılırken kullanılan tek
kullanımlık materyaller (doku kültürüne uygun
plastikler) bu çalışma basamaklarına uygunluk
göstermelidir.
Cam materyaller, yıkanabilir malzemeler gibi genel laboratuvar malzemeleri laboratuvar işlem
sayısına uygun şekilde bulundurulmalıdırlar.
Kültür ortamlarının düzenli olarak kontrol ve monitorizasyonu için pH metre bulunmalıdır.
Sperm, yumurta ve embriyolara temas eden herhangi bir materyalin toksik etki etmemesi için
kullanılan sarf malzemeler biyolojik testler ya da
hayvan modelleriyle test edilmiş olmalıdır. Laboratuvar personeli, kullanılan bu materyallerin
testlerini kontrol ederek uygunluğunu ve kontrolünü sağlamalıdır. Aspirasyon iğneleri, transfer kateterleri, plastik ve cam malzemeler, kültür
ortamları ve protein kaynakları özellikle kontrol
altında bulundurulmalıdırlar.
Laboratuvardaki tüm kimyasal maddelerin teslim
alındığı tarih, kapağının açıldığı tarih, raf ömrü
belirtilecek şekilde etiketlenmelidir.

Tüm laboratuvarlar işlem protokolleri ile ilgili
aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
1. Yardımcı üreme teknolojilerinin tüm yönlerini
ayrıntılı olarak anlatan protokol el kitapları her
laboratuvarda bulunmalıdır. İnsan gametleri ve
embriyolarıyla ilgili işlem ve yöntemler detaylı
olarak açıklamalıdır.
2. Bu protokoller laboratuvar direktörü tarafından yılda bir kez güncellenmelidir; yardımcı personel gözden geçirilmiş güncel protokollerle eğitilmelidir.
3. Bu protokol el kitapları, tüm laboratuvar işlemlerini içermelidir. Ayrıca, her işlemin uygulanması
için gerekli ayrıntılı protokoller, ekipman ve malzeme listeleri, materyal kaynakları ve yetkinlik
seviyeleri de laboratuvarda bulunmalıdır.
4. Tüm laboratuvar ekipmanlarının bakım kılavuzları laboratuvarda tutulmalıdır. Ayrıca ekipmanın
her bir parçası üzerinde gerçekleştirilecek günlük, haftalık, aylık veya yıllık bakımlar, bakımın
tamamlandığının dokümantasyonu ve varsa kalibrasyon detayları yer almalıdır.
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5. Kurallar el kitabı laboratuvarda bulunmalıdır. Bu
kurallar arasında, kayıt tutma ve koruma, sonuç
raporlama, laboratuvar iletişimi ve iş/fiyatlandırma prosedürlerinin düzenlenmesi olabilir.
V. Yardımcı Üreme Tekniklerinin
Özel Uygulamaları
Kültür ortamı hazırlanması ve
kalite kontrolünün yapılması
Konvansiyonel kültür ortamları satın alındığında
kalite kontrol testlerinin yapılması önemlidir. Üretici
tarafından konvansiyonel kültür ortamlarının üzerindeki etiketlerle bildirilen son kullanım tarihine
kadar kullanılabileceği önerilmektedir fakat bu laboratuvar kullanımı içinde her zaman kullanıma uygun olduğunu yansıtmaz. Bu yüzden kalite kontrol
uygulamalarının devamlılığı önemlidir. Uygun bir
biyolojik ölçüm sistemiyle yapılan kalite kontrol test
belgeleri daima üretici tarafından temin edilmelidir.
Laboratuvarlar, konvansiyonel kültür ortamlarının
teslimat koşulları ile alakalı kabul edilebilir tolerans
sınırlarını belirlemelidirler.
Kültür ortamı ART prosedürleri için gerekli CO2
konsantrasyonlarında dengelendikten sonra, pH
testi uygulanmalıdır. Tüm kültür ortamları ve kimyasalların üretim bant numaraları kaydedilerek her
hasta işlemi için takip edilebilir olmalıdır (üretim
bant numaraları, merkeze teslim edildiği ve açılış tarih bilgileri eşliğine embriyo gelişim verileri değerlendirilmelidir).
Aspire edilen folikül içeriğinin incelenmesi ve
yumurta tanımlanması
Tüm prosedürler, steril şartlar altında gerçekleştirilmelidir.
Oosit kalitesi ve olgunluğunun
sınıflandırılması
1. Yazılı protokoller, oosit kalitesi ve olgunluk durumunun sınıflandırılması ile ilgili açıklama içermekle beraber inceleme yapılan mikroskop objektif
büyütmesi, maksimum gözlem süresi, gözlem yapılırken kullanılan kültür ortamı ve olgunlaşmamış
oositler için uygulanacak maturasyon teknikleri ile
ilgili bilgileri de içermelidir.
2. Tüm oositlerin morfolojik değerlendirmesi kayıt
altına alınmalıdır.

Sperm hazırlanması (örneğin toplanması,
analizi ve sperm yıkama)
1. Örnek toplanması protokolü, perhiz süresi, kullanılan toplama kabı tipi, örnek toplama şartları,
örneğin verilme süresi ve şartları, örneğin laboratuvara ulaşma süreci, örnek özellikleri, hazırlık ve
dondurma öncesi bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
2. Sperm hazırlığı için yazılı prosedüreler, kullanılan
kültür sıvısının çeşidi ve protein desteği hakkında
bilgi içermelidir. Ayrıca semen yıkaması için kullanılan sıvının oranı, santrifüj bilgileri, sperm izolasyonu tekniği ve inkübasyon süresi, sperm parametreleri (konsantrasyonu, motilite ve morfoloji)
ve analiz teknik bilgileri de kayıt edilmelidir.
3. Hazırlanan numuneler zamanında kullanılmalıdır.
4. Tüm prosedürlerde steril teknikler kullanılmalıdır.
Oositlerin inseminasyonu
1. İnseminasyon için yazılı prosedürler, kullanılan pipet türleri, oosit üzerine eklenen maksimum miktar,
inseminasyon için kullanılan oosit başına hareketli
sperm sayısı, kullanılan petri veya hacim miktarlarını içermelidir. Farklı derecedeki erkek faktörlerine
göre değiştirilicek inseminasyon konsentrasyon kriterleri belirtilmelidir. Petri başına yer alacak maksimum sayıdaki oosit ve birim hacim belirlenmelidir.
2. Her örneğin prosedür belgesi, inseminasyon zamanı ve inseminasyonun uygun gözlem süresi
laboratuvar dosyasında belirtilmelidir.
3. Oositin üzerine eklenecek sperm örneği hacmi,
daha önceden sperm konsantrasyonu ve hareketliliğine göre hesaplanmalıdır.
4. İnseminasyon sırasında her petri, ısı, nem ve kültür sıvısı ph değeri ölçümlerle kontrol edilmelidir.
Fertilizasyonun kontrolü
1. İnsemine edilmiş tüm oositlerin birer spermle
dölenmiş olduklarının belirtileri taranır (2 pronükleus görülüp dökümente edilmelidir).
2. İnsemine edildiği andan fertilizasyon kontrolüne
kadar olan süre dökümente edilmelidir.
3. Oositlerin kan veya kumulus hücrelerinden kurtarılmaları gerekiyorsa iğne veya inceltilmiş uçlu cam pipetle
yada farklı uygun bir yolla manuplasyonu gerekir.
4. Her bir oositin temizlenmesi ve incelenmesi 60
saniyeden fazla sürmemeli, ısı ve ph kontrolü sağlanmış bir ortamda yada yağ altında yapılmalıdır.
5. 2 PN taşıyan her bir döllenmiş oosit yeni kültür
sıvısına aktarılmalıdır.
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Embriyo transferi ve embriyo sınıflandırılması
1. Uygulamalar sırasında steril teknikler kullanılmalıdır.
2. Transfer sırasında zigot yada embriyonun gelişim
dönemi dökümente edilmelidir.
3. Embriyo transfer protokolü, kullanılan kültür sıvısının türünü, oosit toplanması yada inseminasyonundan transfere kadar geçen süreyi, transfer
edilen embriyonun gelişim dönemini, geride
kalan embriyoların akıbetini, kullanılan kateterin
türünü, alternatif olarak kullanılabilecek kateterleri ve kullanılan malzemeleri, transfer metodunu, kateter yükleme tekniğini ve kalan embriyoların akıbetini (dondurlma veya imha) dökümantasyona sahip olmalıdır.
4. Tek kullanımlık steril transfer kateteri kullanılmalıdır.
Oosit ve embryo dondurulması
1. Yazılı dökümantasyon kullanılan dondurma sıvısını (kaynağı ve raf ömrü belirtilerek), kültür sıvısını, dondurma taşıyıcı türünü, dondurulan embriyonun gelişim dönemini, dondurma tekniğini
ve saklama koşullarını içermelidir.
2. Bütün embryo dondurma taşıyıcıları açıkça etiketlenmelidir. Hasta bilgileri ve embriyo saklama süreç ve adresleme bilgileri kayıtlarda yer almalıdır.
3. Sağlık bakanlığının öngördüğü embriyo saklama
süreci, dondurma öncesi onay formalarında belirtilmelidir.
4. Sisteme düşük sıvı nitrojen miktarlarının zamanında belirlenmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
5. Embriyo çözme prosedürleri, embriyo canlılık oranını, çözme sonrasından embriyo transferine kadar
geçen süreyi, bu işlem için hastanın hazırlık protokolünü ve transfer kateter bilgilerini içermelidir.
VI. Laboratuvar Güvenliği ve
Enfeksiyon Kontrolü:
Laboratuvar güvenliği konusunda prosedür ve politikalar tüm laboratuvar personeline uygunluk göstermeli ve laboratuvar direktörü tarafından yıllık
güncellenmelidir. Protokoller yangın ve elektrik sistemi konusunda güvenliği sağlayabilmeli, içerden ve
dışardan gelebilecek kaza ve afet durumlarına karşı
hazırlıklı olmalıdır (elde bulunan malzemelere ek olarak arıza veya sorunlara karşı ekipman yedeklemesi
bulundurmak suretiyle). Bunlara ek olarak aşağıda
yer alan talimatların yer alması da önerilmektedir:

1. Laboratuvar çalışanları vücut sıvısı örneklerini
evrensel önlemleri göz önüne alarak işleme almalıdır (kontaminasyon olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır).
2. Akredite edilmiş tüm laboratuvarların bir oluşabilecek sorunlara karşı kontrol planına sahip olmaları gereklidir. Bu planın bir gereği, tüm laboratuvar personeline Hepatit B aşısı yaptırmak ve
belgelemektir.
3. Vücut sıvılarıyla kontamine olmuş keskin aletlerin sebep olabilecekleri kazayla oluşan yaralanmaları önlemek amaçlı olağanüstü önlemler alınmalıdır.
4. Taze veya dondurulmuş vücut sıvılarının veya
vücut sıvısı ile temas etmiş herhangi bir materyalin işlemi sözkonusu olduğunda, tek kullanımlık,
toksik olmayan (pudrasız) eldiven kullanılması
gerekmektedir. Laboratuvardan çıkarken veya
telefonla konuşmak söz konusu olduğu durumlarda eldivenin çıkarılıp atılması gerekmektedir.
Çıkarılan eldiven tekrar kullanılamaz.
5. Laboratuvar kıyafetleri sadece laboratuvarda giyilir ve laboratuvar dışına çıkarken değiştirilmelidir.
6. Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar koruyucu gözlük kullanımı önerilir.
7. Eller dezenfektan sabun, sıcak su veya alkol bazlı
solüsyonlarla ile yıkanmalıdır.
8. Mümkün olduğunca tek kullanımlık laboratuvar
malzemeleri kullanılmalıdır.
9. Laboratuvarda mekanik pipetleme aletleri kullanılmalıdır. Ağız yoluyla pipetleme yapılması uygun değildir.
10. Tüm atık vücut sıvısı örnekleri ve tek kullanımlık
laboratuvar malzemeleri, BİYOLOJİK TEHLİKE ibaresiyle işaretlenmiş konteynere aktarılır ve mevzuata uygun şekilde uzaklaştırılır.
11. Olumsuz tüm laboratuvar kazalarının belgelenebilmesini sağlayabilecek bir strateji oluşturulmalıdır. Tüm kazalar raporlanmalı ve düzeltme
aksiyon planları Kalite Güvenliği denetim yönelgelerinde yer almalıdır.
VII. Kalite Kontrol / Kalite Güvence
Kalite Kontrol (Quality Control-QC)
1. Yazılı bir prosedür kılavuzu hazır bulundurulmalı
ve laboratuvar personeli tarafından takip edilmelidir. Laboratuvar direktörü tüm prosedürleri
en az yılda bir kez incelemeli ve güncellemelidir.
Yapılan değişiklikler laboratuvar direktörü tarafından onaylanmalı, imzalanmalı ve tarihlendi-
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

rilmelidir. Eski veya arşivdeki protokollerin kopyaları ve güncellenmiş prosedürler en az iki yıl
süreyle saklanmalıdır.
Ekipmanların tipine uygun olarak günlük, aylık
ve yıllık bazda bakımı yapılmalı ve kalibre edilmelidir.
Tüm yeni protokollerin doğrulanması ve belgelendirilmesi gerekir.
Laboratuvar örneklerin hazırlanması, depolanması, taşınması ve hazırlanması için yazılı kriterleri tanımlanmalı ve yazılı olarak dökümente edilmelidir. Tüm reaktifler, kimyasallar belirtilen son
kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır.
Tek ortamda iki hücreli fare embriyo kültürü tahlili veya sayısal sperm hareketliliği ya da canlılık
testi gibi biyolojik tahlil sistemleri kullanan tüm
medyum ve protein takviyeleri kalite için test
edilmelidir. Satın alınan ortamların her üretim
bandı, satıcı tarafından uygun bir biyolojik test
ile test edilmelidir. Satın alınan medyuma ilave
kalite kontrol denemeleri yapmak laboratuvarın
takdirine bağlıdır.
Tüm hastaya ilişkin çalışma şemalarında, ilgili
tüm işlemler sırasında hastayı kendisine özel şekilde tanımlayan laboratuvar erişim numaraları
ve net hasta tanımlama bilgileri bulunmalıdır.
Tüm petri kapları, test tüpleri ve kültür için kullanılan diğer malzemeler uygun tanımlayıcılarla
etiketlenmiştir. Dondurup saklama için taşıyıcıların etiketlenmesi silinmez olmalıdır.
Her hasta için YÜT sikluslarının tüm laboratuvar
özelliklerinin yazılı ve/veya bilgisayar kayıtları tutulmalıdır.
Acil durum jeneratörü kontrolleri ve otomatik
güç aktarma anahtarı fonksiyonlarının belgeleri
periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca, sistem işlev denetimleri yapılmalı ve belgelendirilmelidir
(örneğin, güç kapalı, yüksek sıcaklık, düşük CO 2
alarmları). Alarmlar, bu acil durumlara cevap verebilecek bir kişiye iletilmelidir.

bakım kalitesini yansıtan kapsamlı bir olay yelpazesini veya tedavi yönlerini ölçmelidir. Laboratuvarın KG programına dahil edilen her bir gösterge için uygun bir eşik belirlenmelidir. Eşik, her bir
gösterge için kalite laboratuvarının performansının kritik seviyesini belirler. Klinik protokoller ART
laboratuvarları arasında tek biçime sahip olmadığından, eşik değerleri her klinik laboratuvar için
spesifik olmalıdır (4).
2. Kalite güvence programı, laboratuvar tarafından
verilen bakım kalitesiyle ilgili sorunları tanımlamak için verileri gözden geçirmek ve analiz etmek için bir mekanizma içermelidir. Bunlara şunlar dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
a. Yazılı, transkripsiyonel veya analitik hataları
tespit etme mekanizmaları: Sorunlar ve / veya
olumsuz eğilimler belirlendiğinde, kaliteli
hasta bakımını sağlamak için sorunu gidermek için düzeltici önlemler uygulanmalıdır.
Sorunu etkili bir şekilde çözebilen düzeltici
önlemlerin olup olmadığını daha sonra belgelendirmelidir.
b. Laboratuvardan gelen veriler toplanmalı ve
düzenli olarak analiz edilmeli ve toplanan
bilgiler problemleri tanımlamak ve çözmek
için kullanılmalıdır. Bu raporun bir kopyası
gözden geçirilmek üzere saklanmalıdır. Kalite
güvencesi, raporların ve hizmet tutarlılığının
yanı sıra sonuç verilerini istatistiksel olarak
analiz etme sürecini de içerir.
3. Laboratuvar, mevcut olduğu prosedürler için yeterlilik testine katılmalıdır. Ticari yeterlilik testinin
mevcut olmadığı durumlarda bu test hizmetleri
için laboratuvar, bir iç kalite güvence programı
oluşturmalıdır. Dış kalite değerlendirmesi, bir laboratuvarın dahili kalite değerlendirme programına eşlik eder.
KAYNAKLAR
1.

Kalite Güvencesi (Quality Assurance-QA)
1. Kalite Güvence Ağı, bir bütün olarak laboratuvara bakmak ve tüm süreci iyileştirmeye yönelik
bir girişimde bulunarak sorunları veya hataları
tanımlamak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Kalite Güvencesi programında kullanılan
göstergeler laboratuvarla ilgili objektif olmalı ve

2.

3.

4.

U.S. Food and Drug Administration. Tissue guidances, rules
and related documents.
The American Society for Reproductive Medicine. 2008 Guidelines for gamete and embryo donation. Fertil Steril 2008;90
(Suppl3):S30–44.
Practice Committe of the American Society for Reproductive
Medicine.Guidelinesfor developmentofan emergency planfor
invitro fertilization programs. Fertil Steril 2008;89:793–5.
Mayer JF, Jones EL, Dowling-Lacey D, et al. Total quality improvement in the IVF laboratory: choosing indicators of quality.
Reproductive BioMedicine Online 2003;7 (Comp. 1):192–6.
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Fertilite Tedavisi Sırasında
Viral Bulaşma Riskini ve
Viral Yükü Azaltmak İçin Stratejiler
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ilgilendiren konulardan biridir. Listenin başında insan immun yetmezlik virüsü (HIV) tip 1 ve 2, hepatit
B (HBV) ve C (HCV) virüsleri bulunmaktadır. Tedavisi
olmayan ve sıklıkla ölümcül olabilen enfeksiyonlara
neden olabilen bu patojenler, inseminasyon işlemleri sırasında taşınabilir ve enfekte anneden fetüs veya
yenidoğana bulaşabilir. Hepatit A virüsü (HAV), insan
T- hücre lenfotropik virüsleri (HTLV) I ve II, insan papilloma virüsleri (HPV) ve herpes virüs familyasının
üyelerinden olan Epstein-Barr virüsü (EBV), sitomegalovirüs (CMV), herpes simpleks virüs 2 (HSV-2) ve
insan herpes virüs (HHV) tip 6 ve 8 cinsel yolla bulaşan diğer virüsleri oluşturur.
Cinsel yolla bulaşan virüsler, yaşam boyu kronik
enfeksiyonlara neden olabilir. Oysa son yirmi yılda
yoğun araştırılmasına rağmen virüslere tedavi bulunamamış; STİ bulaşmasının altında yatan risk faktörleri ve mekanizmaları üzerine önemli bilgiler üretilerek risk azaltıcı stratejiler önerilmiştir. Buna ek olarak,
duyarlı ve kesin tanısal testler, viral enfeksiyonların
erken tespiti ve izlenmesini sağlamaktadır ve yeni antiviral ilaçlar, kronik viral enfeksiyonların bir çoğunu
kontrol altına almayı mümkün kılmaktadır. HIV ile enfekte bireyler, özellikle günümüzde daha sağlıklı ve
daha uzun yaşamakta ve çocuk sahibi olmayı isteyen
birey sayısı giderek artmaktadır. Hastaların birçoğu
üreme potansiyellerini en yüksek düzeye çıkarmak
ve/veya partnerlerine ve çocuklarına geçişi en aza indirmek için fertilite servislerine yönelmektedir).
Amerikan Üreme Sağlığı Derneği (ASRM) Etik
Komitesi; merkezin bakım sağlamak üzere kaynağı
olduğu taktirde; HIV dahil kronik viral enfeksiyonlu
bireylerin, etik olarak fertilite servislerine erişimden mahrum bırakılamayacağını belirtmiştir. Bakım

Amaç
Bu döküman kendi gametleri kullanılarak infertilite
tedavisi gören çiftlerde viral bulaşma riskini azaltmak
için bilimsel ilkeler ve klinik deneylere dayalı stratejiler sağlamak için hazırlanmış olup Amerikan Üreme
Sağlığı Derneği (ASRM) Uygulama Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı döküman yerine geçen,
“Fertilite tedavisi sırasında viral bulaşma riskini azaltmak için kılavuzlar” (Fertil Steril 2008;90 (5 Suppl):
S156-62. ve Fertil Steril® 2013;99: 340–6. ©2013 by
American Society for Reproductive Medicine) ile İyi
Klinik Uygulamalar (Good Manufacturing Practise
–GMP) ve European Society of Reproductive Medicine (ESHRE)’nin ‘’İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’’ (Guidelines for Good Practise in ivf Labratories;
Hum Rep vol 15, No:10 pp 2241-2246, 2000.) esas alınarak tartışılan stratejileri içermektedir.
Bu çerçevede, HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis İnsan T-Hücre Lenfotropik Virüsleri I ve II, Human
Papilloma Viruses ve Herpes Virüsleri için geliştirilen
yaklaşım stratejilerini içermektedir. Ülkemizde yasal
olmamakla birlikte evrensel bilgi sunmak açısından
‘’Donasyon Programları’’ndaki viral yükü azaltacak
yaklaşımlara da kısaca yer verilmiştir.
A. Genel Bilgiler
Otolog gametlerin kullanılmasıyla fertilite
tedavisi sırasında viral bulaşma riskini azaltmak
için öneriler: Komite düşünceleri
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (Sexual Transmitted İnfections-STİ) üreme sağlığı uzmanlarını en çok
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sağlamak için kaynak veya olanakları olmayan merkezler, böyle hastaları yönetmek için; bu hastaların,
protokolleri olan merkezlere yönlendirilmelerine
yardımcı olmalıdırlar (1). Sözkonusu komitenin önerilerinde aşağıdakiler hedeflenmektedir:
1. enfekte partner (ler)deki viral yükü azaltmak;
2. enfekte olmayan partnerin hassasiyet ve maruziyetini azaltmak;
3. bilgilendirilmiş onam için temel oluşturmak üzere,
risk azaltma stratejileri ve mevcut bilimsel kanıtlar
hakkında hastalarla, samimi, ayrıntılı konuşmayı
teşvik etmek. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bazı
klinikler, pratik uygulamalarına bu prensipleri
umut verici sonuçlarla dahil etmişlerdir (2, 3). Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri (CDC) bu gelişmeleri yakından izlemektedir, fakat henüz spesifik risk azaltma stratejilerini onaylamamışlardır
çünkü stratejilerin etkinliğini değerlendirmek için
bilgilendirilmiş hastaların sayısı hala yetersizdir (4).
Mevcut tarama/test kılavuzları
Cinsel partnerler, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
tarafından zorunlu kılınan viral enfeksiyonlar için tarama ve testler dışında tutulurlar (5). Bununla birlikte,
yardımlı üreme tekniklerine (ART) alınan çiftler için
viral taramaya ihtiyaç duyulacaktır. Bu tür tarama;
partnerler ve bebeğe viral geçiş riskinin en aza indirilmesi için uygun önlemler alınmasının sağlanmasına yardımcı olur. Çiftlerden birinin veya her ikisinin
HIV, HBV veya HCV pozitif olması durumunda, bu
tür çiftlerin, donanımlı fertilite merkezlerinde tedavi
edilmeleri gerektiği rapor edilmiştir (1). Ülkemizde de
benzer uygulamalar için, merkezi otorite tarafından
seçilerek yetkilendirilmiş pilot merkezlerin oluşturulması yararlı olacaktır. Ayrıca, 2007 FDA kılavuzları
doğrultusunda yapılan taramalar, diğer erkeklerle
son 5 yıl içinde cinsel ilişkiye girmiş tüm erkekleri donör olmaktan alıkoysa da farklı kadın partnerlerle sık
sık günlük ilişkiye giren heteroseksüel erkekleri tam
olarak alıkoymayacağı belirtilmektedir (5).
Tedavi için gerekenler
Cinsel yolla bulaştırılabilen patojenik virüs ile partnerlerden biri veya her ikisi enfekte olan çiftler, gebelik öncesinde, enfeksiyonlarının cinsel veya vertikal geçiş riski konusunda detaylı olarak danışmanlık
almalıdırlar. Evlat edinme, ve enfekte olmayan kadın
ve enfekte erkeğin olduğu durumlarda, donör inseminasyonu en güvenli seçenek olarak sunulmalıdır.
P İntrauterin inseminasyona (IUI) veya diğer fertilite

tedavisine karar veren çiftler, geçiş riskini azaltmayı
amaçlayan uygun girişimleri kabul etmelidir.
Güvenli seks yapmakla ilgili danışmanlık ve eğitimler vurgulanmalı ve sağlanmalıdır. Erkeğin enfekte, kadının enfekte olmadığı durumdaki çiftler; fertilite tedavisi, gebelik ve doğum sonrasında kondom
kullanmalarının faydalarını kavramalıdırlar. Enfekte
olmayan partnerin bir dizi tanısal teste tabi tutulması, tedavi ve gebelik sırasında, bebek ve annenin
her ikisi için doğum sonrası ilk yıl süresince önerilir.
Bilgilendirilmiş onam, özel risk azaltan stratejiler kullanıldığında bile bulaşma riskinin tamamen ortadan
kalkmadığını vurgulayan şekilde, mümkün olduğunca ayrıntılı ve anlaşılır olmalıdır. Detaylı psikolojik,
tıbbi ve obstetrik bakım ideal olarak multidisipliner
medikal bir ekip tarafından sağlanmalıdır.
Alt Yapı ve Donanım
HIV, HBV ve HCV ile kontaminasyonun ART klinikleri
(6) ve kan bankalarında (7) görüldüğü kaydedilmiştir. Depolanmış insan dokularından çapraz kontaminasyon belgelenmediği halde, virus taşıyanlardan
alınan örneklerin ana laboratuvar içinde ayrılmış
alanlarda veya ayrı laboratuvarda, ayrı depolanma
tankı kullanılarak işlem görmesi, çapraz kontaminasyon riskinin en aza indirilmesi açısından şiddetle tavsiye edilmektedir. HIV, HBV, HCV ve olası diğer
virüsler sıvı azotta canlı kalabilir, sıvı azot depolama
tanklarındaki örneklerin çapraz kontaminasyonunu olası hale getirir. Dondurulmuş örneklerin olası
çapraz kontaminasyondan korunması için; HIV, HBV
ve HCV ile enfekte örneklerin ayrı tanklarda depolanması önerilir. Sıvı azot deposundaki örneklerin
çapraz kontaminasyon riskini daha da azaltmak için
ilave olarak aşağıdaki tedbirler önerilir:
1. Kullanılan örnek kaplarının donma ısısı ve çözme
aşamalarına dayanıklı olması üretici firma tarafından garanti edilmelidir.
2. Sıvı azot ile kriyokonteynerin direk temasını önlemek için izolasyon teknikleri veya çift koruyucu
kullanılmalıdır.
3. Örneklerin sıvı azot yerine sıvı azot buharında
depolanması. Son çalışmalar, oosit ve spermlerin her ikisinin buharda depolanmasının, teorik
olarak kontaminasyon olasılığı olan gametler ve
/veya embriyoların tek başına sıvı azot içinde depolanmasına geçerli bir alternatif olabileceğini
göstermiştir (8, 9).
4. Semen örneklerinin dondurulmadan önce viral
yükünü azaltmak için sperm yıkama teknikleri
kullanılır (10).
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Sperm yıkama yöntemleri
Dansite gradient santrifüjü ve sonrasında swim-up
adımını kapsayan sperm yıkama işlemleri, hareketli spermleri, serbest HIV virüsleri ve HIV ile enfekte
somatik hücrelerden ayrıştırmak için kullanılmıştır
(11-13). Sperm yıkama işleminden önce ve sonra
semendeki HIV’nün kantitatif ölçümü HIV’nün >%99
çıkarıldığını gösterir (12). Örneklerin %5 ila %10’una
kadarı bu işlem sonrasında rezidüel virüs içerebildiği
için, sperm fraksiyonunun inseminasyonda kullanımından önce, tespit edilebilir rezidüel HIV varlığının
kontrolü için virolojik testinin yapılması, ek bir güvenlilik ölçütü sağlayabilir (13). Spermden HCV’nü
ayırmak için benzer sperm hazırlama teknikleri
kullanılmıştır (14) ve bu teknikler, virüsün çoğunun
serbest formda veya semen somatik hücreleri (yani
beyaz kan hücreleri, epiteliyal hücreler) ile ilişkili
olduğu diğer viral enfeksiyonlar için yararlı olabilir.
Bazı merkezler, inseminasyon yapacakları kadınların enfekte olmalarını önlemek için yıkanmış semen
ürünlerinin HIV ve/veya HCV için polimeraz zincir
reaksiyonu teknikleri ile rutin olarak test edilmeleri
yöntemini benimsemişlerdir.
B. VİRÜSE ÖZEL RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ
HIV
HIV-1 ve HIV-2 başlıca T lenfosit ve diğer immun hücreleri enfekte eden retrovirüslerdir. HIV-1 ve HIV-2
aynı şekilde bulaşır ve benzer fırsatçı enfeksiyonlar
ve kazanılmış immun yetmezlik sendromu (AIDS)
ile ilişkilidirler. HIV-1 ile enfeksiyon, AIDS’na yol açar
ve tedavi edilmeyen bireylerin çoğu ölür. HIV-2 enfeksiyonu ile ilişkili olan immun yetmezlik, daha az
şiddetli olabilir ve daha yavaş gelişir. Enfeksiyonun
erken döneminde HIV-2 ile enfekte kişiler, HIV-1 ile
enfekte kişilerden daha az bulaştırıcıdırlar.
HIV/AIDS Afrika’da Sahara Çölünün güney kısmı
ve Güneydoğu Asya’da endemiktir ve tüm dünyada
taranmamış kan ürünlerini kullananlar, intravenöz
ilaç kullananlar, seks işçileri ve homoseksüel erkekleri
içeren yüksek riskli gruplarda yaygındır. HIV; enfekte
kişilerin kan, semen ve vajinal sekresyonlarında bulunmakta ve cinsel ve vertikal olarak bulaşmaktadır.
HIV’ün heteroseksüel bulaşma oranı nisbeten düşüktür (yaklaşık olarak korunmasız 1000 cinsel ilişkiden
biri) (15). Genital bölge enfeksiyonları ve ülserasyon,
travma veya kanamaya sebep olan cinsel eylemler ve
erkeğin sünnetsiz oluşu HIV bulaşmasında, risk faktörleri arasındadır (16 ). HIV bulaşma oranı, yüksek oranda

periferik kandaki viral yük ile ilişkili olup; periferik viral yük < 10 000 kopya / ml olan kişilerde en düşüktür
(17). Seminal HIV viral yükü kabaca plazma viral yükü
ile ilişkilidir (18) fakat çok daha değişkendir. Dolaşımındaki viral yükleri henüz tesbit edilmemiş kişilerin, özellikle eşzamanlı STI veya genital bölge enflamasyonları
varsa semenlerinde yine de bulaşıcı HIV bulunabilir
(19, 20). Bu nedenle, bir erkeğin plazma viral yükü veya
önceki seminal viral yükünden yola çıkarak bulaştırıcı
olup olmayacağını tahmin etmek güçtür.
CDC; katı donör tarama ve semen karantina uygulamaları hayata geçirilmeden önce 1980-1984 yılları arasında, donör inseminasyonu yoluyla 8 ila 141
kadının enfekte olduğunu tahmin etmektedir (21).
HIV primer olarak beyaz kan hücrelerinde ve semende hücresiz virionlar olarak bulunduğu için (22), dansite gradient santrifüjü ve swim-up metodunu içeren; hareketli spermleri, yuvarlak hücreler ve seminal
sıvı içeriğinden ayıran sperm yıkama teknikleri, inseminasyon öncesinde HIV düzeylerini önemli ölçüde
azaltır (12). Birçok Avrupa ve Kuzey Amerika fertilite
merkezleri, HIV açısından uyumsuz çocuk isteyen
çiftler için “sperm-wash” ve diğer risk azaltan teknikleri kullanmaktadır. 1987’den beri, HIV seropozitif
erkeklerden alınan spermlerle hamilelik oluşturmak
için HIV seronegatif kadınlara yapılan uygulamalarda, bebekte veya enfekte olmayan partnerlerde HIV
enfeksiyonu oluşmayan binlerce IUI ve in vitro fertilizasyon (IVF) girişiminin yapıldığı belirtilmiştir (3, 23,
24). Risk azaltma teknikleri ayrıca; her ikisinde HIV
enfeksiyonu olan çiflerde, kadın partnerin farklı suş
HIV veya ilaca dirençli HIV ile süperenfeksiyon riskini
azaltmak için kullanılmaktadır.
Partnerlerin her ikisine de cinsel hastalık taraması
yapılmalıdır. HSV-2, Trikomonas vajinalis, Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum gibi enfeksiyonlar ve bakteriyel vajinosis, HIV-1
bulaşmasını (25) artırabilir ve tedavi edilmelidir. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanımı tavsiye edilmelidir. Mukoza hasarına neden olacak uygulamalar ve
davranışlar HIV bulaşması için diğer risk faktörleri
olup bunlardan kaçınılmalıdır (26). Partnerlerin her
ikisi de maruziyet sayısının en aza indirgenebilmesi
için fertilite yönünden değerlendirilmelidir. Ovülasyon indüksiyonu, IVF veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) belirtildiği gibi uygulanmış olmalıdır.
HIV viremisi, enfekte olmuş partnerde, semendeki HIV düzeylerini azaltmak için uygulanan yüksek
aktiflikte antiretroviral tedavi (HAART) kullanılarak
en aza indirgenmelidir (periferik kan viral yükü 10
000 kopya/ml’den az). Hareketli spermi artırmak ve
inseminasyon için hazırlanan kısımda serbest virüs
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ve HIV enfekte beyaz kan hücrelerini elimine etmek
veya azaltmak için bir “Sperm-yıkama” protokolü kullanılmalıdır. HIV azaltılması için en yaygın kullanılan
sperm yıkama işlemi gradient santrifüj yönteminin
ardından yapılan swim-up yöntemini içerir (11).
Mevcut olduğu takdirde, imseminasyondan önce,
işlem görmüş örneğin, HIV ribonükleik asit (RNA)
yönünden test edilmesi ilerideki riski daha da azaltabilir. IUI işlemi sırasında serviks veya uterus travması
en aza indirilmelidir.
Antiretroviral ilaçlar (27-29) ve lokal vajinal östrojen jellerle (28) önceden profilaksi (PREP) yapılması gibi deneysel yaklaşımlar enfekte olmayan kadın
partnerin ilerideki hastalığa yatkınlığını azaltabilir.
Uzun yarı ömürlü, hızlı etkili antiretroviral bir ilaç
olan tenofovir kullanılarak yapılan PREP’in olası faydalarını öne süren veriler başlangıç aşamasındadır,
yine de çiftlerle paylaşılabilir (30).
Yeni bir Cochran değerlendirmesi, uyumsuz çiftlerde, antiretroviral tedavi kullanılmasıyla HIV bulaşmasının azaltılmasının, en yüksek seviyede olduğunu
göstermiştir (31). Bu değerlendirme, HIV bulaşmasının olduğu tespit edilmiş 436 vakanın yer aldığı, toplam 6792 katılımcıyı kapsayan, 7 gözlemsel çalışmayı
içerir: bu vakaların 71’i etkilenen partnerin antiretroviral ile tedavi edilmekte olduğu çiftlerde, 365’i ise
tedavi almayan çiflerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, eğer HIV seropozitif partner >350 CD4 hücre/μl
sahip ise, antiretroviral tedavisindeki grupta seronegatif partnerin konversiyonu sıfır olarak bildirilmiştir.
Buna karşılık tedavi edilmeyen grupta ise 0.02 konversiyon oranı ile 61’ olarak bildirilmiştir. Bir çok merkez düşük HIV serokonversiyon riski göstermiş olmasına rağmen potansiyel bir risk hala mevcuttur, ancak
enfekte partner antiretroviral tedavi aldığında ve seropozitif partner >350 hücre/μl’den daha yüksek CD4
hücre sayısına sahip ise risk durumu çok daha iyidir.
Uyumsuz çiftlerde enfekte olmayan partner, tedavi ve gebelik sırasında 3 ay aralıklarla, HIV serolojisi
ve viral yük açısından kontrol edilmelidir. Gebelik sırasında kadın partnerde HIV enfeksiyonu tesbit edilirse;
kadın, HIV enfekte kadınların tedavisinde deneyimli
olan obstetrik servise sevk edilmelidir. Gebelik ve /
veya doğum sırasında antiretroviral ilaç kullanımı, sezaryen yapılması ve emzirmeden kaçınılması HIV’nün
vertikal bulaşma riskini %2’nin altına indirebilir (32).
Hepatit B
Çift sarmallı bir DNA virüsü olan HBV, başlıca akut ve
kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler kanserin esas
nedenidir. HBV dünyada en yaygın görülen bulaşıcı

hastalıklardan biridir. Dünya çapında tahminen 350
milyon insan HBV taşıyıcısıdır (33-35). HBV; parenteral, cinsel, vertikal ve mukozal maruziyetin olduğu
diğer yollarla bulaştırılabilir. HBV enfekte kişilerin
düzenli cinsel temasının yaklaşık %25’i HBV seropozitif olacaktır (34), ve HBV yapay döllenme yoluyla
bulaştırılmaktadır (35). Sağlık hizmetinde çalışanlar;
evrensel önlemlerden önce ve işyerlerinde HBV aşılaması başlatılmadan önce yüksek mesleki risk taşımaktaydı. Evrensel güvenlik önlemleri ve 1982’den
beri varolan HBV aşısı ile bağışıklanma, HBV enfeksiyon riskini azaltan en etkili yollar olmuştur (36).
HBV enfeksiyonu olan bireylerin Hepatit D virüsü
(HDV) ile koenfeksiyon veya süperenfeksiyon riski
daha yüksektir. HDV; replikasyonu için HBV varlığı
gerekli olan replikasyon kusurlu dairesel bir RNA
virüsüdür (37). Kronik HBV taşıyıcılarının yaklaşık
%25’i, HDV enfeksiyonu da taşır (37) ve bu, onların siroz riskini %15’den %80’e kadar artırmaktadır.
HDV’nün vertikal geçişi bildirilmiştir. HDV, çoğalmak
için HBV’ne ihtiyaç duyduğundan, HBV’nün bulaşmasını önlemek için enfekte olmayan partnerin ve
yeni doğanların aşılanması gibi önlemler, HDV’nün
bulaşmasını önleyecektir.
HBV enfeksiyonu için, seronegatif olan partner
HBV’ne karşı aşılanmalıdır. Fertilite tedavilerine, aşılanan eşin anti-hepatit B yüzey antikor (HBsAb) titresi pozitif olduğunda başlanabilir. Kadın partner
HBV’ne bağışık olduktan sonra viral yükü azaltmak
için modifiye sperm yıkama gerekli değildir. Enfekte partner kadın ise ve HBsAg pozitif ise doğumdan
sonra 12 saat içinde yeni doğana immunoprofilaksi
yapılmalıdır. İmmunoprofilaksi, HBV aşısı ve immunoglobulinin her ikisini, ve ardından yaşamın ilk altı
ayında iki kere daha HBV aşısı yapılmasını içerir. Kadının kronik HBV enfeksiyonu varsa emzirme kontrendike değildir (38).
Hepatit C
HCV, başlıca parenteral yolla (kan ürünleri, paylaşılan
iğneler, iğne ucu yaralanmaları) bulaştırılan bir kan
yoluyla bulaşan RNA virüsüdür. HCV ayrıca tükürük,
idrar, semen, vajinal sekresyonlar ve anne sütünde
tesbit edilmekte ve cinsel ve vertikal bulaşma da sekonder olarak mümkün olabilmektedir (39).
Dünya nüfusunun %1’inden fazlası HCV ile enfektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde prenatal teste
dayalı HCV seroprevalansı %2,3-%4,5 arasında bulunmaktadır. İntravenöz ilaç kullananlar, hemofili hastaları, homoseksüel erkekler, cinsel partneri HCV enfeksiyonu taşıyan kişiler ve seks işçileri en yüksek risk grup-
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larını oluşturmaktadır (40). HCV oldukça patojenik bir
virüstür: HCV ile enfekte hastaların %80’inde kronik karaciğer hastalığı, %35’inde siroz gelişecek ve %5’i hepatosellüler karsinomaya ilerleyecektir (41). HBV’nün
aksine HCV aşısı yoktur. Bu nedenle yardımla üreme sırasında risk azaltıcı önlemler almak daha da önemlidir.
Semen yoluyla HCV’nün küçük bir bulaşma riski
vardır ama ölçülebilir bir risktir. Viral Hepatit C taşıyan tüm hastalar, hastalığın; partnerlerine, çocuklarına ya da sağlık çalışanlarına geçiş riskleri konusunda bilgilendirilmelidir. Bir erkek partner HCV ile
enfekteyken, sperm yıkanması semendeki viral yükü
azaltabileceğinden diğer partnere virüsün bulaşma
riskini azaltmak için önerilir (14). Erkek seropozitif
olduğu zaman intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu
ile IVF’e başvurulmasının da HCV’nin bulaşma riskini
azalttığı gösterilmiştir (42). Dolayısıyla bu yolla çocuk sahibi olması tercih edilmelidir.
Eğer herhangi bir partner HCV ile kronik olarak
enfekte ise (HCVRNA pozitif ), fertilite tedavisinden
önce enfekte partnerin viral yükünü azaltmak için
peginterferon alfa ve ribavirin ile tedavisi göz önünde bulundurulmalıdır (43). Tedavinin hedefi, istikrarlı
virolojik bir cevap oluşturmaktır ve başlangıç tedavisinin önerilen süresi 48 haftadır. Ek olarak, hangi
partnerin tedavi gördüğünden bağımsız bir şekilde;
tedavi bittikten sonra, gebelik 6 ay daha ertelenmelidir. Peginterferon alfa, gebelikte C kategorinde bir
ilaç olmasına rağmen, ribavirin X kategorisinde bir
ilaçtır ve tüm hayvan türlerinde kanıtlanmış teratojenik ve embriyosidal özelliğe sahiptir. Ribavirin,
gebelikte ve gebe kadınların erkek partnerleri için
kontrendikedir. İlacın yeni mutasyonlara sebep olduğu düşünüldüğü için; tedavi sırasında iki çeşit kontrasepsiyonun kullanılması, gebelik testlerinin aylık
olarak yapılması ve gebeliğin herhangi bir partnerin
tedavisi bittikten sonra altı ay ertelenmesi önerilir.
Az sayıda kadın üzerinde çalışma yapılmış olmasına rağmen, HCV ile enfekte hamile kadınlarda
advers gebelik semptomlarında artış görülmemiştir.
Vertikal bulaşma riski annedeki viral yük ile ilişkilidir.
Tedaviyi reddeden HCV pozitif veya tedaviye sürdürülebilir virolojik cevap alınamayan kadınlarda vertikal bulaşma riski, annenin viral düzeyi 106 kopya/
ml sınırını aştığında en fazla olmaktadır. HCV enfekte
anneden doğan bebeğin tedavisi için herhangi bir
aşı bulunmamaktadır; emzirmeye izin verilir.
Hepatit A virüsü
HAV, Amerika Birleşik Devletlerinde akut hepatitin
başlıca nedeni olan küçük bir RNA virüsüdür. Enfek-

siyon, genellikle enfeksiyonun süresini sınırlayan ve
semptomatik rekürensi önleyen bir bağışıklık oluşturur (36). Kronik enfeksiyon immun sistemi yeterli
olan kişilerde nadir görülür. Sonuç olarak HAV, bütün
fulminan hepatit vakalarının %10’undan azını oluşturur ve akut semptomatik HAV enfeksiyonundaki
mortalite oranı, %0,1’den azdır. HAV primer olarak
fekal – oral yolla bulaşarak yayılmaktadır. Virüs ayrıca
semende bulunabilir ve epidemiyolojik çalışmalarda seks işçileri ve homoseksüel erkekler gibi yüksek
risk gruplarında cinsel yolla geçiş belirtilmiştir. Hepatit A enfeksiyon riski artmış kişiler için HAV aşıları
mevcuttur ve immunglobulin, HAV enfeksiyonu ile
ilişkili hastalıklara karşı korunmak için kullanılmaktadır.Yüksek riskli hastaların üremeye yardımcı tedavi
programlarına alınmadan makul bir süre önce aşılanmaları da tartışılmalıdır.
İnsan T-Hücre Lenfotropik Virüsleri I ve II
HTLV I ve II insanda hastalık yapma potansiyeli düşük, kalıcı enfeksiyonlara neden olan çok eski retrovirüslerdir (44). HTLV-I, primer olarak CD4 T hücrelerini enfekte eder ve yetişkin T hücreli lösemi (ATL) ve
spastik paraparezi olarak bilinen HTLV - I ilişkili miyelopati (HAM) nedenidir. Enfekte kişilerin yalnızca %14’ünde ya ATL ya da HAM gelişecektir. HTLV-II, CD8
T hücrelerini enfekte eder. HTLV - II’nin insanlarda
hastalıkla ilişkisi kanıtlanmamış olmasına rağmen,
nörolojik hastalıklarla ilişkisinden şüphelenilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde HTLV - I ve - II’nin
dağılımı dünyadaki başka yerlere göre farklıdır. HTLV
- 1’in Karayip havzası ve tropikal Afrikanın siyahileri,
Amerika Birleşik Devletlerinin güneydoğusundaki
göçmen siyahiler, Kuzey ve Güney Amerika yerlileri, Japonyanın güneyi ve Okyanusyanın kuzeyindeki yerlilerde endemik oranı düşüktür (%1’den biraz
daha fazla). HTLV - II’nin endemik oranı, Kuzey Amerika yerlilerinde, dünya çapında intravenöz ilaç kullananlarda ve bunların eşlerinde düşüktür. Ülkemizde
bununla ilgili henüz istatistiksel bir veri yoktur.Endemik olarak enfekte olmuş kişiler virüsü cinsel temas
ve anneden çocuğa bulaşma yoluyla almışlardır. Son
zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupada
enjeksiyon ilaçları kullananlar, iğne paylaşımı yoluyla HTLV - I ve - II ile enfekte olmuştur ve sekonder
olarak cinsel bulaşma bu virüsleri genel nüfus içine
ve kan donörlerine düşük seviyelerde yaymıştır. ART
işlemleri sırasında bulaşma potansiyeli olduğu için
Amerika Birleşik Devletlei’nde semen donörlerine
HTLV - I ve - II taraması yapılmaktadır. HTLV - I ve – II;
HIV ile ortak birçok özelliğe sahip olduğu için, HTLV
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- I ve - II ile enfekte donörden alınan, enfekte olmayan partnerin inseminasyon işleminde kullanılacak
semenlerin olduğu vakalarda, HIV uyumsuz çiftler
için tasarlanmış, spermden; enfekte beyaz kan hücreleri ve serbest virüsü ayıran (yani, inseminasyondan önce sperm yıkama) risk azaltma protokolleri
uygulanabilir.
Human Papilloma Virüsü
Papilloma virüsler, primer olarak epiteliyal hücre
proliferasyonu veya papillomlara neden olan küçük
DNA virüsleri ailesidir. Bugüne dek 100’den fazla
HPV genotipi tanımlanmıştır, bunların yaklaşık 50’si
genital bölgeyi enfekte eder (45). Bu virüsler, enfekte
hücrelerin karsinom’a ilerleme potansiyeli temel alınarak, düşük ve yüksek risk tipleri diye gruplandırılmıştır. HPV 16, 18, 31 ve 45 genital bölge ve anüsün
invaziv squamöz hücreli kanseri ile ilişkilendirildiklerinden yüksek risk grubu arasında değerlendirilir. Serviks, vajina, vulva, penis ve anüsün squamöz
intraepiteliyal lezyonları (SIL), bunlar ve diğer HPV
tipleri ile ilişkilidir. Genital HPV enfeksiyonları primer olarak cinsel temasla bulaştırılır ve cinsel aktif
erişkinlerin %50’si, bir veya daha fazla HPV tipi ile
enfekte olmuştur. HPV sıklıkla semende ve normal
erkeklerin üretral sürüntülerinde tespit edilmektedir. Bu virüsler yaygın olduğu için, donör taraması ve
risk azaltılması için uygun bir strateji geliştirilmemiştir. HPV semende hücre-bağımsız virüs ve enfekte
epiteliyal hücrelerde görüldüğü için, sperm yıkama
protokolleri HPV enfekte erkeklerin semenlerinden
bulaşıcılığı azaltabilir.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2006 yılında
HPV 6 / 11 / 16 / 18 tipleri için dörtlü aşıyı onaylamıştır (46). 9-26 yaş arasındaki kadınlarda kullanımı
onaylanan bu aşı, servikal displaziler, servikal kanserler, vulvar / vajinal displaziler ve genital siğillere
karşı koruma sağlar. 2009’da bu aşı 9-26 yaş arasındaki erkeklerde ve 6-11 yaş arasındaki erkek çocuklarda HPV tip-6’ya bağlı genital siğillerin önlenmesi
için FDA tarafından onaylandı. Bivalent HPV aşısı,
servikal kanser ve servikal displaziyi önlemek için
10-25 yaş arasındaki kadınlar için onaylandı.
Herpes Virüsleri
Herpes viridae ailesinin virüsleri, biyolojik farklılıklarına göre üç alt gruba ayrılabilir (47). Alfa herpes
virüsler, nörotropiktir ve hızla replike olur; HSV - 1 ve
HSV - 2 bunlara örnek olarak verilebilir. CMV, HHV - 6
ve HHV - 7’yi kapsayan beta herpes virüsleri, yavaş

replike olur ve daha kısıtlı türde konakçı hücreleri vardır. EBV ve HHV - 8’i kapsayan gamma herpes
virüsler, yavaş gelişen lenfotropik virüslerdir. İnsan
herpes virüsü enfeksiyonları endemiktir ve geniş bir
patolojiye sebep olabilir. Bazı herpes virüsleri, hücre bölünmesi üzerinde malign transformasyona yol
açan, normal kontrolleri geçersiz kılan proteinleri
şifreler. Burkitt lenfoma, Hodgkin lenfoma ve nazofaringeal karsinomu kapsayan bazı malignitelere de,
EBV’nün sebep olduğuna işaret edilmiştir. HHV-8,
Kaposi sarkomu ile; CMV, prostat karsinomu, servikal
karsinom ve adenokarsinom gibi birçok malignite ile
ilişkilendirilmesine rağmen nedensel bir bağlantı kurulamamıştır. HHV - 6 enfeksiyonu, roseola infantum,
hepatit ve pnömoniye sebep olabilir. HSV -1 ve HSV2 gingivostomatit, herpes labialis, keratokonjonktivit, genital ve neonatal herpes, ensefalit ve menenjiti kapsayan ağrılı, ülseratif hastalıklara sebep olabilir.
HSV-2 ve CMV enfeksiyonları, yenidoğanlarda ciddi
beyin hasarına sebep olabilir. Herpes virüslerinin
çoğu, semende tespit edilmiştir ve cinsel ilişki HSV-2,
CMV ve HHV - 8 için önemli geçiş yollarıdır (46).
HSV-2, maternal viremi sırasında fetüs enfekte
olursa ciddi komplikasyonlara sebep olabilir (48).
HSV-2’nin bulaşma riskini azaltmak için lezyon varken semenin toplanmasından kaçınılmalıdır ve HSV2’nin viral çıkışını azaltmak için, enfekte erkek partnerler HSV-2’ye karşı bir nükleozit analoğu (örneğin:
asiklovir, valasiklovir) ile tedavi edilebilir (48). HSV-2
normalde semende serbest viral partikül olarak görüldüğü için sperm yıkama protokolleri de etkili olabilir. HSV-2 ile enfekte olmuş kadınlar, virüsün vertikal bulaşma riskini azaltmak için gebelikleri sırasında
asiklovir ile tedavi edilir. Asiklovir, gebelik sırasında B
kategorisinde bir ilaçtır.
Semen donörleri CMV için taranır çünkü virüs
IUI yoluyla bulaşabilir (49) ve erken gebelik sırasında primer enfeksiyon fetus ve neonatallerde ciddi
komplikasyonlar yapabilir (50). CMV ABD’de konjenital viral enfeksiyonların en önemli sebebidir. Generalize enfeksiyon, mental retardasyon, işitme kaybı ve
körlük gibi uzun vadeli komplikasyonlar veya neonatal ölüme sebep olabilir. Bu riskler hemen hemen tamamen, CMV’ne gebelik öncesi maruz kalmamış ve
gebelik sırasında primer enfeksiyona yakalanmış kadınlar için geçerlidir. Buna rağmen, gebelik sırasında
primer CMV enfeksiyonuna yakalanmış kadınlardan
doğan bebeklerden üçte ikisi enfekte olmaz ve geri
kalan üçte birinin %10-15’i doğduklarında belirtileri
gösterir (51). CMV ile ilişkili neonatal komplikasyon
riskinin, konsepsiyondan en az altı ay önce enfekte
olan kadınlarda oldukça düşük olduğu görülmek-
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tedir (51). CMV yaygın olduğu için kadın partner de
CMV seropozitif ise, CMV ile enfekte olmuş erkeklerin semenleri ile inseminasyon yapılabilir. Bu teknik
tamamen risksiz olmasa da CMV’nin birçok farklı
türü olması ve süperenfeksiyon mümkün olduğu
için yeni doğanda CMV enfeksiyon riski yaklaşık olarak %1’dir ve bu bebeklerde başka bir ciddi hastalık
ya da diğer anormallikler görülmez (51). Bilinen donörle yapılan inseminasyonlarda; donör CMV enfekte ve partner enfekte değil ise, partnere CMV geçiş
riski sperm yıkama ile azaltılabilir.





Özet
 İnfertil eşler, yardımla üremede viral hepatit ve
HIV’in geçiş riskinin olduğu, ama bu riskin boyutunun bilinmediği konusunda bilgilendirilmelidirler.
 Partnerlerin fertilite tedavisi sırasında viral taramaları şart değildir ama enfekte olmayan partner ya
da bebeğe geçiş riskini minimuma indirmek için
uygun önlemlerin alınmasına yardımcı olabilir.





Sonuçlar
 İyi klinik uygulamalar, eğer merkez bakım sağlamak için yeterli kabiliyete sahipse, HIV dahil,
kronik viral enfeksiyonlara sahip olan bireylerin,
fertilite servislerine erişiminden mahrum edilmemelerini gerektirir. Yeterli olanaklara sahip değilse bu yetkinliklere sahip bir merkeze yönlendirme de uygundur.
 HIV enfekte partnerde HIV viremisini azaltmak
için antiretroviral ilaç kullanılmalıdır önerisini
destekleyecek yeterli kanıtlar vardır.
 Bu uygulamayı destekleyecek kanıtlar her ne kadar yetersiz olsa da; HIV, HCV ve / veya HBV ile enfekte hastaların embriyo ve semenlerinin teorik
olarak geçiş riski nedeniyle farklı HIV - HCV - ya da
HBV - için ayrılmış depolama tanklarında saklanması uygundur. Ülkemizde iyi klinik uygulamalara sahip merkezlerde ayrılmış depolama tankları
kullanılmaktadır.
 Erkek partner HIV ile enfekte olmuş ise, IUI örneklerinin inseminasyonda kullanılacak kısmındaki
serbest virüsleri ve HIV ile enfekte beyaz kan hücrelerini azaltmak için kullanılan sperm yıkama
metodları kullanılmalıdır önerisini destekleyecek
güçlü kanıtlar vardır. Ayrıca, enfekte olmayan
partner, tedavi ve gebelik sırasında periyodik olarak HIV için gözlemlenmelidir.
 Partnerlerden biri HBV ile enfekte ise, seronegatif
partnerin HBV’ne karşı aşılanması gereklidir öne-





risini destekleyecek güçlü kanıtlar vardır. Kadın
partnerin HBV’ne karşı bağışıklığı varsa, sadece
HBV viral yükünü azaltmak için erkek partnerin
sperminin bu maksatla yıkanması gerekli değildir.
HbsAg - pozitif annelerin bebeklerine, doğumdan sonra 12 saat içinde hepatit B immünoglobulini ve hepatit B aşısının ikisinin de uygulanması
gereklidir önerisini destekleyecek yeterli kanıtlar
vardır. İmmünoproflaksi sonrası yeni doğanların
emzirilmesi kontrendike değildir.
HCV pozitif kadınlar, artmış viral yük ve HIV pozitif durumu ile fetüse HCV bulaşma riski hakkında
bilgilendirilmelidir önerisini destekleyecek yeterli kanıtlar vardır. Emzirmek kontrendike değildir.
Erkek partner HCV ile enfekte ise, inseminasyon
örneğinde sperm yıkamasının viral yükü azaltabileceğini destekleyen yeterli kanıtlar vardır.
HCV ile enfekte partnerlerin, devamlı bir virolojik
cevap oluşturması için peginterferon alfa (gebelikte C kategorisi) ve ribavirin (gebelikte X kategorisi) tedavisi önerisini destekleyecek yeterli
kanıtlar vardır. Ribavirin X kategorisinde bir ilaç
olduğu için, gebelik sırasında kontrendikedir. Tedavinin bitişinden sonra altı ay gebelik girişimleri
ertelenmelidir.
HSV-2 ile enfekte olmuş kadınlarda, asiklovir’in
vertikal viral bulaşma riskini azalttığına dair yeterli
deliller vardır.
Erkek partner enfekte ise, sperm yıkama HSV ve
CMV’nin geçiş riskini azaltabilir. Bununla birlikte,
CMV çok yaygın olduğu için, CMV enfekte bir
erkeğin semeniyle inseminasyon, kadın partner
de CMV seropozitif ise yapılabilir.

Yazarların açıklaması
Bu doküman üreme tıbbındaki bir soruna uygun bir
yaklaşımı gösterse de, tek onaylı uygulama standardı olarak ya da tek tedavi şekli olarak önerilmek üzere hazırlanmamıştır. Diğer yaklaşım planları, her hastanın kendine özel ihtiyaçları, mevcut kaynaklar ve
kurumsal veya klinik uygulama sınırları kapsamında
uygun olabilir. Yazarlar hastaların tedavisinde kullanılan ürün ve servisleri sağlayan üretici veya distribütörlerle ticari ve finansal bağlantılarının olmadığını beyan ederler.
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Sperm Seçme Yöntemleri
Yazarlar
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Yıkama

içinde pipetajla kaldırılır (Şekil 1). Yıkama yöntemi
SU, DGS, manyetik hücre ayrıştırma gibi farklı sperm
hazırlama protokolleriyle kombine olarak uygulanılabileceği gibi, normozoospermik vakalarda tek
başına hızlı IUI uygulamaları için de kullanılabilir.
Semenin ilk değerlendirilmesinde sperm izlenmeyen vakalarda, pelletin tanı amaçlı incelenmesinde
mutlaka santrifüjle çöktürme uygulanmalıdır. İlk incelemede sperme rastlanmamasına rağmen yıkama
sonrasında sperm izlenmesi durumu kriptozoospermi olarak adlandırılır ve kesin azoospermi teşhisinden
önce mutlaka değerlendirilmelidir [2].

Bu yöntemde temel amaç spermatozoanın seminal plazmadan uzaklaştırılarak istenilen bir hacimde yoğunlaştırılmasıdır. Bu amaçla konik dipli steril
santrifüj tüpleri kullanılır. Tüplerin santrifügasyona
uygun üretilmiş olmaları biyogüvenlik açısından büyük önem taşır. Birebir oranında kültür çözeltisiyle
seyreltilen likefiye olmuş örnek, 400 g’de 10 dakika
santrifüj edilir. Santrifüj devri ve süresi ÜYT merkezleri arasında farklılık gösterebilir. Burada temel
prensip santrifüj sırasında reaktif oksijen radikallerinin (Reactive Oxygen Species; ROS) açığa çıkmasını
engelleyecek optimal devir ve sürenin belirlenmesi
olmalıdır. Yüksek konsantrasyonda lökosit içeren ya
da ROS yüksekliği açısından riskli olan semen örnekleri için daha farklı protokoller izlenebilir [1]. Seminal
plazmanın uzaklaştırılmasının ardından pellete taze
çözelti eklenerek yıkama işlemi tekrarlanabilir. Elde
edilen pellet düşük hacimde (0,5 mL) kültür sıvısı

Swim-up
Basit tanımıyla spermatozoanın motilitesinden faydalanılıp, hücrelerin belli bir sıvıda toplanarak seçilmesi
esasına dayanır. Yıkama aşamasından geçirilmiş örnekler düşük hacimde dilue edilerek steril tüplere alınır.
Hazırlanan sperm süspansiyonu üzerine yaklaşık 1 mL

Basit sperm yıkama işlemi

400 g

400 g

10 dk

10 dk

SYM
Semen
SYM: sperm
yıkama medyumu

Süpernatan
uzaklaştırılır

Pellet
kaldırılır

Pellet
kaldırılır
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Şekil 1. Basit sperm yıkama işlemi.
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1 mL taze
SYM

400 g

10-45 dk

10 dk

Yüzen
spermler
alınır

SYM
Semen
Pellet
kaldırılmaz

Süpernatan
tazelenir

kültür sıvısı yerleştirilir. Kültür sıvısı tüpün dibine de
yerleştirilebilir. Bu durumda yöntem aşağı yüzdürme (swim-down) adını alsa da temel prensip aynıdır.
Her iki yöntemde de sıvıları birbirine karıştırmayarak
katmanlar oluşturulması önemlidir. Katmanlamanın
ardından örnek, yüzey alanını arttıracak şekilde 45°
eğimle, 37°C’de ve 1 saat süreyle inkübe edilir. Normozoospermik hastalarda ileri hareketli spermlerin
temiz kültür sıvısının üst ¾’lük kısma yüzmesi beklenir
(Şekil-2). Elde edilen sperm hücreleri intrauterin inseminasyonda (IUI) kullanılabileceği gibi, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunda da (ICSI) kullanılabilir. Aynı
yöntem santrifüj sonrası pellet kaldırılmadan, dikkatli
şekilde üzerindeki sıvı sütununun tazelenmesiyle de
yapılabilir. Bu durumda santrifüj sonrası süpernatan
uzaklaştırılır ve yerine dikkatlice taze sperm medyumundan 0, 5-1 mL kadar eklenir. Hazırlanan tüpün yeterli sürede inkübasyonu sonrasında hareketli spermleri içeren süpernatan yeni bir steril tübe aktarılır ve
işlem zamanına kadar bekletilebilir. SU yönteminde
inkübasyon süresi sperm hazırlığının ne amaçla yapıldığına bağlı olarak ve bazal sperm parametrelerine
göre modifiye edilebilir. ICSI için hazırlanan örneklerde, hareketlilik oranları normal sınırlardaysa, pellet
üzerine yayılan medyum hacmi ve inkübasyon süresi
minimal tutularak ICSI için yeterli miktarda, daha konsantre ve iyi hareketlilik oranlarına sahip bir spermatozoon süspansiyonu elde edilebilir. İnkübasyon süresinin uzaması, pelletin işlem sırasında ajite edilmesi,
süpernatan geri çekilirken dikkatli olunmaması gibi
durumlarda, istenmeyen hücrelerin eldesi de mümkün olabilir. SU yöntemleri oligoteratozoospermik
hastalarda sınırlı sayıda spermin eliminasyonuna
imkân vermektedir. Bu olgularda kültür sıvısı miktarı
düşürülebileceği gibi, inkübasyon süresi de uzatılabilir. Hareketlilik parametrelerinde bir anormallik yoksa

Şekil 2. Swim-up uygulama yöntemi.

oligozoospermi vakalarında da, ICSI/IVF siklusları için
SU yöntemini kullanmanın bir sakıncası yoktur.
Migrasyon sedimantasyon, SU tekniğine dayanan ve normozoospermik hastalarda uygulanması
son derece pratik ve ofis kullanımına uygun olan bir
yöntemdir. Geleneksel swim up prosedürünün aksine
spermatozoa direk olarak likefiye olmuş semenden
elde edilir. İç içe geçmiş iki tüpten ibaret olan özel bir
malzeme ile (RI MSC, Research Instruments, Cornwall,
Birleşik Devletler) santrifüj işlemlerine gerek kalmadan yeterli sayıda hareketli, DNA fragmentasyonu ve
persiste histon varlığı düşük, iyi morfolojide sperm
eldesi mümkün olup karşılaştırıldığı temel tekniklerle
benzer sonuçlar ortaya koymaktadır [3].

1. Semen dış odacığa
yayılır
2. Sperm yıkama
medyumu kaplanır

3. Yüzen ve sediment
oluşturan spermler
toplanır

Şekil 3. Migrasyon sedimantasyon uygulaması.
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Dansite gradiyent santrifügasyon
DGS yönteminde ejekülat steril konik bir tüp içerisinde farklı yoğunluktaki sıvı katmanlardan oluşturulan
bir sütun üzerine yayılır. Bu sıvılar tek katman şeklinde olursa devamlı (continuous), birden fazla katmanın üst üste hazırlanması durumunda devamsız (discontinuous) gradiyent santrifügasyon olarak isimlendirilir. Katmanlar arasındaki yoğunluk farkı silan kaplı
kolloidal silika partikülleri içeren ve günümüzde pek
çok farklı ticari şekli bulunan kültür sıvılarının farklı
derişimleriyle sağlanır. Bu yöntemde ayırım, hücre
ve/veya diğer partiküllerin yoğunluk farklarına göre,
santrifüj kuvvetine karşı gradiyent sıvılarının gösterdiği direnç ile ortaya çıkar. Normal morfolojiye sahip
ve ileri hızlı hareketli sperm hücrelerinin, sitoplazma
içerikleri daha az olduğundan (daha olgun), oluşturulan farklı yoğunluktaki katmanlardan geçerek
konik tüpün dip kısmına ulaşması beklenir [4]. En
kaliteli spermleri elde edebilmek için konik tüpün
en alt katmanı en yoğun katman olarak belirlenmelidir (Şekil 4). Buna göre sıklıkla tercih edilen yoğunluk kombinasyonları literatürde yüksek fertilizasyon
ve gebelik oranlarıyla karakterize olan 40/80 veya
50/90’dır. Bu şekilde elde edilen spermlerin morfolojik açıdan ve DNA bütünlüğü açısından, SU’a üstünlüğünü gösteren yayınlar olsa da [5-9], bu iki temel
metodun benzer sperm seçme kapasiteleri olduğu
söylenebilir [10-12]. Ancak DGS yönteminin uygulanmasında mutlak endikasyon oluşturan durumlar
vardır. Bunlardan en sık başvurulanı testiküler spermin ICSI öncesi hazırlanmasıdır. Testiküler kaynaklı
sperm hazırlığında tübüllerin parçalanarak içeriğindeki germinal seminifer epitelin ortaya çıkarılması
sırasında pek çok hücre tipi, hücre artığı, döküntü ve
bağ dokusu komponenti de açığa çıkmaktadır. DGS
bu vakalarda istenmeyen doku artıklarını ve visköz
doku aralığı elemanlarını elimine etmesi açısından

değerlidir [13]. Testiküler dokunun hazırlanmasında elimine edilemeyen hücreler; spermlerle benzer
yoğunlukta ve büyüklükte bulunan eritrositler, lenfositler ve küçük yuvarlak spermatidlerdir. Eritrositlerin cerrahi girişim nedeniyle yüksek miktarda olması
spermlerin hazırlanan örnekte tespit edilmesinde
zorluklar yaratabilir. Yalancı negatif sonuçlardan kaçınmak amacıyla uygun bir eritrosit lizis tamponu
kullanılarak bu sorun aşılabilir [14]. DGS’nin mutlak
endikasyon olduğu bir diğer durum da HIV, HBV ve
HCV gibi viral hastalıklar açısından seropozitif erkeklerden alınan ejakülatların hazırlanmasıdır. Çalışmalar uygun şekilde yapılan DGS uygulamasının bu
hastaların ejakülatlarındaki viral yükü ortadan kaldıracak kadar başarılı olduğu yönündedir ve gerek IUI
gerekse de ICSI/IVF siklusları için kullanılabilir [15].
Bu vakalarda gradiyent sütunlarının 3 katmanlı şekilde hazırlanması önerilmektedir. Hafif erkek faktörü
olarak kabul edilen, toplam motil sperm sayısının
5-15 milyon aralığında ve ileri hareketliliğin düşük
olduğu vakalarda katmanlar 0,5 mL hacimle sınırlandırılmalıdır (mini gradiyent olarak da isimlendirilir).
Tüm vakalarda, elde edilen sperm hücrelerinin silika
partiküllerinden uzaklaştırılması için kültür sıvısıyla
yıkama yapılmalıdır. Bu ek yıkamanın santrifüj sayısını artırması nedeniyle ROS oluşumuna katkı sağladığı belirtilmektedir. Testis biyopsisi ile elde edilen
sperm hücrelerinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri sperm hareketliliğinin kısıtlı olması veya
hiç olmamasıdır. Bazı vakalarda hareketliliğin zamana koşut azalması da söz konusu olabilmektedir.
Bugüne kadar sperm hareketliliğini arttıran çeşitli
farmakolojik ajanlar tanımlanmış olsa da bunlardan
yalnız pentoksifilin geniş kullanım alanı bulmuştur.
Pentoksifilin hücre içi cAMP konsantrasyonunu arttırarak işlev görür. Ancak cAMP artışının oosit matürasyonu üzerine olumsuz etkileri de bilindiğinden,
pentoksifilin uygulanan sperm hücrelerinin en çok

Dansite gradiyent santrifügasyon işlemi

400 g

400 g

10 dk

10 dk

Semen
gard
medy.

Şekil 4. Dansite gradiyent santrifügasyon uygulama
yöntemi.
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Şekil 5. Hyalüronik asit (HA) kaplı kültür tabağı
ve HA kaplı bölgelere tutunan spermlerin ICSI
sırasında toplanması.

30 dakika inkübasyonun ardından kültür sıvısıyla
yıkanarak kullanılması tavsiye edilir. Pentoksifilin ve
benzeri ajanların IUI uygulamalarında kadın üreme
sistemine verilmesinin güvenilirliğini ortaya koyan
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Hyaluronik Asite Bağlanma Kapasitesine
Göre Seçim
Sperm seçiminde kullanılan ölçütlerden biri de sperm
plazma membranında yer alan hyaluronik asit (HA)
bağlanma bölgelerinin ifadesidir [16]. HA’ya bağlanma kapasitesi spermin matürasyonu hakkında bilgi
vermektedir. Üzerinde 4 adet HA bölgesi barındıran
ve bu yönteme özel olarak üretilen kültür kapları
(PICSI, (PICSI; Origio, Malov, Danimarka) ticari olarak
satıştadır. Sperm hücreleri HA içeren bölgenin diğer
ucuna doğru çizilen düşük hacimli kültür sıvısı kanalları boyunca yüzer ve 15 dakikalık inkübasyonun
sonunda HA’ya bağlanan spermler ICSI pipetiyle
toplanır (Şekil-5) [17]. Bu spermlere ait kreatin kinaz,
HspA2 (heat shock-related protein 2) ve anilin mavisi boyamaları, bu yöntemle olgun spermlerin seçildiğini doğrulamaktadır. Literatürde HA-bağlanma
kapasitesine sahip spermatozoonların canlılık ve
hareketlilik oranları yüksek, akrozom reaksiyonuna
girmemiş ve kaspaz-3 aktivasyonu düşük özellikte
olduğunu gösteren çalışmalar vardır [18, 19]. Ayrıca
HA-bağlanma kapasitesine göre seçilen spermler
DGS ve yalnız yıkama yöntemleriyle muamele edilen
spermlerle karşılaştırıldığında DNA fragmantasyonunun azaldığı gösterilmiştir [20]. Bu bulgular ışığında;
HA-bağlanma testi kaliteli sperm seçiminde gerek
rutin, gerekse ileri sperm seçim yöntemlerinin önüne geçmektedir. Ayrıca, HA’nın servikal mukus, kumulus hücreleri ve folikül sıvısının doğal bir bileşeni
olması nedeniyle toksisite riski düşüktür. Buna karşın
yayınlanan az sayıda klinik çalışmada fertilizasyon ve
gebelik oranları açısından bir fark yaratmamış olması
yöntemin yaygın kullanımını kısıtlamıştır.

Manyetik hücre ayrıştırma
(Magnetic Activated Cell Sorting; MACS)
MACS yöntemi başlangıçta somatik hücreler için
geliştirilen ve çok çeşitli protein belirteçlerine uyarlanabilen ileri bir tekniktir. Günümüzde MACS tekniğiyle (Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Almanya) apoptotik olmayan spermatozoonların seçilmesi mümkündür. Yöntem Annexin-V antikorunun
programlı hücre ölümünün erken belirteçlerinden
olan ve hücre zarının dış yüzüne göç etmiş fosfatidilserin (phosphothydilserine; PS) moleküllerine afinitesini temel alır [21]. Yıkama işleminin ardından sperm
hücreleri Annexin-V bağlı manyetik mikrokürelerin
bulunduğu bir süspansiyonda, oda ısısında, 15 dakika süreyle inkübe edilir. İnkübasyonun ardından
mikroküre-hücre karışımı metal bir plakaya sabitlenen manyetik özellikli kolondan geçirilir. Annexin-V
bağlı mikrokürelerin PS moleküllerine yapıştığı apopitotik spermler manyetik özellikli kolon içerisinde
kalırken, apopitotik olmayan spermler yere dik konumlanan kolondan aşağı akar (Şekil-6). Manyetik
mikroküreler biyo-çözünürdür ve hücre canlılığını
etkilemez, ancak bir sperm seçim yöntemi olarak
değerlendirildiğinde, apoptotik olmayan sperm süspansiyonunda serbest dolaşan manyetik mikrokürelerin bulanabileceği göz önünde bulundurulmalı ve
rutin uygulamalarda embriyotoksisite riski dikkatle
değerlendirilmelidir. Literatürde apoptozun geç evrelerinde ortaya çıkan DNA kırıklarının yüksek oranda (>%30) olduğu hasta gruplarında düşük fertilizasyon ve gebelik oranları bildirilmiştir. 2016 yılında
yayınlanan bir çalışmada tekrarlayan IVF başarısızlığı
öyküsü olan, apopitozun önemli belirteçlerinden
DNA kırığı oranlarının %30 ve üzerinde olduğu normozoospermik hastalarda ejakülat yerine testiküler
sperm aspirasyonundan (TESA) elde edilen sperm
hücreleri kullanılmış ve gebelik oranlarının anlamlı
olarak arttığı gösterilmiştir [22]. MACS uygulaması
öncesi ve sonrasında DNA kırığı oranlarının ölçüldü-
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ğü çalışmalar da bu yöntemin apoptotik sperm hücrelerinin eliminasyonunda başarılı olduğunu ortaya
koymaktadır. Ancak MACS uygulamasını takiben sayı
ve hareketlilikte izlenen düşüş yöntemin dezavantajlarından biri olmaya devam etmektedir [23]. Ayrıca,
yöntemin lökositlerin ve immatür germ hücrelerinin
eliminasyonunu sağlayamaması nedeniyle klinik uygulamalarda dansite-gradiyent yöntemiyle birlikte
uygulanması önerilmektedir [24]. Dansite-gradiyent
yönteminin ardından MACS uygulanan kontrollü
randomize bir çalışmada fertilizasyon oranlarında
anlamlı bir artış izlenmemekle birlikte, gebelik oranlarının istatistiksel anlamlı olarak arttığı (kontrol ve
deney gruplarında sırasıyla; %48 ve %37) bildirilmiştir [25]. Ancak bununla beraber MACS’ın SU ve DGS ile
kombine edilmesinin sperm kalitesine anlamlı ölçüde bir fayda sağlamadığı, aksine ileri hareketli sperm
sayısında azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. Bu açıdan
rutin sperm hazırlığında kullanımı kısıtlıdır [26]. Apopitotik sperm hücrelerinin seçilerek uzaklaştırıldığı bir başka yöntem de cam yününden filtrasyon
tekniğidir. Bu sistem, hazır olarak satın alınabilen
cam-yün ayırma kolonlarının (SpermFertil, TranMIT,
GmbH, Giessen, Almanya) iç yüzeyi Annexin-V molekülleriyle kaplananarak, apoptotik sperm hücrelerini
ayrıştıracak şekilde geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Yöntemin hem taze, hem dondurma-çözme sonrası
örneklerde uygunluğu test edilmişse de, standardizasyon için gerekli çalışma sayısına ulaşılamamıştır.

Mikroakışkan sistemler
Spermlerin belli bir akışkan sistem içinde, mikrokanallar boyunca, gradiyente karşı hereket ederek
seçilmesini sağlayan sistemlerdir. Oldukça yeni bir
yöntem olmasına rağmen yaygın bir kullanıcı talebi
görmüştür. Shirota ve ark. bu sistemler kullanıldığında sperm DNA fragmantasyonunun, SU ve DGS’ye
göre daha başarılı şekilde elimine edilebildiğini göstermişlerdir [27], ancak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
DNA özelliklerinin ve protein düzeylerinin dikkate
alındığı sperm seçim yöntemlerinin geliştirilmesi
ÜYT’de özellikle erkek infertilitesinde başarı oranlarının arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede son yıllarda sıkça tartışılan oksidatif stres parametrelerinin yeni tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir aday olduğu düşünülmektedir.
Oksidatif stresin en önemli belirteçlerinden ROS’un
kemiluminisens problarla tespiti henüz yalnız bir
teşhis yöntemi olarak kullanılsa da, son yıllarda yapılan çalışmalar ROS düzeylerinin fertilizasyon ve embriyo gelişiminde rol alan önemli moleküllerle lineer
ilişkilerini ortaya koymaktadır. ÜYT’de yeni sperm
seçme metotları değerlendirilirken, temel seçme
yöntemleri olan SU ve DGS’ye ve bunların kombine kullanımına alternatif olabilecek nitelikte, sperm
kalitesinde bir iyileşme sağlanıp sağlanmadığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Merkezler her zaman
kendi laboratuvar şartlarına uygun, en az karmaşık
olan ve en iyi sonucu veren yöntemi adapte etmeye
gayret etmelidir.
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nan ve göreceli olarak düşük magnifikasyon kullanılan sperm seçimleri bu magnifikasyonlarda “normal”
olarak tanımlanmış ancak aynı zamanda ultra-yapısal
anomalileri gözden kaçırmaktadırlar. Bu durum fertilizasyon ve embriyo gelişim parametrelerini sekteye
uğratabilmektedir. İleri oligozoospermi vakalarında
bu duruma oldukça sık rastlanılmaktadır ve düşük
magnifikasyonda seçilmiş sperm hücreleri ile yapılan ICSI işlemlerinde düşük fertilizasyon oranları ve
kötü embriyonel gelişim görüleceği gibi bu spermler
sıkça sayısal ve yapısal kromozom bozukluklarına sahiptirler (7, 8). Dolayısıyla, sperm hücreleri popülasyonunun son derece heterojen olmasından ve düşük magnifikasyon uygulamalarında “normal” olarak
kabul edilen sperm hücrelerinde bile ultra-yapısal
bozukluklar olabileceğinden dolayı yüksek magnifikasyonlu sperm seçim kriterleri için klinik bir ihtiyaç
doğmuştur.
2002 yılında Bartoov ve arkadaşları (9) tarafından
ilk defa tanımlanmış “motile sperm organelle morphology examination (MSOME)” kriterleri belirtilmiştir. Geliştirilen aletle birlikte motil sperm hücreleri
hem optik hem de dijital magnifikasyon ile birlikte
>6000X magnifikasyon ile inverted ışık mikroskopu
ile büyültülmekte ve sperm organellerinin detaylı
bir şekilde incelenmesine fırsat vermektedir. MSOME
kriterlerinin ICSI işlemi için kullanılmasına daha sonrasında IMSI adı verilmiş ve bu teknolojik gelişmeden dolayı da IMSI uygulamasına “geliştirilmiş ICSI”
takma adı kullanılmıştır.

Amaç
Tartışmaya son derece açık olan mikroenjeksiyon işleminde kullanılmak üzere IMSI ile sperm seçimi ve
kullanımı güncel literatür bilgileri ve mümkün olduğu kadar birincil derecede kanıt olan meta analizler
ile desteklenerek literatür taranacaktır. Genel hatları
ile IMSI laboratuvar protokolü yalın ve basit bir dille
aktarılacaktır.
Giriş
Üremeye yardımcı tedaviler günümüzde özellikle
gelişmiş ülkelerde canlı doğumların önemli bir kısmını oluşturmaktadır (1). Bilhassa “Intracytoplasmic
Sperm Injection” metodunun gelişmesiyle birlikte
ileri erkek infertilitesi vakalarında bile başarı elde
edilebilmektedir. Bilindiği üzere “normal” sperm
morfolojisi sperm hücrelerinin kadın üreme kanalındaki engelleri (servikal kanal ve servikal mukus, üterotubal junction, tubal lümen, yumurtayı çevreleyen
cumulus matrix ve zona pellucida) başarılı bir şekilde geçebilmesi için önemlidir (2). Dahası, sperm baş
anomalileri (yuvarlak, büyük veya ince, uzamış) düşük fertilizasyon oranları, implantasyon oranları ve
gebelik oranları ile ilişkili bulunmuştur (3-5). Fakat,
kadın üreme kanalının etkin sperm seçim metotları
olmadan embriyoloji laboratuvarında klinik embriyologlar tarafından sperm seçimi daha çok “normal”
sperm morfolojisi tanımına ve embriyoloğun tecrübesi ile ilişkilidir (2, 6). Fakat, rutin olarak ICSI uygula259
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MSOME Kriterleri ve IMSI Uygulaması
IMSI işlemini uygulayabilmek için özel modulasyonlu inverted ışık mikroskopları kullanılmalıdır. Bu yüksek magnifikasyona ulaşabilmek için yüksek güçlü
“differential interference contrast” optik sistemleri ile
birlikte dijital görüntü işlemleri birlikte kullanılmalıdır. Bahsi geçen bu komplike fiziksel sistem dijital
görüntüleme sistemleri yardımıyla birlikte kullanıldığında 6600X büyütmeye kadar canlı ve motil sperm
hücrelerinin ultra-yapısal olarak incelenmesine imkan tanımaktadır. Literatürde bahsi geçen çalışmalarda birden fazla konfigürasyon kullanılmıştır, fakat
Bartoov ve arkadaşlarının (9) 2002 yılında tarif ettiği
tanımlanmış amplifikasyon sistemi en yaygın kullanılan sistemdir. Bahsi geçen inverted ışık mikroskopu sisteminin birincil hatları aşağıdaki gibidir.
 Nomarski “differential interference contrast” optiği,
 Uplan Apo X 100 oil/1.50 objektif lensi,
 0.55 numaralı “aperture condenser” lensi,
 0.5 inç “three-chip” gücünde HAD CCD dijital kamerası
Mikroskopta elde edilen görüntüler dijital kamera işlemcisi ile büyütülerek son büyütme olan 6600X
magnifikasyona ulaşılabilmektedir. Bahsi geçen IMSI
işlemleri Nomarski modülasyonundan olabilecek
en yüksek seviyede faydalanabilmesi ve olabilecek
en yüksek çözünürlüğün elde edilebilmesi için cam
tabanlı ICSI petri kaplarında çalışılmalıdır. Genellikle
rutin pratikte sperm seçimi ayrı bir cam tabanlı petri kabında yapılıp spermler seçildikten sonra farklı
(plastik tabanlı petri kabı) bir petri kabında ICSI iş-

lemi seçilmiş spermlerle yapılmaktadır. Sperm seçimi rutin işlemlerde olduğu gibi yine PVP içerisinde
uygun bulunan sperm konsantrasyonunda yapılmalıdır. Tahmin edilebileceği gibi MSOME kriterlerine
göre yüksek magnifikasyona sperm seçimi rutin ICSI
işlemi için sperm seçiminden embriyoloğun IMSI
tecrübesine değişik gösterebilmekle birlikte kabaca
iki kat uzun sürer.
MSOME kriterlerini 4 ana başlık altına toplamak
mümkündür (Şekil 1). Nükleus (i), akrozom (ii), boyun
(iii) ve kuyruk (iv). MSOME kriterleri ilk olarak motil
sperm hücre fraksiyonlarına uygulanmıştı ve normal
magnifikasyonda görülen anormal spermler dikkate
alınmamıştır (9). Normal magnifikasyonda anormal
görülen spermlerin dikkate alınmamasının sebebi
ise bu spermlerin zaten mikroenjeksiyon işlemi için
kullanılmayacak olmasıdır. Şekil 1’de belirtilen kriterlere uyan normal magnifikasyonda “normal” olarak
tanımlanmış spermlerin sadece %33’lük kısmı MSOME kriterlerine göre “normal” olarak adlandırılmıştır
(9). Bu morfolojik normalliğin ise fertilizasyon oranları ile pozitif korelasyon içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Bartoov ve arkadaşlarının gözlemlediği en
önemli MSOME seçim kriteri ise nükleer kısımda bulunan vaküller olduğu belirtilmiş ve vaküler bölgenin
%4’den az olmasının istatistiksel anlamda fertilizasyon oranları üzerinde fark yarattığı öne sürülmüştür.
Çalışmaya dahil edilmiş 100 hastadan içlerinde %20
’den az MSOME nükleer “normal” morfolojisi olan hiçbir hastada gebelik elde edilememiştir. Yazarlar, diğer
MSOME kriterlerinin (akrozom, kuyruk, boyun) embriyolojik gelişim parametrelerini ve klinik sonuçları
etkilemediğini belirtmektedir (9).

Şekil 1. MSOME kriterlerine göre sperm özellikleri (G Lo Monte et. al., (2013) adapte edilmiştir).
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IMSI Klinik Sonuçları
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IVF laboratuvarlarında uygulanan neredeyse tüm
teknikler gibi IMSI tekniği de standardize edilmekten çok uzaktır. Fakat, yine de diğer sperm seçim
metotlarına kıyasla IMSI çalışmaları literatürde diğer
sperm seçim metotlarına kıyasla daha fazla yer bulmaktadır (daha geniş bilgi için 2 ve 10). 2001 yılında
Bartoov ve arkadaşları tarafından belirtilen kriterler
yıllar içerisinde diğer yazarlar ve data ışığında modifiye edilmiştir (11-14). Dolayısıyla literatürde homojen bir data mevcut değildir.
MSOME/IMSI işlemlerini rutin ICSI işlemleri ile kıyaslayan mevcut çalışmalar, fertilizasyon, embriyo gelişim parametreleri, klinik gebelikler ve canlı doğum
oranları açısından tartışmalı sonuçlar sunmaktadır
(13-16) ve IMSI uygulamasında paternal katkının erken embriyonel gelişimde fark edilememesi hakkında
speküle edilmiştir. Karşıt görüş olarak bazı çalışmalar
ise IMSI uygulamaları ile rutin ICSI uygulamaları karşılaştırıldığında implantasyon, gebelik oranları ve
canlı doğum oranlarında IMSI lehine istatistiki anlamlı
olumlu sonuçlar iddia edilmiştir (17-18). Bu sonuçlar
sonrasında iki farklı meta analiz ile irdelenmiştir. Meta
analizlerden ilki 2010 yılında Souza ve arkadaşları tarafından 3 farklı araştırma sonucu ve toplamda 352
IMSI siklusu ve 349 rutin ICSI siklusu vakaları sonuçlarını karşılaştırmış ve fertilizasyon oranlarında bir fark
olmadığı fakat gebelik ve abortus oranlarında IMSI
lehine sonuç sunmuştur (19). Sonrasında yayınlanmış
Cochrane meta analizinde ise 9 farklı çalışmanın sonuçları incelenmiş ve 1002 IMSI siklusu ve 1012 rutin
ICSI siklusu gibi geniş bir data serisi analiz edilmiştir
(20). Bu meta analizin sonucunda ise yazarlar canlı
doğum oranları ve abortus oranları arasında bir fark
bulunamamış fakat klinik gebelik oranlarında artış
tespit edilmiştir (RR: 1.29). Şaşırtıcı bir şekilde Cochrane meta analizi yazarları çalışmaya dahil edilen 9 çalışmanın tarafsızlığı ve düşük data kalitesinden dolayı
IMSI kullanımının klinik parametrelere etkisi olmadığını ve IMSI uygulamasının daha fazla data olmadan
klinik pratiğe geçmeden önce data kalitesinin arttırılması gerektiğini savunmuştur (20).

1.

Sonuç
Data yetersizliğinin sonucu olarak rutin IMSI kullanımı mevcut literatür ve güncel meta analizler ışığında
tavsiye edilmemektedir. Fakat, seçilmiş teratozoospermi vakalarında IMSI uygulamasının yeri olabilmekle birlikte prospektif ve randomize kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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canlı olan spermlerin membranları hipotonik ortamda şişme gösterirler. Ölü sperm hücrelerinde plasma
membran bütünlüğü bozulmuş olduğundan kuyrukta şişme görülmez. (3) Sağlam membranlı spermler (canlı spermler) hipoozmotik ortamda 5 dakika
içinde şişerler ve kamçısal (flagellar) şekillerin tümü
30 dakika içinde stabilize olur. (4) Rutin tanısal işlemler için 30 dakika inkübasyon yeterlidir ancak ICSI işlemi için sperm seçiminde spermlerin 5 dakika HOS
içinde kalması yeterli olacaktır. (5)

1. Amaç
Sperm analizi sonucu tüm spermler hareketsiz ise,
spermatozoanın ölü veya canlı olup olmadığını bilmek klinik açıdan önemlidir. Fertilizasyonun korunması açısından mikroenjeksiyon işlemi esnasında
canlı spermlerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle spermin canlılık testi yapılmalıdır.
2. Sperm Canlılık Testi

I. Testin Uygulanması

Hücre membranlarının bütünlüğü ile belirlenen
spermlerin canlılık testi;
 Boyayı tutmama (Eosin Y, Eosin- nigrozin) (1, 2)
 Hipotonik şişme testiyle değerlendirilir.

I.1. Hazır ürünün 1:2 oranında steril saf su ile veya
HEPES tamponlu kültür sıvısının 1:1 oranında steril
saf su ile karıştırılmasından oluşacak hipoozmotik
sıvıyla ICSI işlemi yapılacak petri kabında 50l geniş
bir drop hazırlanarak 37°C de inkübe edilir. Yıkanmış
sperm içeren sıvıdan 5 l hipoosmotik sıvını içine konulur ve hazır ürün içeren sıvıda maksimum 5 dakika
HEPES tampolu sıvıda ise 10 saniye içinde kuyrukları şişerek canlı olarak tespit edilen spermler ICSI /
sperm toplama pipeti ile alınarak, aynı petri kabında yine HEPES tamponlu medyum içeren drop içine
toplanır veya direk olarak PVP içine konur. (6, 7)
ICSI işlemi esnasında seçilen sperm ile PVP dropuna gitmeden önce HEPES tamponlu sıvı içersinde
3 kere pipetlenerek spermin osmotik olarak dengelenmesi sağlanır. PVP içinde sperm kuyruğu kırılarak
normal mikroenjeksiyon işlemleri gerçekleştirilir.
I.2. Sperm sayısı az olan vakalarda yıkanan
spermler, ICSI petri kabında HEPES tamponlu sperm

a. Eosin Y veya Eosin-nigrozin boya testleri
Membrana penetre olmayan boyaların hücre içine
girmesi o spermatozoanın ölü olduğunu göstermektedir. (1, 2) Boya testleri, sperm analizinde sperm
vitalite testi başlığı altında anlatıldığı gibi uygulanır.
Ancak bu test sonucunda canlı bulunan sperm ICSI
işlemi için kullanılamayacağından ICSI için sperm
seçerken hipoozmotik şişme testi (HOS) kullanılmalıdır. (3)
b. Hipoozmotik Şişme Testi (HOST)
Hipoosmotik şişme testi spermin osmoregülasyonunu yani membranın fonksiyonel bütünlüğünü
değerlendirmektedir. Hipoozmotik şişme testinde
263
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drobuna konulur ve buradan tek tek ICSI / sperm
toplama pipeti ile alınarak ayrıca hazırlanmış hipoozmotik drop içine konulur. Kuyruğu şişen spermler
buradan yine tek tek alınarak yine aynı petri kabında
HEPES tamponlu medyum içeren drop içine toplanır.
ICSI işlemi yine yukarda anlatılan şekilde uygulanır.
Ejakulatta sperm vitalitesi referans alt sınırından
(%58) az ise, daha canlı sperm elde etmek için testis
dokusuna gitmek uygun olacaktır. Ejakulatta total
immotil olan vakalarda testiküler sperm kullanılması sonrası gebelik sonuçları daha iyi olarak gözlemlenmişti. (8) TESE ile elde edilen spermlerde TESE ile
elde edilen sperm ICSI işlemi için hazırlandıktan sonra I. 2. Maddedeki prosedür uygulanır.

süreç sonunda titrek kuyruk hareketleri gözlemlenerek bu spermler pipet aracılığı ile toplanır. Nadir
olarak sperm kuyruğunda şiddetli kıvrılma görülebilir.
Mikroenjeksiyon pipeti ile toplanan hareketli
spermler, işlemin uygulanacağı petri kabı içerisinde
hazırlanmış sperm yıkama sıvısı içinde 3-4 kere yıkanarak temiz bir drop içerisinde toplanır. Yıkama işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Hayvanlar
üzerinde yapılan çalışmalarda pentoksifilinin toksik
olduğu gösterilmiştir ancak bu şekilde uygulama ile
sperm üzerinde güvenli şekilde kullanılmaktadır.

c. Sperm Kuyruğu Esneklik Testi

1. Amaç

Sperm kuyruğunun esnekliği sperm canlılığının bir
işareti olarak düşünülmektedir. Sperm hipoozmotik
şişme testine alternatif bir test olarak kullanılabilir.
(9, 10)

Oositin başarılı bir fertilizasyon aşamasını sağlayabilmesi için; öncelikle sperm – oosit birleşmesinin sağlanması, sonrasında spermin kalsiyum salgılatıcı molekülleri salgılamasıyla, oosit içinde kalsiyum salınımı
tetiklenerek, oositin aktive olması, gerekmektedir.
ICSI yöntemi ile oosit- sperm penatrasyonu çözümlenmiş olmasına rağmen fertilizasyon oranları
ortalama olarak 80% altında gelişmektedir. Fertilize
olmayan bu oositler, sitolojik olarak araştırıldığında;
spermin ooplazma ile karşılıklı ilişki içinde olmasına
rağmen aktivasyon mekanizmasını tetikleyemediği
gözlemlenmiştir. (13)
Eğer fertilizasyon oranı 10% altında ise spermin
oositi aktive edici faktörlerinin eksikliği söz konusudur.
Özellikle akrozom içermeyen 100% globozoospermi’de görülme olasılığı yüksek olmasına rağmen bazen istisnalar söz konusu olmaktadır. (14) Bu örneğe
ters olarak da sperm morfolojik olarak normal olmasına rağmen oosit nedenli aktivasyon problemleri
yaşanmaktadır. (15)

I. Testin Uygulanması
I.1. Mikroenjeksiyon işlemi esnasında immotil
sperm, sperm enjeksiyon pipeti ile alınır ve PVP solüsyonuna transfer edilir. Enjeksiyon pipeti ile sperm
kuyruğuna hafifçe bastırılarak, kuyruğun yukarı aşağı hareket ettirilmesi sağlanır. Eğer kuyruk esnek ise
baştan bağımsız olarak hareket eder.
Sperm eğer canlı değilse, kuyruğa enjeksiyon pipeti ile dokunulduğunda sert olup, hareket ettirildiğinde kafa ile birlikte bir bütün olarak hareket eder.
Bu şekilde hareket eden sperm canlı olarak kabul
edilmeyerek mikroenjeksiyonda kullanılmaz.
Mikroenjeksiyon esnasında canlı yani esnek kuyruklu sperm bulunana kadar kuyruk testine devam
edilir.

Artifisyel Oosit Aktivasyonu

Özellikle;
d. Pentoksifilin Uygulanması
Sperm hareketliliği üzerine siklik nükleotid olan cAMP’
nin pozitif etkisi kesin olarak kanıtlanmıştır. Pentoksifilin, in vitro ortamda sperm hücre içi cAMP düzeyini
artırmaktadır. Hücre içi adenozintrifosfat (ATP) artışı ile
sperm hareketliliğinde artış olmaktadır. (11, 12)
I. Uygulama
5-mM pentoksifilin kullanılmaktadır. İmmotil sperm
örneği 1:1 oranında pentoksifilin ile karıştırılarak
mikroenjeksiyon öncesi 20 dakika inkübe edilir. Bu

 Bir önceki siklusunda sperm parametreleri normal veya subnormal olmasına rağmen ICSI sonrası total fertilizasyon başarısızlığı veya düşük
fertilizasyon (< 30%) hikayesi olan olgularda, (16)
 Fertilizasyonu koruyucu amaçlı olarak; 100% globozoospermi, total immotil spermi (Kartagener
Sendromu), çok şiddetli teratozoospermi, kriptozoospermi olan olgularda veya dondurma çözme
sonrası testis sperminde canlılığın elde edilemediği olgularda, (14, 17, 18)
artifisyel oosit aktivasyonu yapılması uygun olacaktır.
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2. Uygulama
Genel kural, aktivasyon işlemi tüm oositlere aynı zamanda veya sperm enjeksiyonundan hemen sonra
uygulanmalıdır. Eğer sperm enjeksiyonu öncesi aktivasyon işlemi yapılacak ise sito-iskelet yapısında
ve plazma membranındaki değişiklikler oositin dejenere olmasına, eğer enjeksiyon sonrası yapılacak
ise, bu zamanda ki gecikmelerde erken kromozomal
kondenzasyona yol açacaktır.
İkinci pratikte dikkat edilmesi gereken kural ise,
bilindiği üzere optimal fertilizasyon zamanı hCG
sonrası 39.-42. saat olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle artifisyel oosit aktivasyonu hCG sonrası 42.
saat civarında gerçekleştirilmelidir.
2.1 Kalsiyum iyanofor ( Ca +2 - İyonomisin) uygulaması
Kullanıma hazır ürün olarak satılmaktadır. (CultActive Gynemed) Kullanım şekli firma talimatına göre;
oosit aktivasyonu öncesi 37 0C, %5-6 CO2, %5 O2 inkübatörde 2-4 saat inkübe edilmelidir. ICSI işlemi
sonrası oositler içinde 15 dakika bekletilmelidir. Sonrasında yıkama işlemi yapıldıktan sonra klivaj kültür
sıvısı içinde inkübatöre kaldırılmalıdır. (16)
Eğer hazırlanacak ise; Ca iyonofor (Sigma A23187),
dimetil sülfofsit (DMSO) içinde çözülerek 1 mmol/L
lik stok solüsyon olarak hazırlanmalıdır .
İşlem günü 10 μmol/L iyonofor içeren final solüsyonu ICSI den hemen önce fertilizasyon kültür sıvısı
ile dilue edilir. ICSI öncesi en az 4 saat 37 0C, %5 - 6
CO2, %5 O2 inkübatörde gazlanır.
ICSI işlemi sonrası kültür ortamına kaldırılan oositler, 30 dakika sonra 8-10 μmol/L kalsiyum iyanofor içeren gazlanmış kültür ortamına alınarak, 7-10 dakika inkübatör ortamında bekletilir. Bu süre sonunda. oositler
yine gazlanmış iyonomisin içermeyen taze kültür sıvısında 5-10 drop içinde bolca yıkanması gerekmektedir.
Yıkama sonrası oositler, fertilizasyon gözlemine kadar
normalde ICSI işlemi sonrası olduğu gibi klivaj kültür
sıvısı içinde inkübatöre kaldırılmalıdır. (15, 17, 18)
2.2 Stronsiyum Klorid ( SrCl2)
İyonimisin gibi SrCl2-6H2O (Sigma #255521) 10 mM
olacak şekilde kalsiyum içermeyen HTF kültür sıvısı
ve 10% serum protein substitute (SSS) içinde hazırlanmalıdır.
ICSI işlemi öncesi en az 4 saat veya bir gün öncesi
37 0C, %5-6 CO2, %5 O2 inkübatörde gazlanır. ICSI işlemi sonrası fertilizasyon kültür ortamına kaldırılan
oositler, 30 dakika sonra 10mM SrCl2 içeren gazlanmış kültür ortamına alınarak, inkübatör ortamında
60 dakika bekletilmelidir.

Bu süre sonunda. oositler yine gazlanmış stronsiyum içermeyen taze kültür sıvısında 5-10 drop içinde bolca yıkanması gerekmektedir. Yıkama sonrası
oositler, fertilizasyon gözlemine kadar normalde ICSI
işlemi sonrası olduğu gibi klivaj kültür sıvısı içinde
inkübatöre kaldırılmalıdır. (20, 21)
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44
Mikroenjeksiyon (ICSI) ve
Mikromanipülasyon Teknikleri
Yazar

Doç. Dr. Cem Korkmaz

Üremeye yardımcı tedavi yaklaşımlarının zaman içinde evrilmesiyle ortaya çıkan laboratuvar uygulamalarından en verimli sonuçları alabilmek için, günümüzde
en çok kullanılan mikroenjeksiyon yöntemini ve çeşitli
mikromanipülasyon tekniklerini doğru bir şekilde öğrenmek ve uygulamak gereklidir. Bu derleme “ÜTD
Embriyoloji Özel İlgi Grubu’nun”, konuyu ana hatları ile
ortaya koyduğu genel bir kılavuz niteliğindedir.
Yazımızın konusunu oluşturacak olan teknikleri
şu şekilde sıralamak mümkündür;
 Mikroenjeksiyon (ICSI-Intra Cytoplasmic Sperm
Injection)
 Assisted Hatching (AHA) yöntemleri
o Mekanik AHA - Parsiyel Zona Disseksiyonu
(PZD)
o Kimyasal AHA - Zona Drilling (ZD)
o Laser Assisted Hatching
 Preimplantasyon Genetik Tanı Biyopsi yöntemleri
o Kutup cisimciği biyopsisi
o Blastomer biyopsisi
o Trofoektoderm hücre biyopsisi
 Diğer mikromanipülasyon yöntemleri
o Defragmantasyon
o Ooplazma, çekirdek ve mitokondri transferi
o Pronukleus mikromanipülasyonu
o Blastosel boşluğunun küçültülmesi
o TESE örneğinden sperm toplanması

temizlenmesinin ardından bir oositin içine yine hazırlık aşamasından geçirilmiş tek bir spermin enjekte
edilmesi işlemidir. Bu işlem x400 büyütmeli inverted
mikroskop altında ve mikromanipülatör yardımıyla
gerçekleştirilir. Başarılı bir mikroenjeksiyon işleminin
yapılabilmesi için kullanılan donanımın yeterli ve
bakımlı olması, laboratuvar ortamının uygun olması,
embriyoloğun deneyimi ve donanıma aşina olması
çok önemlidir. Kısaca söylemek gerekirse; “alet işler el övünür” atasözünün gereği olarak, başarılı bir
mikroenjeksiyon yapabilmek için ilk önce doğru ve
yeterli bir hazırlık süreci gereklidir.
Mikroenjeksiyon Hazırlık Aşamaları
Yumurta toplama işleminden en az dört saat
veya en fazla bir gece önce mikroenjeksiyon petri tabağının hazırlanması sırasında kullanılacak
olan HEPES veya MOPS tamponlu mediumların
ve hazırlanacak petri tabağının üzerini kaplayacak yağın ısıtılması için inkübatörde bekletilmesi
gereklidir.
Laboratuvar ortamının ısısı, havalandırma ve filtrasyon sisteminin etkinliği ile mümkünse nem
oranı ayarlanmış olmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Mikroenjeksiyon yapılacak mikromanipülatörde
vibrasyon olmaması için cihaz antivibrasyon masa
veya tabla üstünde olmalı, ortamda vibrasyon olmamasına dikkat edilmelidir.
İşlem görecek gametlerin ısı değişikliklerinden
olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için

MIKROENJEKSİYON (ICSI) TEKNİĞİ
ICSI tekniği oositlerin toplanmasının ve etrafındaki
granüloza hücrelerinin enzimatik ve mekanik olarak
267
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inkübatör ortamının ve çalışılan mediumların ısılarının 37ºC’da ayarlanmasına dikkat edilmelidir.
Bunun için dönemsel olarak laboratuvar ortam
ısısının değişimine göre, çalışılan yüzeylerden ve
medium içinden ısı ölçümlerinin yapılması uygun olur.
İnfertilite tedavisi gören çiftten erkeğin spermi
işlem gününden bir gün önce veya aynı günün
sabahında alınarak analiz edilir. Sonrasında normospermi kriteri taşıyan sperm örneği swim-up
yöntemi veya dansite gradient yöntemi kullanılarak hazırlanır. Son dönemde normospermik olguların sperm hazırlık işlemleri santrifüj etmeye
gerek olmaksızın mikroakışkanlı çipler kullanılarak da yapılabilmektedir. Şiddetli erkek infertilitesi olgularında veya testiküler ya da epididimal
olarak elde edilmiş spermler ise gradient veya
mini-gradient yöntemleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Dondurulmuş sperm veya testis dokusunun mikroenjeksiyon işleminden en az 3-4 saat
önce çözdürme işlemi yapılmalı ve spermin inkübasyonu sağlanmalıdır.
Kadından oosit toplama işlemi yapıldıktan sonra
elde edilen oositler gazlanmış ve pH stabilitesi
kazanmış medium içine alınarak 2-4 saat kadar
inkübasyona bırakılabilirler. Bu sürenin beklenmesinin gerekli olmadığını savunan çalışmalar
da olmasına karşın genel kanı; vücut dışına çıkarılan oosit-corona-kumulus kompleksinin bir
süre daha birlikte inkübe edilmelerinin oositlerin
maturasyonlarını tamamlaması açısından faydalı olduğu yönündedir. İnkübasyon aşamasından
sonra oositler enzimatik (hyaluronidaz) ve mekanik yöntemle denüde edilir. Denüdasyon sırasında oositleri hyalüronidaz enziminin içinde 30
saniyeden fazla tutmamaya dikkat edilmelidir.
Enzimatik temizlik ile kumulus hücreleri arasındaki hyaluronan bağlantılar eritilir ve bu hücrelerin ayrıştırılması sağlanır. Daha sonraki aşamada
yapılacak mekanik temizlik sırasında kullanılan
mikropipetler laboratuvarda hazırlanabilir veya
sanayi ürünü iç çapı standart olan mikropipetler
kullanılabilir. Mekanik temizlik sonrasında corona hücrelerinden de temizlenen oositler artık
mikroenjeksiyon işlemi için hazırdır.
Mikroenjeksiyon İşlemi
Gamet hücrelerinin eldesi ve hazırlık sürecinin ardından ICSI işleminin yapılabilmesi için öncelikle
mikroenjeksiyon petri kabı hazırlanır. Çeşitli laboratuvarların farklı hazırlama yöntemleri olmasına

karşın, petri kabı içinde oositlerin bulunacağı
HEPES ya da MOPS tamponlu medium damlacıkları (5-10 μl), sperm hareketlerinin yavaşlatılması
ve mikromanipülasyonun kolaylaştırılması için
kullanılan PVP (polyvnyilpyrolidone) solüsyonu
(7-8 μl.) ve hazırlanmış sperm örneğinin (1-5 μl.)
bulunması gereklidir. Petri kabının üzeri, buharlaşmanın önlenmesi, pH stabilitesinin devamı ve
ısı değişimlerinin engellenmesi amacıyla mineral
yağ ile kaplanır.
Mikromanipülatör set-up işlemi: Tutucu ve mikroenjeksiyon pipetlerinin doğru açılarla yerleştirilmesi ve mikroskopta net olarak görüntü alınması işlemidir. Bunun için öncelikle üç boyutlu
bir işlemin iki boyutlu görüntüsünün izlenerek
çalışılacağı akılda tutulmalıdır. Set-up işleminin
başlangıcında mikromanipülatörün X-Y-Z eksenlerindeki hareketlerini sağlayan tutucu kolların
orta hatta getirilerek sıfırlama işleminin yapılması
faydalı olacaktır. Otomatik mikromanipülatörlerde de işlemin başlamasından önce sıfırlama
ayarlarının kontrol edilmesi gereklidir. Bu işlemin
yapılmasının ardından kullanıcının tercihine göre
önce mikroenjeksiyon pipeti veya tutucu pipet
takılarak yatay düzlemde doğru açı ile görüntüye
getirilir. Bu sırada görüntünün yakalanması açısından inverted mikroskobun küçük büyütmeli
(10X) objektifinin kullanılması kolaylık sağlayacaktır. Tutucu ve mikroenjeksiyon pipetlerinin uçlarının yatay düzlemde birbirlerine bakar şekilde
ayarlanmasıyla set-up işlemi tamamlanmış olur.
Mikroenjeksiyon için hazırlanmış petri kabı, içine
oositler ve sperm solüsyonu konduktan sonra
mikroskobun ısıtıcılı tablasına yerleştirilir. Mikroskop görüntüsü netleştirilir.
Mikroskobun küçük büyütmeli objektifi kullanılırken mikroenjeksiyon pipeti PVP solüsyonu içine indirilir. PVP içine indirilmiş pipetin görüntüsü
önce 20X, sonra da 40X büyütmeli objektiflere
geçerek izlenmelidir. Bu aşamada pipeti kırmamak için acele edilmemeli, pipeti aşağı indirdikçe
görüntü netleştirilerek takip edilmelidir. Pipetin
petri kabının zeminine temas ettiği, görüntü netliğinin bozulmadan pipetin ileri doğru hafif bir
esneme hareketi yapmasıyla anlaşılır.
Mikroenjeksiyon işlemi 40X objektif görüntüsü altında yapılır. PVP içine indirilmiş mikroenjeksiyon
pipetinin içine spermlerin kontrolünü sağlayabilmek için bir miktar PVP aspire edilir. Aspirasyonun
kesilmesi sonrasında PVP içine yüzmekte olan
spermlerden morfolojisi düzgün ve ileri hareketi
iyi olan bir tanesi seçilerek kuyruğunun kırılması
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işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için mikroenjeksiyon pipeti zeminden hafifçe yükseltilir ve sperm
kuyruğuyla 90º açı yapacak şekilde kuyruğun uç
kısmına yakın bir noktada üzerine bastırılır. Kısa
bir çekme hareketiyle sperm immobilizasyonu
sağlanır. İmmobilizasyon işlemi bu şekilde mekanik olarak yapılabileceği gibi, laser veya piezomanipülasyon kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
Sperm immobilizasyon işlemi yapılmasının nedenleri; motil spermlerin manipülasyon zorluğu,
motil spermlerin mikroenjeksiyon sonrası oosit
sitoplazmasının yapısını bozabileceği endişesi ve
sperm membran bütünlüğünün bozularak fertilizasyon için gerekli oosit aktive edici faktörlerin ve
kalsiyum deşarjının kolaylaştırılmasıdır.
İmmobilize edilmiş sperm kuyruk tarafından
mikroenjeksiyon pipeti içine çekilir ve görüntü
alanındayken sabitlenir. Spermin kuyruk tarafından pipete çekilmesi mikroenjeksiyon sırasında
oosit içine mümkün olduğunca az PVP enjekte
etmemizi sağlayacaktır.
Mikroenjeksiyon pipeti, içindeki spermle birlikte
enjeksiyon yapılacak oositin bulunduğu damlacık
içine getirilir. Oosit görüntüsü netlendikten sonra,
tutucu pipet aynı netlikte görüleceği kadar aşağı
indirilir ve aspirasyon yapılarak oosit tutulur. Bu
sırada oosit, polar cisimciğinin saat 6 veya 12 yönüne getirilmesi için döndürülür. Eğer polarizasyon eklentisi olan bir inverted mikroskop (polScope) kullanılıyorsa, MII oositin genetik içeriğinin
bulunduğu mayoz mekik yapısı görüntülenebileceği için, mikroenjeksiyon sırasında mayoz mekik
yapısı korunabilecektir. Ancak normal inverted
mikroskoplarda mayoz mekiğinin yeri tespit edilemez. Bu nedenle mekik yapısının her zaman
değil ama çoğunlukla polar cisimciğin yakınında
olduğu varsayılarak, polar cisimciğin saat 6 veya
12 yönüne getirilmesiyle saat 3 doğrultusundan
mikroenjeksiyon yapılır. Bu şekilde mayoz mekik
yapısına zarar verilmemeye özen gösterilmesi genelde kabul gören bir uygulamadır.
Ucunda spermin olduğu mikroenjeksiyon pipeti
oositin orta bölgesi geçene kadar ileri ittirilir. Bu
sırada içeri doğru esneyen oolemma görüntüsünün tek çizgi halinde olması pipetin doğru açıyla
girdiğinin göstergesidir. Oositin içindeyken çok
esnek olan oolemmanın penetre edildiğinden
emin olmak için bir miktar ooplazmanın aspire
edilmesi gereklidir. Bu aspirasyon acele etmeden
yapılmalıdır. Oolemmanın penetre olduğu anda
pipetin içine doğru ooplazma akışı hızlanır. Bu
noktada aspirasyona son vererek tersine mikro-

vida hareketiyle spermi yavaşça ooplazma içine
bırakıp ardından da pipeti oositin içinden çıkarmakla mikroenjeksiyon işlemi tamamlanmış olur.
Mikroenjeksiyon sırasında oositte gözlemlenen
yapısal özellikler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
Petri kabındaki oositlerin mikroenjeksiyon işlemi
bittikten sonra inkübatör ortamına konması için
vakit geçirmeksizin takip mediumuna nakledilmesi gereklidir. Bu süreçte oositlerin ısı ve pH değişimlerinden olumsuz etkilenmelerinin önüne
geçmek için çok sayıda oositle çalışılmamalı ve
oositlerin inkübatör dışı ortamda fazla kalmamasına dikkat edilmelidir.
ASSISTED HATCHING (AHA) YÖNTEMLERİ
Yardımla üreme teknolojilerinde gebelik başarısını
arttıracağı düşünülerek 1990 yılından itibaren uygulanmaya başlayan assisted hatching yöntemleri; oosit ve embriyoyu çevreleyen zona pellusidanın inceltilmesi veya kesilmesi ile embriyonun implantasyon
aşamasından önce zona pellusidadan ayrılma (hatching) aşamasını kolaylaştırmayı amaçlar. Bu işlem
mekanik olarak yapılabildiği gibi kimyasal yöntemle
(asit tyrode, pronase enzimi) veya laser kullanılarak
da gerçekleştirilebilir.
Bu tekniğin ayrıntıları başka bir bölümde özel
olarak ele alınacaktır.
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT)
BİYOPSİ YÖNTEMLERİ
Yardımla üreme tekniklerinin gelişmesi ile birlikte,
embriyolardan biyopsi alınarak genetik inceleme
yapılması ve bu yöntemle doğacak fetusta genetik
bozukluk olmasının engellenmesi çalışmaları da
yapılmaktadır. Günümüzde HLA tiplendirme yöntemi uygulanarak doğacak fetusun hasta kardeşi için
kordon kanı, kök hücre kaynağı olacağı tedavi uygulamaları da yapılmaktadır. Tarihsel süreçte PGT’dan
faydalanacağı düşünülen hasta grubunun oosit ve
embriyolarından 1 ve 2. kutup cisimciği biyopsisi,
blastomer biyopsisi ve trofoektoderm hücre biyopsisi alınarak genetik çalışmalar yapılmıştır.
Kutup Cisimciği Biyopsileri
1. Kutup cisimciği biyopsisi yapmak üzere hazırlanan petri kabında oositlerin konulacağı medium
damlacıklarının içeriğinde sukroz bulunması gereklidir. Bu şekilde oositlerin su kaybederek bir miktar
büzüşmesi ile perivitellin aralık genişleyecektir.
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Oosit tutucu pipetle sabitlenirken kutup cisimciği saat 6 veya 12 yönünde bulunmalıdır. Bu pozisyonda saat 4-5 veya 1-2 hizasından ZP kesisi
gerçekleştirilir. Bu kesi için AHA yapılırken uygulanan teknikler kullanılır. Eğer ZP mekanik veya
kimyasal olarak kesilecekse PZD/AHA pipetiyle
birlikte biyopsi pipetinin de takılacağı çift tutuculu mikromanipülatör kullanılması işlemin daha
kolay ve hızlı yapılmasını sağlayacaktır.
ZP’nın kesilmesinin ardından kutup cisimciği biyopsi pipeti kesi yerinden içeriye doğru itilerek 1.
Kutup cisimciğine yaklaştırılır ve aspire edilerek
dışarı çıkartılır. ZP açıklığı nedeniyle polispermik
fertilizasyondan kaçınmak için bu oositlere klasik
IVF yöntemi yerine ICSI uygulanmalıdır.
Fertilize olmuş oositlerde eğer 2. Kutup cismi
biyopsisi de yapılacaksa yeniden ZP’nın kesilmesine gerek yoktur. 2. Kutup cismi var olan
kesi yerinden aynı teknikle aspire edilerek çıkartılabilir. Her iki kutup cisminin fertilizasyondan sonra tek seferde çıkartılması da olasıdır.
Özellikle kromozomal anomali taraması yapılacaksa tek seansta her iki kutup cisimciğinin
çıkartılması yoluna gidilir.
Kutup cisimciği biyopsilerinin zamanlamasının
doğru olarak yapılabilmesi için oositlerin polScope ile değerlendirilmesi ve maturasyonunu
tamamlamış oositlerden biyopsi yapılması daha
doğru bir yöntemdir.
Blastomer Biyopsisi
Embriyonun genetik analizini yapmak için 3.
gün altı-sekiz blastomer evresine ulaşmış embriyodan bir ya da iki hücre çıkartılır. Bu hücreler
henüz totipotent kök hücre evresindeki blastomerlerdir. Embriyonun bu dönemde mitotik indeksinin yüksek olması nedeniyle çıkartılan blastomerlerin embriyo gelişimi üstünde olumsuz bir
etki yaratmadığı düşünülür.
Blastomer biyopsisi yapmak için hazırlanacak
petri kabında embriyoların konacağı 20μl.lik
damlacıklar Ca+2 ve Mg+2 içermeyen mediumla
hazırlanır. Bu mediumun tercih edilmesinin sebebi embriyoların 10 dk. süreyle bu mediumun
içinde bekletilmeleri ile blastomerler arasındaki
sıkı bağlantıların gevşemesi ve blastomer biyopsisi sırasında işlemin daha kolay gerçekleştirilebilmesidir. Damlacıkların numaralandırılması ve
işlem sonrasında biyopsi yapılan embriyoların
aynı sırada takip mediumuna nakledilmeleri ile
olası karışıklıklar önlenir.

Blastomer biyopsisi yapabilmek için gerekli olan
ZP kesisi AHA uygulamalarında olduğu gibi mekanik, asidik tyrode veya laser kullanılarak yapılabilir. Laser kullanımı pahalı donanım gerektirmesine karşın ikinci bir tutucuya gerek olmaması
ve işlemin daha kısa sürede tamamlanması nedeniyle tercih edilebilir. Eğer asidik tyrode kullanılacaksa ZP’nın eritilme işlemi çok hızlı yapılmalı ve
embriyonun damlacık içindeki yeri değiştirilerek
alınacak blastomerin asidik ortamdan etkilenmesinin önüne geçilmelidir. Önemli olan bir nokta;
çekirdeği izlenen blastomer komşuluğundaki
ZP bölgesinden kesi yapılması ve bu blastomerin çıkartılmaya çalışılmasıdır. Çekirdeği olmayan
bir blastomere biyopsi yapılması sonrası genetik
tanı konması olası değildir.
ZP kesildikten sonra, blastomerin aspire edileceği mikropipet seçimi önemlidir. ZP açıklığından
kolaylıkla girecek kadar ince uçlu ve blastomeri
aspire ederken zarar vermeyecek kadar geniş iç
açıklığı olan bir pipet seçilmelidir. Genellikle ağız
aspirasyonu ile kumanda edilen blastomer biyopsi pipetinin içine embriyoya girmeden önce
medium çekilerek blastomer aspirasyonunun kolay kontrol edilmesi sağlanır.
ZP üzerinde blastomer biyopsi pipetinin gireceği kesi yapıldıktan sonra embriyo çevrilerek kesi
bölgesi saat 3 yönünde netleştirilir ve tutucu
pipetle aspire edilerek sıkıca tutulur. Biyopsi pipet ucu da aynı netliğe getirildikten sonra ZP’nın
kesi yerine yaklaştırılır ve pipet içinden dışarıya
biraz medium expire edilerek ZP’daki açıklıktan
embriyo içine girilir. Önceden tespit edilmiş, çekirdeği izlenen blastomere yaklaşılarak tutulur ve
yavaşça aspire edilmeye başlanır. Bu sırada olabildiğince yavaş davranılmalı ve blastomerin patlatılmadan biyopsi pipetinin içine çekilmesine
çalışılmalıdır. Aspire edilen blastomer pipet içine
çekildikten sonra embriyonun içinden çıkılır ve
blastomer embriyodan uzak bir bölgede bırakılır.
Tutucu pipetle tutulmuş olan embriyonun medium damlacığının farklı bir bölgesinde serbest
bırakılması ile biyopsi işlemi tamamlanır. Petri
kabında bulunan diğer embriyolara da biyopsi
işlemi yapıldıktan sonra embriyolar aynı sıra ile
takip mediumuna alınırlar.
Biyopsi yapılan blastomerlerin genetik analizi hemen yapılacaksa blastomer fiksasyon işlemi yapılır. Eğer blastomerler başka bir genetik laboratuvarına nakledileceklerse blastomerlerin içinde
kaldığı biyopsi petri kabı buzdolabında muhafaza
edilip, hastanın kimlik bilgileri ile birlikte genetik

BÖLÜM 44 • Mikroenjeksiyon (ICSI) ve Mikromanipülasyon Teknikleri  271

analize gönderilir. Bu sırada hangi embriyodan
kaç blastomer çıkartıldığı da not edilmelidir.
Trofoektoderm Hücre Biyopsisi
Embriyoner gelişimin 3. günü yapılan blastomer
biyopsisinin mozaik embriyolarda yanıltıcı sonuçlar verme olasılığının bulunması ve blastomer eksikliğinin embriyo gelişimine zarar verebileceği düşünülerek, preimplantasyon genetik
tanının 5 veya 6. günde blastokistlerinden trofoektoderm biyopsisi yapılarak gerçekleştirilmesi
yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Trofoektoderm biyopsisi ile daha fazla sayıda
hücre alınabilmekte ve gelişen genetik analiz
yöntemleriyle daha doğru sonuçlar elde edilmektedir. Biyopsi yapılan blastokistlerin gelişen vitrifikasyon teknikleriyle dondurulması ve genetik
analiz sonucuna göre normal olanların bir sonraki
siklusta transfer edilmesiyle gebelik ve eve sağlıklı bebek götürme oranlarında artış kaydedilmiştir.
Trofoektoderm biyopsisi mekanik yöntemle veya
laser kullanılarak yapılabilir. Mekanik yöntemde iki
yol izlenebilir. Embriyo gelişiminin 3. gününde ZP
üzerinde kesi oluşturulur ve 5. gün blastokist evresinde hatch olmaya başlayan troforktoderm hücreleri mekanik olarak kesilip alınır. Diğer yöntemde
ise, erken blastokist evresinde iç hücre kitlesinin
karşı bölgesinden ZP kesisi yapılır ve trofoektoderm hücrelerinin buradan dışarı çıkması beklendikten sonra hücreler mekanik olarak kesilip alınır.
Mekanik kesi yapılırken biyopsi pipeti ile tutulan
ve bir miktar aspire edilen trofoektoderm hücreleri
tutucu pipete sürtülerek kesilir. Bu mikromanipülasyon yönteminin travmatik olması ve fazla sayıda
hücre alınması nedeniyle hücrelerin ayrılması için
laser kullanılmaya başlanmıştır. Laser atımları ile
hücreler bağlantı noktalarından ayrılmakta ve sınırlı sayıda (5-10) hücre alınabilmektedir.
DİĞER MİKROMANİPÜLASYON YÖNTEMLERİ
Defragmantasyon
Geçmişte embriyo kültür koşullarının ve kullanılan mediumların günümüze kıyasla yetersiz
olması nedeniyle embriyolarda blastomerlerin
sitoplazma parçalanması şeklinde oluşan fragmantasyon oranları daha yüksek izlenmekteydi.
Bu nedenle böyle embriyolarda defragmantasyon işlemi yapılması düşünülmüş ve implantasyon başarısı arttırılmaya çalışılmıştır.

Defragmantasyon işlemi genellikle AHA sırasında yapılmaktadır. ZP açıklığından AHA pipeti ile
girilerek fragmanlar aspire edilir ve embriyo dışına çıkartılır. Bu işlem 3. gün embriyo biyopsisi
sırasında da gerçekleştirilebilir.
Ooplazma, Çekirdek ve Mitokondri Transferi
Özellikle ileri yaştaki ya da erken menapoz öyküsü olan kadınlara uygulanan kontrollü ovaryan
hiperstimülasyon protokollerinden her zaman
istenen yanıt alınamaz. Zayıf cevaplı olan bu hastalardan elde edilen oositlerin fertilizasyon ve
implantasyon kapasiteleri de çok yüksek değildir.
Tarihsel süreçte, bu tipte zayıf cevaplı oositlerin
restore edilmesi, bir anlamda gençleştirilmesi
için daha genç hastalardan alınan donör oositlerin ooplazmaları nakledilmiştir. Etik tartışmalara
da neden olan bu yöntem bir dönem uygulanmış
ve bu şekilde doğan bebekler olmuştur.
Ooplazma nakli için mikroenjeksiyon petri kabı
hazırlanır. Donör ve alıcı oositleri farklı damlacıklara belli bir düzen içinde yerleştirilir. Mikroenjeksiyon pipetinin içine önce immobilize edilmiş
sperm çekilir ve pipet ucunda sabitlenir. Ardından donör oositi içine girilerek ooplazmanın
%10-15’lik kadar bir bölümü pipet içine aspire
edilir. Alıcı oositine gidilerek normal ICSI prosedürü uygulanır ve spermle birlikte donör ooplazması alıcı oositine nakledilir.
Çekirdek nakli ise özellikle hayvan klonlama çalışmaları sırasında başvurulan bir yöntem olarak
uygulanmıştır. İnsandaki kullanımı etik tartışma
konusudur.Günümüzde oositlerin enerji kaynaklarını desteklemek ve bu yolla implantasyon
başarısını artırmak için mitokondri transferi çalışmaları yapılmaktadır. Bu uygulamada hastanın
kendi overlerinden alınan kortikal doku bir dizi
işlemden geçirilerek mitokondriler ayrılmakta ve
dondurulmaktadır. Bir sonraki siklusta toplanan
oositlere mikroenjeksiyon yapılırken, çözdürülmüş olan mitokondri içeriği de spermle birlikte
enjekte edilmektedir. Bu yöntemle özellikle ileri
yaştaki zayıf cevaplı hastalarda başarılı sonuçlar
alındığı bildirilmektedir.
Pronukleus Mikromanipülasyonu
Tüp bebek işlemi yapılmış hastalardan alınan oositlerin klasik IVF veya mikroenjeksiyon yöntemleriyle döllenmesinde kimi zaman 3PN fertilizasyon
anomalisi tespit edilir. Bu şekilde anormal fertilize
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olmuş oositlerin fertilizasyon kontrolü sırasında
ayrılmaları ve hastaya transfer edilmemeleri gereklidir. Ancak hastanın oosit sayısının çok kısıtlı
olduğu olgularda 3PN oositlerin mikromanipülasyon tekniği ile fazla olan pronukleusunun alınabileceği ve 2PN olarak gelişimine devam edebileceği gösterilmiştir. Bu şekilde maniple edilmiş
embriyolarda doğru pronukleusun alınıp alınmadığının ve kalan pronukleuslarda hasar oluşup
oluşmadığının kontrolü amacıyla PGT yapılması
uygun olacaktır. Pronukleusun çıkartılması işlemi
mikroenjeksiyon pipetine benzeyen, ancak daha
geniş iç çapa sahip mikropipetlerle yapılabilir.
Blastosel Boşluğunun Küçültülmesi
Blastokist evresine ulaşmış embriyolarda dondurma işleminin yapılması amacıyla geliştirilmiş
bir mikromanipülasyon tekniğidir. Bu yöntemde
blastosel içindeki sıvının çekilmesiyle, dondurma
işlemi sırasında buz kristali oluşumunun engellenmesi ve daha etkin bir dondurma sağlanması
amaçlanmaktadır.
Blastosel boşluğu genişlemiş olan embriyo tutucu
pipet yardımıyla iç hücre kitlesinin olduğu bölgeden yakalanıp sabitlenir. Mikroenjeksiyon pipetiyle trofoektoderm hücrelerinin arasından blastosel boşluğuna girilir. Bu sırada kendiliğinden
dışarı sıvı akışı olup blastosel boşluğu daralabilir
veya biraz sıvı aspire edilerek blastosel boşluğu
küçültülür. İşlemin sonuna doğru küçülen blastokistin tutucu pipetten ayrılmamasına dikkat edilmelidir. Mikroenjeksiyon pipeti iç hücre kitlesine
zarar vermeden geri çekilerek işlem tamamlanır.
Ardından embriyo dondurma işlemi uygulanır.
TESE Örneğinden Sperm Toplanması
Şiddetli erkek infertilitesi olgularında ejakülatta
hiç sperm olmaması durumu azoospermi olarak adlandırılır. Azoospermi nedenleri arasında
obstrüktif azoospermi, endokrin bozukluklar,
testiküler yetmezlik, matürasyon arresti, ilaç kullanımları, geçirilmiş hastalık ve ameliyatlar sayılabilir. Yapılan androlojik değerlendirme sonrasında testisten cerrahi yöntemle alınan dokulardan
sperm bulunması (TESE), ve bu spermler kullanılarak ICSI yapılması infertilite tedavisinde önemli
bir aşamayı oluşturmuştur.
Gelen TESE örneği laboratuvar hazırlık aşamalarından geçirilip sperm tespit edildiği takdirde ya
dondurulup bir sonraki siklusta toplanacak oo-

sitler için saklanır ya da aynı siklusta toplanmış
oositler için kullanılır.
Hazırlanmış TESE örneğinden sperm toplanması
için mikroenjeksiyon petri kabında ayrı bir TESE
havuzu oluşturulur. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oosit sayısına göre buradan sperm toplama işlemi yapılır. Bu sırada mümkün olduğu
kadar motil spermlerin toplanması işlemin başarısını arttıracaktır. Spermler mikroenjeksiyon
pipetiyle toplanabileceği gibi, döküntünün çok
olduğu örneklerde AHA pipeti de kullanılabilir.
Toplanan spermler PVP damlacığı içinde belirlenen veya işaretlenen bir yere bırakılır. Sperm toplama işleminin tamamlanmasının ardından petri
kabına hazırlanmış oositler de alınır ve mikroenjeksiyon işlemine geçilir. Mikroenjeksiyon sırasında toplanan spermlere aynı şekilde kuyruk kırma
işlemi de uygulanmalıdır.
Yukarıda sayılan tüm mikromanipülasyon uygulamalarında temel amaç, hasta yararına olacak yöntemlerin kullanılması ve sağlıklı gebelikler elde edilmesidir. Bu nedenle, uğraşılan materyalin insan doku
ve hücreleri olduğu unutulmadan çalışılmalı, asepsiantisepsi, sterilite ve etik kurallarına uyulmalıdır. Çalışmalarımızda “önce zarar verme” ilkesinin dikkatle
uygulanması gereklidir. Bunun yanı sıra, teknoloji takip edilmeli ve ilerleyen zamanda gelişecek kök hücre uygulamaları, gen terapileri gibi farklı mikromanipülasyon yöntemleri de uygulamaya sokulmalıdır.
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yapılan çalışmalar blastokist aşamasında embriyo
transferinin, bölünme evresinde transfer yapılmasına göre anlamlı derecede yüksek gebelik oranları
ortaya koyduğunu göstermiştir (sırasıyla %50, 5 ve
%30.1 P<0.01). Konu üzerinde yapılan çalışmaların
hemen hepsi, hasta seçim kriterleri değişse de, yaş,
daha önceki başarısız IVF denemeleri, over yanıtı, sayısı ve kalitesi yüksek embriyoların varlığı açısından
iyi prognoza sahip hastalarda blastokist transferinin
yüksek canlı doğum oranlarına yol açtığını açıkça
göstermektedir. Bunun yanında seçilmemiş hastaların dâhil edildiği çalışmalarda blastokist transferi
lehine olan bu avantaj ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Düşük prognozlu hastaların ele alındığı bir
çalışmada, daha önce üç ya da daha fazla tedaviden
fayda görmemiş hastalar rastgele olarak bölünme
evresi ya da blastokist transferi grubuna alınmışlar,
blastokist transferi grubunda daha fazla klinik gebelik oranı ortaya çıkmasına rağmen (%21, 7 ve %12,
9) sonuç istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.
Canlı doğum oranlarında da anlamlı bir fark izlenmemiştir [2]. Bununla birlikte 4 ve daha fazla sayıda
döllenmiş yumurtası bulunan çiftlerde, blastokist
transferinin, 35 yaş üzerindeki kadınlarda devam
eden gebelikler ele alındığında anlamlı bir fark ortaya koyduğunu, ancak 35 yaş altında bölünme evresi
transferiyle karşılaştırıldığında bir fark ortaya çıkmadığını gösteren veriler de mevcuttur [3].
Bölünme aşamasındaki embriyolar değerlendirildiğinde blastokist gelişimini önceden gösteren
belirteçlerin ortaya konamaması, beşinci ya da altıncı günde, elde transfer edilecek blastokistin bulunmamasına ve transferin iptaline neden olmaktadır.

Embriyoloji laboratuvarının kalite kontrol imkânlarının ilerlemesi ve öneminin anlaşılması, kültür medyumlarının ticarileşmesiyle uzamış embriyo kültürlerinin mümkün olması, beşinci ve altıncı güne kadar
embriyoların takip edilmesini mümkün kılmıştır.
Yukarıda sayılan avantajlar nedeniyle pek çok klinik
özellikle iyi prognozlu hastalarda uzamış embriyo
kültürünü tercih edebilmektedir [1]. Literatürde yoğun şekilde tartışılan konu, çalışmaların son derece
heterojen veriler içermesi nedeniyle çelişkili bir başlık
olma özelliğini korumaktadır. Blastokist kültürünün;
laboratuvardaki kalite kontrolünün etkin uygulanmasına ve kültür medyumlarına bağımlı olması her
laboratuvarın farklı veriler elde etmesine neden olmaktadır. Geniş literatür taraması; blastokist kültürünün en kaliteli embriyonun seçiminde büyük avantaj
sağladığını ortaya koyarken, uzamış kültürün embriyo gelişimi ve plasentasyon üzerine kesin olmayan
olumsuz etkilerine de işaret etmektedir.
Blastokist kültürü ve transferinin avantajları
1. Yüksek implantasyon oranları
2. Canlılığı en yüksek embriyoları seçme imkânı
3. Tek embriyo transferinin başarıyla uygulanması,
çoğul gebeliklerin önlenmesi
4. Endometriyum ve embriyo arasındaki senkronizasyonun sağlanmış olması
5. Preimplantasyon genetik tanı ve tarama açısından gerekli olması
İyi prognozlu hastalar (hCG günü 12 mm ve üzerinde 10 ve daha çok folikülü bulunanlar) üzerinde
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Bölünme aşaması embriyolarda blastomer sayısı ve
fragmantasyon oranı blastokist gelişimi için haber
verici özellikler olsa da, bu belirteçler blastokist gelişimi için yeterince özgün haberciler değildir. Sonuç
olarak seçilmemiş hasta popülasyonu ele alındığında
transfer iptali blastokist transferi grubunda anlamlı
derecede daha yüksek olmaktadır (%2,8 ve %8,9).
Blastokist transferinin dezavantajları
ve önemli noktalar
 Yüksek transfer iptali oranları [4]
 Hastaların yüksek transfer iptallerine yönelik uygun bilgilendirilmesi
 İyi prognoz dışı hastalarda gebelik ve canlı doğum oranlarında anlamlı fark olmaması
 Blastokist aşamasına kalan embriyo sayısı, klivaj
dönemine göre daha az olacağından kriyoprezervasyon ile saklanan embriyo sayısının uzamış
kültürler sonrası daha az olması
 Uzamış kültür şartlarına ve in vitro manipülasyonlara maruz kalan embriyoların epigenetik değişikliklere daha açık olabilmesi
o Çok sınırlı sayıda veriye rağmen, doğal üreme
ile dünyaya gelen bebeklere göre blastokist
transferi sonrası artmış yenidoğan riski 1, 53
kat, klivaj dönemi transferi sonrası artmış yenidoğan riski 1, 11 kat yüksek bulunmuştur.
o Bölünme evresi transferine göre blastokist
transferi sonrası oluşan gebeliklerde preterm
doğum sıklığı artmıştır [5]
o Blastokist transferi sonrası perinatal ölüm ve
plasental anomalilere daha sık rastlanmaktadır [6]
o Yapılan bir çalışmada kültür medyumu hacminin blastokist gelişimiyle doğru orantılı
olduğu tespit edilmiş, 25 μl kültür medyumunda inkübe edilen embriyoların 7 μl’lik
droplara göre daha yüksek sayıda ve kaliteli
blastokist oluşturdukları, bu farkın 3 günlük
kültürde ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir [7]
 Birden fazla blastokist transferiyle ortaya çıkan
yüksek oranda çoğul gebelik oranları
o Donör oosit kullanılmayan vakalarda elektif tek blastokist transferi ile çift blastokist
transferi sonuçları karşılaştırıldığında, gebelik
oranları aynı iken, çoğul gebelikte anlamlı derecede artış söz konusu (%1 ve %44). Donör
oosit kullanımında çift blastokist transferinde
yine yüksek çoğul gebelik oranları mevcutken, gebelik oranları da anlamlı derecede
yüksek bulunmuş.

o Tek blastokist transferinin klivaj dönemi tek
embriyo transferlerine nazaran monozigotik
ikizliği yaklaşık 2, 5 kat artırdığı yönünde çalışmalar olsa da [2], aksini gösteren çalışmalara da rastlanmaktadır [8].
 Hayvan modellerinde gösterildiği üzere, XY genotipindeki embriyoların blastokiste ulaşma hızları, XX embriyolara göre daha hızlı olması. Bu durumun 5. gün embriyo seçiminde erkek embriyolara yönelik bir avantaj doğuruyor gibi görünmesi
o SART verileri ele alındığında gelişen embriyoların blastokist aşamasında transferi, klivaj aşamasında transferine göre daha yüksek ihtimalle
erkek bebeklerin doğumuna neden olmakta [9]
 Blastokist gelişimini önceden tahmin etmeye
yönelik destekleyici (ancak kesin olmayan) klinik
faktörler:
o Hastanın yaşı (negatif ilişkili) [10]
o Parite (daha önce terme ulaşan normal gebeliğin bulunması)
o Antral folikül sayısı
o Fertilizasyon tekniği (klasik IVF modelinin,
ICSI’ye üstünlüğü tespit edilmiş) [11]
o Bölünme aşamasındaki embriyoların sayısı ve
kalitesi
o Optimal IVF laboratuvar şartları, yeterli inkübatör bulundurulması ve embriyolog istihdamı, embriyo kültürünün düşük oksijen basıncında gerçekleştirilmesi [2, 12]
o Kadının vücut kitle endeksi (negatif ilişkili) [10]
o Kullanılan FSH dozu (negatif ilişkili) [10]
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46
Time-Lapse Görüntüleme ve
Embriyo Seçimi
Yazar

Bio. Halil Ruso

kontrollü çalışmalara, meta-analizlere, ve teknolojik
gelişimlere rağmen embriyo kalitesinin ölçülmesi ve
implantasyon potansiyelinin tayini istenilen potansiyele ulaşamamıştır (4, 5).
Yukarıda anlatılan eksiklikleri göz önüne alan
teknoloji firmaları time-lapse sistemlerin IVF laboratuvarı için optimize edilmesi ve rutin klinik uygulamalara adapte edilmesi gelişimlerini sağlamış ve
time-lapse sistemlerin IVF laboratuvarına girmesini sağlamıştır. Sanılanın aksine embriyo gelişimini
time-lapse olarak izlenmesi yaklaşık 30 yıl öncesine
dayanmaktadır. Yapılan ilk time-lapse embriyo gelişimi çalışmaları bovine embriyolarını akademik
amaçlı izlenmesine dayanmaktadır (6, 7). Geleneksel embriyo gelişim takibinde embriyo gelişiminin
her gününde belirli saat aralıklarında embriyolar
inkübatörden çıkartılıp inverted mikroskop altında
embriyo kaliteleri kayıt edilmektedir. Time-lapse takip sistemlerinde ise embriyolar inkübatör ortamını
solüsyon değiştirmek haricinde terk etmemekle birlikte belirlenen süre aralıklarında sistem tarafından
fotoğraflanıp kayıt edilmektedir. Sonuç olarak geleneksel embriyo takip sistemlerine kıyasla son derece
yüksek data edilmektedir. Daha fazla embriyo gelişim datasına sahip olan embriyoglar ise bu gelişim
parametrelerini de dikkate alarak embriyo seçimi
yapabilmektedir.
Fakat, rutin klinik embriyoloji alanında örneklerine daha önce de rastladığımız gibi time-lapse görüntüleme sistemleri herhangi bir randomize kontrollü çalışma olmadan klinik uygulamalara geçmiştir
(barratt paper on how and when to introduce new

Amaç
Günümüzde teknolojinin de yaygınlaşmasıyla giderek daha fazla kullanılan time-lapse embriyo görüntüleme sistemleri ve bu metot kullanılarak seçilen
embriyoların transferi sonrası klinik datalar mümkün
olduğunca birincil derece kanıt olan meta-analizler
ile desteklenerek aktarılacaktır. Ek olarak, genel hatları ile time-lapse embriyo kültürü protokolü güncel
sistemler ışığında paylaşılacaktır.
Giriş
Bilindiği üzere zaman içerisinde IVF laboratuvarlarında kullanılan kültür ortamları hatırı sayılır şekilde
gelişmiştir (1). Geliştirilen kültür medyumları ve teknolojik inkübatörler artık kolaylıkla erişilebilmektedir ve bizlere daha sık olarak blastokist geliştirmeyi
sağlamaktadırlar (2). Fakat tüm bu gelişmiş proteomiks, genomiks, ve metabolomiks teknolojilerine rağmen embriyo seçim kriterlerimiz geleneksel
olan statik embriyo morfolojisine dayanmaktadır.
Kısacası geleneksel olarak biz klinik embriyologların
embriyo seçim kriterleri 2/3 gün klivaj aşamasındaki
embriyolardaki hücre sayısı ve/veya fragmantasyon,
hücre simetrisi oranları ya da 5/6 gündeki blastulasyon kriterlerine (iç hücre kitlesi, trofektoderm kalitesi, ve ekspansiyon değeri, 3) bağlıdır. Fakat, artık
günümüzde embriyo morfolojisinin embriyonun
kalitesini fonksiyonel olarak yansıtmadığını bilmekteyiz (anöploidi oranları). Tüm bu konularla alakalı literatürde hatırı sayılır sayıda yayınlanmış randomize
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technology, 8). Bu geçişin sebepleri konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla tartışılmayacaktır.
Mevcut Time-lapse Görüntüleme Sistemleri
Günümüzde farklı teknoloji firmalarının sundukları
ve farklı özellikleri bulunan time-lapse görüntüleme
sistemleri bulunmaktadır (EmbryScope, Primo Vision, Geri, Eeva, Auxogyn, ve Esco). Tüm sistemlerin
ortak özelliği (farklı ışık sistemleri kullanmakla birlikte) kompakt inverted ışık mikroskopları kullanarak embriyonel gelişimi belirlenen süre aralıklarıyla
fotoğraflaması ve yazılım kullanarak videolar elde
edilmesidir. Primo Vision ve Eeva sistemlerini sadece mikroskop olarak algılamak doğru bir yaklaşım
olacaktır. Çünkü bu sistemler mevcut konvansiyonel
inkübatörler içerisine monte edilmekte ve sadece
mevcut inkübatörler içesinde çalışabilmektedir (yatırım maliyeti göreceli olarak daha düşüktür). Diğer
yandan, EmbryoScope, ESCO, ve Geri sistemleri ise
time-lapse sistemlerinin inkübatörler ile entegre
edilmesi ile mühendislik edilmiş inkübatörlerdir (yatırım maliyeti göreceli olarak daha yüksektir). Primo
Vision ve Eeva sistemleri tek seferde sadece 1 hastanın embriyolarını time-lapse olarak takip edebilmektedir. EmbryoScope, ESCO, ve Geri sistemleri ise
birden fazla hastanın embriyolarını ayni anda takip
edebilmektedirler. Tüm time-lapse görüntüleme sistemleri alışık olduğumuz yağ altı çalışma prensibine
göre geliştirilmiştir. Her sistemin kendine özgü bir
kültür kabı olmakla birlikte aralarında farklılıklar vardır (grup kültürü veya tekil kültür, önerilen embriyo
başı kültür miktarı vs.). Dolayısıyla, okurlar bu çalışmaları incelerken, embriyo gelişimine etkisi tartışılmaz olan bu farklılıkları göz önünde bulundurmalıdırlar (review için bkz. referans 9)
Farklı Embriyonik Gelişim Parametreleri
ve Time-Lapse Görüntüleme
Bilindiği üzere bir embriyonun seçimi aslında oosit
seviyesinde başlamaktadır. Fakat, insemine edilecek
oositlerin seçilmesi pratik olmadığı kadar etik de değildir. Bu sebepten dolayı bu yazıda embriyo seçimi
pronükleer (PN) aşamasından itibaren irdelenecektir.
Literatürde insan embriyolarında PN oluşumu,
PN yok olması ve erkek ve kadın PN’lerin dinamiklerini inceleyen farklı çalışmalar mevcuttur (17-19). Bu
çalışmalardan bir tanesi PN dinamikleri ile gebelik
arasında ilişki kurmuş (17) fakat diğer iki çalışmada
ise herhangi bir ilişki bulunamamıştır (18, 19). Azzarello ve arkadaşları prospektif olarak PN morfolojisi

ve dinamiklerini araştırmış ve canlı doğum ile sonuçlanan implante olmuş embriyolarda PN yok oluşunun istatistiki olarak daha geç gerçekleştiğini göstermiştir (24.9 saat ± 0.6 vs 23.3 saat ± 0.4, p=0.022).
Chamayou ve arkadaşları (18) ile Kirkegaard ve arkadaşları (19) ise diğer yandan yine prospektif bir şekilde yüksek örnek sayısına sahip bağımsız çalışmalarla
bu bulguyu bulamamıştır. Dolayısı ile PN morfokinetiğinde Kabul görmüş bir üst veya alt limit bulunmamaktadır.
İlk hücre bölünmesi ile alakalı sadece tek bir çalışma ön plana çıkmaktadır. Kirkegaard ve arkadaşları
(19) ilk hücre bölünmesi ile implante olmuş veya olmamış embriyolar arasında bir ilişki saptamıştır. Bu
değerler arasındaki fark sadece 0.3 saat bulunmuştur. Fakat, bu denli kısa bir süre farkı ile alakalı olarak
sonradan yapılmış ve ayarlanmış istatistiki değerler
kullanıldığında bu farklılık istatistiki olarak anlamını
yitirmiştir. Diğer klivaj aşaması morfokinetik değerlere baktığımızda ise 2- ve 3-hücreli klivaj süreleri gebelik oranları açısından en belirgin datayı sunan aşamalardır. Farklı çalışmalara göre 2- veya 3-hücreli aşamalarda geçirilmiş sürelerden birinde bile belirtilmiş
seviyelerde olan değişiklikler implantasyon başarısını
etkilemektedir (20-22). Diğer çalışmalara göre ise bu
parametrelerdeki değişiklikler implantasyon başarısı
açısından bir değere sahip değildir (18, 19, 23).
Daha ileri bölünme aşamalarına baktığımızda
ise Hlinka ve arkadaşları (23) 2 hücre aşamasından
16 hücre aşamasına gelene kadarki tüm hücre bölünmeleri arasındaki süreleri incelemiş ve implantasyon oranları ile ilişkili olup olmadığını araştırmıştır.
Sadece tek bir parametrenin belirlenen aralıklarda
olmadığı durumlarda (sırasıyla 11 saat ± 1, 0.25 saat
± 0.8, 15 saat ± 1, 0.7 saat ± 0.2, 0.9 saat ± 0.3) implantasyon oranları arasında bir farklılık görülmemiştir. Diğer bir çalışmaya göre ise 4 hücre aşamasından
8 hücre aşamasına geçme süresi gebelik açısından
ilişkili olarak saptanmıştır (24)
Morula aşamasına ulaşma süresi ve blastulasyona ulaşma süreleri de implantsyon başarısı açısından
çeşitli çalışmalar ile araştırılmıştır. Bu çalışmalardan
bir tanesi retrospektif olarak trofektoderm biyopsisi
uygulanmış ve kromozom taraması yapılmış embriyoların morfokinetik parametrelerini incelemiştir
(25). Bahsi geçen çalışmada biyopsi edilmiş embriyoların morula ve blastokist aşamasına ulaşma süreleri
incelenmiş ve embriyolar düşük, orta ve yüksek riskli
olarak gruplara ayrılmıştır. Düşük anöploidi riski olan
embriyolarda blatulasyon süresi <96.2 saat olarak ve
tam blastokist aşamasına ulaşma süresi ise <122.9
saat olarak bulunmuştur.
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Mevcut Çalışmalar Işığında Time-lapse
Görüntüleme
Literatür incelendiğinde time-lapse görüntüleme
sistemleri hakkında oldukça fazla sayıda çalışma
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmaların her biri şüphesiz değerlidir. Fakat, çalışmaların tasarıları arasında büyük farklılıklar olmakla birlikte maalesef bu
çalışmalarının bir bölümünde kültür ortamı hakkında bilgiler (karbondioksit oranları, oksijen oranları,
kullanılan kültür kabı, kullanılan kültür medyumu,
kullanılan kültür medyumu miktarı vs.) yetersiz veya
eksiktir (review için bkz. 10).
2008 yılında piyasaya çıkan ilk time-lapse görüntüleme sisteminden sonra (Primo Vision) yapılan
çalışmaların bazıları, belirli time-lapse parametrelerinin implantasyon oranları ile korelasyon içerisinde
olduğunu savunmaktadır (derleme için 10). Fakat,
tekil olan herhangi bir parametre bugüne kadar
implantasyon oranları ile korelasyon açısından raporlanmamıştır. Time-lapse görüntüleme sistemleri
ile yapılan embriyo puanlaması, geleneksel embriyo
puanlamasına göre tartışmasız daha standarttır (11).
Conaghan ve arkadaşları (11) prospektif olarak 3
farklı embriyoloğun geleneksel embriyo puanlamasına göre ve time-lapse görüntüleme ile desteklenmiş embriyo puanlamasına göre blastokist oluşumu
tahminlerini araştırmış ve time-lapse görüntüleme
ile desteklenmiş embriyologların geleneksel embriyo puanlamasına göre blastokist gelişimi tahmininin
daha yüksek olduğunu göstermiştir (%52.1 vs %84.7,
p<0.0001). Bu bulgu tartışmasız birden fazla embriyolog barındıran IVF laboratuvarları için bireyler arası embriyo puanlandırma farklılıklarının minimize
edilmesi açısından önemlidir. Tabii ki blastokist aşaması tahmini implantasyon ve/veya klinik gebelik
garantisi vermez, fakat blastokist aşamasına ulaşan
embriyoların daha yüksek implantasyon potansiyeli
barındırdığı oldukça açıktır. Conaghan ve arkadaşlarının (11) uyguladığı tahmin parametrelerini klinik
parametreler ile araştıran Kirkegaard ve arkadaşları
kullanılabilir embriyolar ile implantasyon oranları arasında anlamlı bir “odds ratio” saptamıştır (1.6,
sensitivite 0.5, spesifite 0.65, 12). Dahası ise, implante olmuş embriyoların %50.6’lık kısmı Conaghan ve
arkadaşları kriterlerine göre “düşük” kullanılabilirlik
oranı barındıran embriyolar olarak tanımlanmıştı. Bu
kritik bilgi göz önüne alındığında bu tür time-lapse
modelleri ile tanımlanan embriyo seçim riskleri anlaşılabilmektedir. Karşıt olarak ise bazı çalışmalar ise
time-lapse görüntüleme sistemleri parametreleri ile
implantasyon oranları arasında korelasyon tespit et-

miştir. İmplante olmuş ve implante olamamış embriyoların retrospektif olarak analiz edilmesiyle (beş
hücreye bölünme zamanı, üç hücre ile 4 hücre aşamasına geçiş aralığı ve üç hücreye bölünme süresi)
morfokinetik parametrelerin implantasyon oranları
ile ilişkili olduğu saptanmıştır (13). Bu bulguyu takiben, ticari olarak piyasada bulunan bir time-lapse
sistemi ile yine ticari olarak piyasada bulunan geleneksel inkübatör kullanılarak seçilen embriyolarla transfer yapıldığında OPU başına klinik gebelik
oranlarında %20.1’lik embriyo transferi başına da
%15.7’lik göreceli artış gösterilmiştir (14). Fakat, bu
çalışmada tasarımsal olarak geleneksel inkübatör
kullanıldığından ve embriyo puanlaması için embriyolar inkübatör ortamından uzaklaştırıldığı için gebelik oranlarındaki farkın fizyolojik farklılıklardan mı
yoksa daha iyi embriyo puanlandırıldığından dolayı
mı gözlemlendiği tartışma konusudur.
Yakın zamanda Kasım 2014 yılına yapılmış 3 farklı çalışmanın irdelendiği meta-analiz çalışmasında,
time-lapse görüntüleme sistemleri ile seçilen embriyolar ve geleneksel metotlar kullanılarak seçilen
embriyolar arasında klinik gebelik oranları, canlı
doğum oranları, ve düşük oranları açısından incelenmiştir (15). Her üç çalışma da klinik gebelik oranlarını raporlamış ve toplamda 994 vaka incelenmiştir.
Fakat, iki farklı seçim kriteri açısından klinik gebelik
oranları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Canlı doğum oranları ise bu üç çalışmadan sadece
bir tanesi tarafından raporlanmış ve yine herhangi
bir istatistiki anlamda farklılık gözlemlenmemiştir. Sonuç olarak, meta-analiz yazarları time-lapse
görüntüleme sistemleri ile seçilmiş embriyolar ile
alakalı daha fazla dataya ihtiyaç olduğunu ve mevcut bilgiler ışığında rutin time-lapse görüntüleme
sistemlerinin kullanılmasını savunmamaktadır (15).
Fakat, yine de bu meta-analizden sonra yapılmış ve
daha dikkatli tasarlanmış randomize çalışmalar ile
otomatize edilmiş time-lapse embriyo seçimi ile klinik sonuçların daha iyi olduğunu savunan çalışmalar
yayınlanmıştır (16).
Sonuç
Şüphesiz time-lapse görüntüleme sistemleri ve yeni
geliştirilen embriyo gelişim algoritmaları klinik embriyoloji uygulamalarını devrimsel olarak etkileme
potansiyeline sahiptir. Yukarıdaki bilgiler incelendiğinde time-lapse görüntüleme sistemleri ve klivaj
safhası morfokinetik dataları ile blastokist gelişimi
arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu embriyo
puanlamasının daha standart yapılabilmesi açısın-
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dan önemlidir. Time-lapse görüntüleme parametreleri ve klinik gebelik oranları arasındaki ilişki mevcut çalışmalar ışığında henüz net değildir ve daha
fazla dataya ihtiyaç duymaktadır. Daha da önemlisi
ise mevcut çalışmalar arasındaki hem laboratuvar
protokolleri hem de time-lapse görüntüleme anotasyonları açısından büyük farklılıklar bulunmakta
ve bu anotasyonlar gelecek çalışmaların tutarlılığı
açısından standardize edilmelidir. Bir diğer önemli
nokta ise, nihai olarak geliştirilecek otomatik embriyo gelişim algoritmalarının diğer laboratuvarlar
tarafından faydalı bulunup bulunulmayacağı soru
işaretidir.
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Elektif tek embriyo transferi (eSET), In Vitro Fertilizasyon (IVF) veya İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu
(ICSI) sonrası birden fazla iyi kaliteli embriyo bulunmasına rağmen tek bir klivaj veya blastokist aşamasında embriyonun transfer edilmesidir.
Tüm dünyada ART (Assisted Reproductive Technologies) gebelikleri önemli ölçüde çoğul gebelik
ile sonuçlanmaktadır. Son yıllarda eSET oranları
artmakla birlikte çoğul gebelik oranları halen yüksek bildirilmekte, bu durum maternal ve neonatal
komplikasyonlara, fiziksel, emosyonel ve finansal
strese, depresyon ve anksiyete bozukluklarına yol
açmaktadır.
ART uygulamalarında elektif tek embriyo transferi (eSET) ile amaçlanan çoğul gebelik oranlarının
azaltılarak, sağlıklı tek canlı doğumla sonuçlanan
gebeliklerin artırılmasıdır.
Randomize kontrollü çalışmalar, metaanalizler
ve ekonomik analizlerin sonuçları, ART uygulamalarındaki teknolojik gelişmeler, kültür ortamlarındaki
iyileşmeler de eSET politikalarını desteklermektedir.
eSET, ART uygulamaları sonuncunda oluşacak çoğul
gebelikleri önlemek için en etkili yöntemdir.
Ülkemizde 2010 yılında yayımlanan ÜYTE
Yönetmeliği’ne (06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı
ÜYTE Yönetmeliği) göre transfer edilecek embriyo
sayısı, ‘35 yaşa kadar birinci ve ikinci uygulamada
tek embriyo, üçüncü ve sonraki uygulamalarda iki
embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda
en fazla iki embriyo transfer edilebilir’ şeklinde belirlenmiştir.

Buna bağlı olarak ülkemizde de bu yönetmeliğin
yayın tarihinden itibaren eSET politikası önem kazanmıştır.
ART kliniklerinde tedavinin tüm basamakları eSET
sonuçlarını etkilemektedir. Uygulamalarının güvenliği işlemlerin her aşamasında gözönüne alınmalıdır.
Erken embriyonik gelişimde fertilizasyon sonrasında
epigenomik ve genomik reorganizasyonun tamamlanmasına bağlı olarak embriyo oldukça hassastır.
Buna bağlı olarak eSET politikalarını değerlendirirken; embriyo kültür ortamlarının uzun dönem güvenliği, kriyopreservasyon yöntemlerinin standardizasyonu irdelenmelidir.
Öneriler
1. ART klinikleri tedavi sonrası oluşacak çoğul gebelikleri önlemek için etkili, dinamik ve devamlılığı
olan bir eSET stratejisini benimsemelidir. eSET
<35 yaş altında iyi prognostik hastalarda uygulanmalıdır.
eSET kriterleri ASRM/SART önerileri
 <35 yaş altı kadınlar (35-40 yaş kadınlarda iyi kaliteli embriyoları varsa eSET düşünülmelidir.)
 bir ve daha fazla iyi kaliteli embriyosu olan hastalar (blastokist transferi tercih edilmelidir.)
 1. veya 2. IVF siklusu olan hastalar
 daha önceden başarılı IVF siklusuna olan hastalar
 donasyon yumurtalarından elde edilen embriyo
transferi uygulanacak alıcılar
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ASRM ( American Society for Reproductive Medicine)
SART (Society for Assisted Reproductive Technology)
ART uygulamalarında yaşla beraber canlı doğum
oranları azalmakla birlikte ileri kadın yaşı yine de çoğul gebelik açısından risk teşkil etmektedir.
≥35 yaş ve üzeri hasta grubunda da iyi kaliteli
embriyo varlığında eSET rutin olarak önerilmese de
düşünülmelidir.
2. Etkili bir eSET politikasının en önemli basamağı
maksimum kalitede oosit ve embriyo elde etmek
olmalıdır. Bu nedenle süperovülasyon protokollerinin optimizasyonu gereklidir.
3. Etkili bir eSET stratejisinin taze ve dondurulmuş siklusu birlikte içerdiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla
embriyoloji laboratuvarlarının kriyopreservasyon
yöntemleri mutlaka standardize edilmelidir.
4. eSET başarısını belirleyen en önemli basamaklardan biri implantasyon potansiyeli en yüksek olan
embriyonun seçilmesine bağlıdır.
Oosit, embriyo ve blastokistin morfolojik değerlendirmesi birlikte yapılmalıdır.
a. oosit değerlendirme:
intrasitoplazmik oosit anomalileri:
-

refraktil cisimcikler
santral granülasyonlar
düz yüzlü endoplazmik retikulum yığınları

ekstrasitoplazmik oosit anomalileri:
-

birinci polar cisim morfolojisindeki anomaliler
perivitellin aralık genişliği ve granülasyonu
zona anomalileri
oositin şekil bozuklukları

Bu anomalilerin embriyo implantasyonuna etkisi ile ilgili farklı görüşler bildirilmiştir. Ancak ‘giant
(dev)’ oositler ve düz yüzlü endoplazmik retikulum
yığınları içeren ooositlerin muhtemelen anormal
genetik yapıda olup, erken fötal kayıplarla ve imprinting bozukluklarla ilişkili olduğu bildirilmiştir.
b. pronükleer (PN) değerlendirme
Post-fertilizasyon 16-18. saatte değerlendirilen
PN morfolojisi sayı, pozisyon, büyüklük, nükleer prekürsör cisimciklerin (NPB) dizilimine gore yapılır.

Benzer büyüklükte PN, eşit sayıda ve büyüklükte
NPB içeren zigotların iyi PN skoruna ve iyi prognoza
sahip olduğu düşünülmektedir.
c. klivaj dönemi embriyo değerlendirme:
klivaj hızı: normalden yavaş bölünme hızına
sahip embriyoların düşük implantasyon potansiyeline sahip olduğu, çok hızlı bölünen embriyoların
ise anormal ve düşük implantasyon şansına sahip
olduğu ALPHA 2011 ortak görüş toplantısında bildirilmiştir.
fragmantasyon: Fragmantasyon çekirdek içermeyen, membranla-çevrili, ekstrasitoplazmik yapılardır. 2. gün embriyolarda <45 μm çapındaki, 3. gün
embriyolarda ise <40 μm çapındaki hücreler fragmant olarak kabul edilmektedir. Fragmantasyonun
tipi ve dağılımı embriyonun implantasyon potansiyeli ile ilişkilidir.Büyük fragmantasyonlar detrimental
etki gösterirken, küçük ve dağınık fragmantasyonların implantasyona etkisi olmamaktadır. Fragmantasyon oranı 10%‘un altında ise implantasyon üzerine
etkisi gözardı edilebilir.
blastomer büyüklüğü: 2-, 4- ve 8-hücreli embriyolarda blastomerler eşit büyüklük ve sekilde olmalıdır. Blastomer büyüklükleri arasındaki fark %20’den
fazla olduğunda implantasyon potansiyelinin anöploidi ve multinükleasyonun artmasına bağlı olarak
düştüğü bildirilmiştir.
multi-nükleasyon: Embriyoda bir blastomerde
birden fazla interfaz çekirdek varsa, multinükleasyonlu embriyo olarak adlandırılır ve multinükleasyonun kromozomal anomaliler, eşit olmayan blastomer büyüklüğü ve bölünmesi, düşük implantasyon,
gebelik ve canlı doğum oranları ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir.
d. blastokist değerlendirmesi ve transferi:
Embriyo kültür medyumlarındaki ve inkübasyon sistemlerindeki gelişmeler embriyoların blastokist aşamasına kadar uzamış kültürüne olanak sağlamaktadır. Bu durum embriyologlara da transfer zamanı ile
ilgili esneklik sağlamıştır.
Blastokist transferinin major avantajları:





yüksek implantasyon oranları
canlı embriyoyu seçebilme olanağı
transfer edilen embriyo sayısının azalması
embriyo ile endometriyum arasında daha iyi
senkronizasyon (ASRM, 2013 Comitte Opinion)
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Blastokist transferinin dezavantajları:
 transfer edilecek blastokist olmaması
 artmış monozigotik ikiz oranı
İyi prognostik hasta grubunda klivaj embriyolarıyla karşılaştırıldığında taze blastokist transferleri
ile embriyo transferi başına canlı doğum oranlarının
arttığı bildirilmiştir. Her ne kadar meta-analizlerde
embriyo dondurma siklusları da gözönüne alındığında kümülatif gebelik oranları klivaj embriyolarda
daha yüksek bulunsa da, bu çalışmalarda blastokistlerin vitrifikasyon değil yavaş-dondurma yöntemleri
ile dondurulduğu dikkate alınmalıdır.
Blastokistler; iç hücre kitlesi, trofoektodermal
tabaka ve blastokist ekspansiyon derecesine gore
sınıflandırılmaktadır. Optimal blastokist; tam olarak
ekspanse olmuş, belirgin, sıkıca paketlenmiş bir iç
hücre kitlesi ve birbiriyle devamlılık gösteren trofoektodermal hücrelere sahiptir.
5. Embriyo ve blastokist seçiminde time-lapse görüntüleme sistemlerinden yararlanılabilir.

çalışma olmasına rağmen bu testler rutin laboratuvar pratiklerinde kullanılmamaktadır.
7. Pre-implantasyon genetik tanı ve tarama eSET
stratejileri planlanırken gözönüne alınmalıdır.
24-kromozom CCS (comprehensive chromosomal
screening), aCGH (array comparative genomic hybridization), qPCR (quantitative real-time polymerase
chain reaction), SNP (single nucleotide polymorphism array) ve NGS (next-generation sequencing),
yöntemlerinin geliştirilmesiyle anöploidik embriyoların tespiti büyük ölçüde mümkün olmaktadır.
Embriyo seçiminde CCS yöntemleri kullanıldığında hastaların eSET için daha istekli olduğu bildirilmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte genetik
test maliyetlerinin azalması mümkün olacak, ve preimplantasyon genetik tarama yöntemleri eSET için
daha fazla kullanılacaktır.
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ZP’nın embriyo yüzeyinden ayrılmasının güçleştiği
yine benzeri çalışmalar ile ortaya konulmuştur (6, 7).
IVF teknolojilerinde ZP sertleşmesi ve buna bağlı
hatch olmama problemi sonucunda trofoektrodermendometrium etkileşimi gerçekleşememekte ve
implantasyonun başlamamaktadır, bu nedenle zona
pellusida manipülasyonlarının kullanılması ve farklı
tekniklerle geliştirilmesi fikri ortaya çıkmıştır (8).

1. Zona pellusida (ZP)
Memeli oosit ve embriyolarını çevreleyen, sülfatlanmış glikoprotein yapısında özel bir ekstrasellüler
matriks olan zona pellusida (ZP) (1), fertilizasyondan
sonra asıl olarak embriyoyu korumak ve embriyonun
üreme sistemi içerisindeki yolculuğu sırasında yapısal bütünlüğünü sürdürmesini sağlamak gibi önemli
bir görev üstlenmektedir (2).
Yolculuğunu tamamlayan embriyo uterus içerisine ulaştığında, embriyo ve uterusun karşılıklı fonksiyonları sonucunda ZP’dan sıyrılma (ayrılma) basamağı gerçekleşmelidir ki buradaki amaç, blastosiste ait
trofoektoderm hücrelerinin maternal endometrium
hücreleri ile temasa geçebilmesi ve implantasyonun
gerçekleşebilmesinin sağlanmasıdır (3). İmplantasyondan hemen önce; blastosist hacminin artması ya
da blastosistlerin ritmik kasılma ve genişlemeleri ile
mekanik olarak veya trofoektodermal hücrelerin salgıladığı tripsin benzeri proteazın aktivasyonu ile enzimatik olarak ZP’nın embriyo yüzeyinden ayrılması
(hatch olmak) işlemi gerçekleşmektedir (4). Hatching, implantasyonda blastosistin geçirdiği kritik basamaklardan biridir. Blastosist veya zona pellusida’ya
bağlı intrinsik bir anomali sonucunda gelişebilecek
olan hatch başarısızlığı, insan üremesini etkileyen
önemli faktörlerden biri olarak sayılabilmektedir (5).
Yapılan çalışmalar, in vitro gelişen insan embriyolarının %25’den daha az bir bölümünün ZP’dan ayrılabildiğini ortaya koymaktadır. IVF/ET teknolojilerinin
ZP sertleşmesine neden olduğu (4) ve bu nedenle

2. Assisted Hatching (AHA / AH)
IVF/ET teknolojilerinde ilk kez 1990 senesinde Cohen
(8) tarafından kullanılan assisted hatching (AHA/AH),
yardımla üreme teknikleri (YÜT) kapsamında implantasyonu arttırmak amacı ile kullanılan pek çok
mikromanipülasyon tekniğinden biridir (9). AHA,
kısaca zona pellusida’nın inceltilmesi veya yüzeyinde delik açılması (kesintiye uğratılması) işlemi olarak
tanımlanmaktadır (10). Bu işlem, embriyonun hatch
olması, bu sayede implantasyonun kolaylaşması ve
gebeliğin gerçekleşmesi hipotezine dayanmaktadır
(11).
AHA uygulamalarının her olguda değil, ancak
endikasyona sahip vakalarda kullanılmasının yararlı
olduğu belirtilmektedir (3, 12-14).
2.1. AHA/AH endikasyonları
AHA endikasyonları arasında; 37 yaş ve üzeri hastalar, önceki denemelerinde implantasyon başarısızlığı olan veya bazal FSH oranı yüksek olan vakalar,
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fragmantasyon yüzdesi fazla olan (>20%) embriyolar
(embriyo kalitesinin yetersiz olması), zona pellusida’nın
normalden kalın olması (>17 μm) (10), in vitro maturasyon (IVM) sonrası gelişen embriyolar ve implantasyon başarısını arttırmak amacıyla dondurulup-çözülen
embriyolar (4) yer almaktadır. Bununla birlikte, daha
önce IVF başarısızlığı olan veya düşük reseptiviteye
sahip hastalarda yapılan AHA uygulamalarının klinik
gebelik oranını arttırdığı çalışmalarla ortaya konulmuş
olsa da, yaşayan doğum oranı ile ilgili veriler yetersizliğini korumaktadır (5).
2.2. AHA/AH yöntemleri
Zona pellusida’nın mekanik olarak açılması (PZD:
Kısmi (Parsiyel) Zona Diseksiyonu), asit tyrode solüsyonu ve lazer uygulamaları AHA teknikleri arasında
yer almaktadır (3). Hangi yöntem kullanılıyor olursa
olsun uygulanacak temel prensip, meydana getirilecek olan açıklığın blastomer kaybına neden olacak
kadar büyük olmamasıdır (4).
2.2.1. Parsiyel zona diseksiyonu (PZD)
Zona pellusida’nın mekanik olarak açılması (PZD) işleminin implantasyon başarısını etkilediği ilk olarak
1990 yılında rapor edilmiştir (8). Bu teknikte embriyo HEPES ya da MOPS tamponlu medium içerisinde
alınır ve holding pipet ile tutulur. Tutulan embriyoya
saat 1 ya da 5 hizasından hatching pipeti ile girilerek
karşı yönden pipetin çıktığı gözlenecek şekilde perivitellin aralık boydan boya geçilir. Bu sayede embriyo hatching pipeti ile sabitlenmiş olur. Bu aşamadan
sonra embriyo holding pipetten bırakılarak, pipet
embriyonun alt veya üst hizasına getirilir ve hatching pipeti ile sol-sağ hareket ettirilerek ZP’nın iki
pipet arasına sıkıştırılması ve bu sayede incelmesi/
kopması sağlanmış olur (3, 14).
2.2.2. Asit tyrode solüsyonu
AHA uygulamaları için asit tyrode solüsyonu kullanımı tercih edilecekse en önemli husus, kullanılan
asit solüsyonunun delinen ZP kısmındaki blastomer
(ler) için zararlı olabileceğinin unutulmamasıdır, bu
nedenle yeterli ve çabuk bir manipülasyon ile embriyonun solüsyona maruz kalma süresi mutlaka kısa
tutulmalıdır (3). İşlemin kısmi zona diseksiyonuna
göre avantajı, ZP üzerindeki deliğin büyüklüğünün
arttırılabilmesidir (8). Ayrıca embriyoda yer alan
fragmantasyonların zonada açılacak bir delik aracılığı ile uzaklaştırılması anlamına gelen defragmantasyon işlemi için de kimyasal AHA uygulamasının
kullanılması avantaj sağlamaktadır. Defragmantas-

yon işleminde, AHA pipeti ile fragmantasyonların
aspire edilmesi söz konusudur (10). Benzer şekilde,
dondurup-çözme işlemi sonrasında nekroze olan
blastomerlerin uzaklaştırılması da bu yöntemle sağlanabilmektedir (4).
pH 2.5 olan bu solüsyon hazır olarak temin edilebileceği gibi (3), Hogan ve arkadaşlarının protokolü
doğrultusunda manuel olarak da hazırlanabilmektedir (15).
Uygulamada tek droplet halindeki 25 μl asit tyrode solüsyonu ve işlem sonrası asidin etkisini gidermek için HEPES’li medium içeren dropletler kullanılır.
Mikromanipülatörde holding ve assisted hatching
pipetleri kullanılırken, assisted hatching pipeti yerine ICSI pipeti beweller’e sokulmadan düz olarak
da kullanılabilmektedir (10). Bu işlemde hatching
pipeti asit tyrode solüsyonu ile yüklendikten sonra,
holding pipet ile tutulu halde bulunan embriyoya
gelinir (perivitellin aralığın geniş olduğu alan hatching pipetinin karşısına gelecek şekilde sabitlenmiş)
ve solüsyon (3, 4, 16) embriyoya saat 3 hizasından
girecek şekilde ya iki blastomer arası boşluktan veya
tercihen fragmanların bol olduğu kısımdan zona
pelusida’nın ufak bir alanına hafifçe bırakılır (10). İşlem sırasında dikkatli gözlem şarttır, solüsyonun tek
bir alanda birikmesinden kaçınılarak, ZP yüzeyinde
delik oluşur oluşmaz (15-20 μm) fazla asit solüsyonunun perivitellin aralığa girmesinin engellenmesi adına bu solüsyon pipet yardımıyla emilir. ZP iç yüzeyi
ise pipetin aşağı-yukarı hareketleri ile mekaniksel
olarak inceltilir, bu esnada tekrar solüsyon vermeye
ihtiyaç yoktur. İşlem tamamlandığında embriyonun
taze medium ile mutlaka yıkanması büyük önem taşımaktadır (3, 4, 10, 16).
2.2.3. Lazer uygulamaları
AHA için lazer uygulamalarının kullanımı ilk kez Tadir
ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (17). Mekanik veya kimyasal tekniklerle standart deliklerin
açılamaması ve kullanıcı deneyimi ile ters orantılı
embriyoya zarar verilmesi gibi nedenlerle kullanılan
alternatif bir yöntem olan lazer işleminde, deliğin
açılmasının zona pellusida matriksinde oluşan termolize bağlı olduğu belirtilmekte ve son yıllardaki
teknoloji ile tek atımda yaklaşık 50 ms’den az bir
zaman süresinde işlem uygulanabilmektedir (10).
Lazer uygulamalarının kullanılmasının AHA manipülasyonlarının süresini azaltması dolayısı ile çevresel
faktörlerin etkisini ortadan kaldırdığı ve yine kimyasal solüsyonların zarar verici etkisinden embriyoyu
koruduğu bilinmektedir (4). Ancak her uygulamada
bir risk olduğu gibi bu uygulamada da olası riskler-
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den kaçınmak adına termal etki veya kromozom
mutasyonlarına sebep vermeden ZP yüzeyinde delik
açılması yani lazerin hızlı ve etkin bir biçimde kullanılması oldukça önemlidir (3).
Yapılan çalışmalar bu uygulamada kontakt (temas ederek lazer veren) lazer kullanımının, ZP yüzeyinde delik açabilmek için fazla sayıda atışa ihtiyaç
duyulması ve her bir atış için ZP ile yeniden temas
kurulması gerektiği için, embriyo için uygun olmadığını ortaya koymuştur (18). İlk kez Blanchet ve arkadaşları tarafından (19) ortaya konulan non-kontakt
(temas etmeden lazer veren) lazer uygulamalarının
ise embriyo toksisitesine neden olmadığı ve blastosist evresinde hatchingi uyardığı gözlenmiştir (4). Bu
sistemde kontakt lazer uygulamasından ayrı olarak,
lazer ışını hedefe mikroskobun objektifinden verilmekte ve lazer su içerisinden yayıldığı için DNA UV
emiliminin tepe noktasının uzağında kalmaktadır.
Bu sayede embriyo üzerindeki muhtemel mutasyon
etkisinin de önüne geçilmiş olmaktadır (3).
2.3. AHA/AH uygulamasının zamanlanması
AHA işlemi genellikle embriyo transferi öncesi, fertilizasyon sonrası 3 veya 5. günlerde farklı teknikler
kullanılarak yapılabilmektedir (5). En optimal AHA
uygulamasının embriyonun 6-8 blastomerli olduğu

Resim 1. Farklı gelişim aşamalarındaki embriyolarda non-kontakt lazer uygulamaları.

dönemde, kompaktlaşma gerçekleşmeden hemen
önce yapılması gerektiği belirtilmiştir. Erken dönemde yapılması halinde, uygulamanın henüz iri olan
blastomerlere zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna karşın bir zorunluluk var ise, 2.
gün uygulamalarında zona pellusida’nın delinmesi
yerine inceltilmesi işlemi tercih edilmelidir (4, 20).
Manipülasyon, transferden 30-45 dakika öncesinde
yapılabilmektedir (4).
2.4. AHA uygulamalarının gerekliliği
Elde olan veriler, AHA uygulamalarında kullanılan
tekniklerin klinik gebelik veya canlı doğum oranı açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı yönündedir. Bununla birlikte, zona pellusida’ya uygulanacak
manipülasyonların monozigotik ikizliklerin artışı ile
ilişkilendirildiği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Ancak bu artışın, 1%oranını geçmediği de yine yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir (5). Uzmanlar, IVF
tedavisi gören her hastanın gebe kalması için AHA
uygulaması yapılmasının gerekli olmadığını belirtmekte, çalışmalar AHA uygulamalarının sadece bir
grup hasta üzerinde implantasyon başarısını arttırıcı
etki gösterdiğini söylemektedir (11). Örneğin; AHA
uygulamalarının IVF hastalarının ilk denemelerinde
yapılmasının hiçbir avantaj sağlamadığı, daha önce-
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ki uygulamalarında implantasyon başarısızlığı olan
vakalarda gebelik/implantasyon oranlarını arttırdığı,
dondurulmuş-çözülmüş embriyolara ilişkin uygulamalarda ise faydalı olup olmadığının net olmadığı
belirtilmektedir (3, 4).

3.

4.
5.

3. AH/AH Uygulamaları ile Klinik Gebelik
ve Yaşayan Doğum Oranları
6.

Yapılan bir araştırmada 2933 adet AHA uygulaması
yapılan ve 2795 adet AHA uygulaması yapılmayan
toplam 5728 hasta karşılaştırılmış, AHA (+) hastalarda klinik gebelik oranı 39%iken, AHA (-) hastalarda
bu oran 37%bulunmuş ve anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. AHA uygulamaları uzun süredir kullanılmasına karşın, yaşayan doğum oranlarına ilişkin
az sayıda klinik deney bulunmaktadır (5).
Tablo 1. ASRM 2014 verilerine göre, AHA uygulamaları ve
yaşayan doğum oranları (5).
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İn Vitro Maturasyon
Yazar

Bio. Ece Garipoğlu Dalgın

vitro mature olmuş oositlerin sitoplazmik maturasyonlarında ki anomaliler olabilir (6).
Oosit maturasyonu, nüklear ve sitoplazmik maturasyonu kapsayan karmaşık bir süreçtir. Doğumdan
sonra insan oositleri mayozun 1. profazında kalırlar.
Ovulasyondan önce gonadotropin ile uyarılıp mayoz tamamlanır. Nüklear maturasyon, germinal vezikülün (GV) yıkımlanması (Germinal vesicle breakdown- GVBD) ve Metafaz II ye geçiş ile tamamlanır.
Sitoplazmik maturasyon ise oosit sitoplazmasının,
fertilizasyon ve embriyoner gelişim için hazırlanması
ile gerçekleşir (7). Germinal vezikülün yıkımlanması (GVBD), ovulatuar LH artışı ile başlar. LH, kümülüs
hücreleri aracılığı ile GVBD nı indükler. Oosit ve kümülüs hücreleri gap junction lar ile birleşmişlerdir.
Oositin mayotik arrestini korumak için, inhibitörler
kümülüs hücrelerinden oosite taşınırlar. Bazı çalışmalar siklik adenozin monofosfatın mayoz için potansiyel inhibitör olduğunu bildirmişlerdir (8, 9). LH’ın kümülüs hücrelerinin oositten ayrışmasına neden olduğu, böylece mayoz inhibitörlerinin oosite girmesinin
engellendiği gösterilmiştir (7).
Bir immatür oosit MII aşamasına gelmiş olsa bile
oosit tam anlamıyla olgunlaşmış olmayabilir. Bazı
durumlarda in vitro oosit maturasyonu morfolojik
olarak tamamlanır ancak in vitro kültürde gelişimsel
yeterlilik kazanamayabilir. Olgun oositin başarılı döllenmesi ve sonraki gelişimi, nüklear ve sitoplazmik
maturasyonun senkronize olması ile mümkündür.
Nüklear maturasyon, LH yükselmesi ile uyarılır, mayozun devam etmesi ve 1. Polar body nin atılması ile
(MII) tamamlanır. Ancak sitoplazmik maturasyonun

Bu derleme “ÜTD Embriyoloji Özel İlgi Grubu’nun”,
konuyu ana hatları ile ortaya koyduğu genel bir kılavuz niteliğindedir.
Yardımla üreme teknikleri, infertilite problemi
olan binlerce kadına yardım etmektedir. Ovaryan stimulasyon ile, elde edilen oosit sayısı arttırılmaktadır.
Ancak ovaryan stimulasyonu hem maliyetli ve hasta
için sıkıntılı bir süreçken hem de ovaryan hiperstimulasyon sendromuna (OHSS) yol açabilir ya da potansiyel kanser riskini arttırabilir.
İn Vitro Maturasyon (IVM) bu gibi olgular için
önem kazanmaya başlamıştır. IVM, foliküler stimulan
hormona (FSH) maruz kalmış olabilen ancak luteinizan hormona (LH) ya da human koryonik gonadotropine (hCG) maruz kalmamış foliküllerden toplandıktan sonra immatür oositlerin, kültür medyumunda maturasyonunu tamamlamasıdır.
1965 yılında Edwards, insan oositlerinin, serum
eklenmiş kültür medyumunda olgunlaştığını göstermiştir (1). IVM sonrası ilk insan doğumu, Cha ve arkadaşları tarafından, 1991 yılında bildirilmiştir (2). Ooferektomi ile alınan örnekten elde edilen immatür
oositler, in vitro maturasyondan sonra menepozdaki
bir kadına transfer edilmiş ve üçüz doğum gerçekleşmiştir. 1994 yılında ise Trounson, PCOS’lu bir hastada yapılan IVM sonucunda ilk doğumu bildirmişlerdir (3). İnsan in vitro maturasyonunda maturasyon
oranları %30-50 arasındadır (1, 2, 4). Gebelik oranları
ise daha düşüktür. Bunu yanı sıra, Trounson ve arkadaşları, in vitro mature olmuş oositlerin gelişim potansiyellerinin düşük olduğunu göstermişlerdir (5).
İnsan IVM sonuçlarının düşük olmasının nedeni, in
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mikroskobik olarak değerlendirilmesi daha zordur.
Fertilizasyon ve embriyonik gelişim için sitoplazmayı hazırlayan faktörlerin olması gerekir (10). Oositin
aktivasyonu karmaşık bir süreç gerektirir. Bu süreç
sırasında RNA molekülleri, proteinler ve genler oosit maturasyonunu ve gelişimini regüle etmek için
sitoplazmada toplanırlar (6). Yetersiz sitoplazma
maturasyonu, erkek pronükleus formasyonunun düzenlenmesinde hatalara ve döllenme sonrası kromozomal anomalilerin artmasına neden olur.
İn Vitro Maturasyon’un
-

OHSS riski olan PCOS’lu ya da PCO-benzeri overleri
olan kadınlarda,
Östrojen sensitive kanser türlerine sahip kadınlarda,
Fertilite korunması için gonadotropin tedavisine
vakti bulunmayan hastalarda uygulanması önerilir
(11).

IVM için kullanılan teknikler, klinikler arasında
önemli farklılıklar göstermektedir. Kullanılan farklı
protokoller nedeniyle de gebelik oranlarında ciddi
farklılıklar bulunmaktadır.
Foliküllerin hazırlanması için bildirilen 3 metod
vardır. Birisi, FSH ile primer foliküller 3-6 gün izlenir, siklusun 9-10. günü oositler toplanır. Diğeri,
hCg kullanımıdır (10.000 IU hCG lik tek enjeksiyon
OPU’dan 36 saat önce) ve hCg’ye ek olarak FSH stimulasyonudur.
Oosit toplama zamanı için de kesinleşmiş bir kriter yoktur. Pek çok çalışma lider folikülün 10 mm’den
büyük olması gerektiğini belirtir (12, 13, 14). Lider
folikülün 13 mm’den büyük olmasının, toplanan ve
olgunlaşan oosit sayısını arttırdığı gösterilmiştir (15).
İmmatür oositlerin aspirasyon tekniği, klasik IVF
tedavilerine göre farklılık gösterir. Double lümen
iğne foliküllerin yıkanması için kullanılmaktadır. Optimal aspirasyon basıncı 80-300 mmHg ve iğne kalınlığı 16-20 gauge arası olabilir (14, 16). Yüksek aspirasyon basıncı gelişimi olumsuz etkiler (17).
Daha önce belirtildiği gibi gonadotropinler (FSH
ve LH), preantral, antral ve preovulatuar foliküllerin
in vivo gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte gonadotropinler in vitro oosit maturasyonunda da aynı önemli role sahiptirler. Kültür medyumuna FSH ya da LH eklenmesi önerilmektedir. Ancak
gonadotropinlerin in vitro etkileri ve eklenecek miktarları hala tartışmalıdır. Klinikler hazır IVM solüsyonları kullanabildikleri gibi, farklı protokoller uygulayıp
kendi medyumlarını hazırlayabilmektedirler.

IVM medyumu, kültür medyumunun içine 75
mIU/ml FSH ve 75 mIU/ml LH eklenerek hazırlanabilir. Toplanan immatür oositler kümülüs hücreleri ile
birlikte IVM medyumu içerisinde, 37 C°, %5 O2 ortamında 24-48 saat inkübe edilirler. Sonrasında denüdasyon yapılarak ICSI işlemine geçilir (18).
İn vitro maturasyonun, gelişmiş laboratuarlarda
alternatif bir tedavi olarak yapılması gerektiği ve
bunun hala deneysel bir prosedür olduğu unutulmamalıdır. Hastalar dikkatle seçilmeli ve klasik IVF
tedavilerine göre gebelik ve implantasyon oranlarının daha düşük olduğu anlatılmalıdır. Hastalardan
aydınlatılmış onam formu mutlaka alınmalıdır (11).
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Üreme Genetiği Kapsamında
Gamet/Embriyo Tanı ve Taramaları
Yazar

Bio. Evrim Ünsal

Preimplantasyon Genetik Tanı ve
Tarama İçin İyi Laboratuvar Uygulamaları

Preimplantasyon dönemde gamet ve embriyo tanı
ve tarama uygulamaları başlangıçtan bu yana pek
çok teknolojik gelişim göstermekte olup her geçen
gün kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Bu kapsamda tüp bebek uygulamaları sadece infertil çiftler için
değil genetik hastalık taşıyıcısı ailelerin sağlıklı çocuk
sahibi olması için de bir çözüm haline gelmiştir. Bu
derleme “ÜTD Embriyoloji Özel İlgi Grubu’nun”, konuyu ana hatları ile ortaya koyduğu genel bir kılavuz
niteliğindedir.

PGT ve PGS yöntemleri, uzun yıllardır üreme tıbbında geniş bir uygulama alanı bulan teknolojiler
olup süreç içerisinde çok önemli gelişmelere sahne
olmuştur. Günümüzde pek çok IVF merkezi işbirliği içerisinde olduğu genetik tanı laboratuvarından
aldığı servisle hastalara eşit standartlarda genetik
tanı servisi sağlamaktadırlar. Bu servis ağının sağlıklı
kurulabilmesi ve hastaların maksimum fayda sağlayabileceği belli standartlara dayalı kaliteli hizmet anlayışının oturtulması yadsınmaz bir gereklilik haline
gelmiştir. European Society for Human Reproduction
and Embryology (ESHRE) ve PGDIS (Preimplantation
Genetic Diagnosis International Society) gibi otoritelerin oluşturdukları özel ilgi gruplarının koordinatörlüğünde yayınladıkları kılavuzlar, laboratuvar
uygulamalarının iyileştirilmesi ve standardizasyonu
için uluslararası platformda hizmet etkinliğini artırıcı
niteliktedir.
2005 yılında ESHRE PGD konsorsiyumu iyi PGD
uygulamaları konusunda rehberler yayınlamıştır (1).
Sonraki yıllarda da hali hazırdaki teknolojilerin gelişimi ve yeni teknolojiler literatürde yayınlanmıştır. Yeni
kılavuzlar dört doküman halinde yayınlanmakta ve
bunlardan biri PGD merkezlerinin organizasyonu ile ilgili iken diğer üçü kullanılan metotlarla ilgilidir ki bunlar; DNA amplifikasyonu, FISH ve biyopsi teknikleri ve
embriyoloji üzerinedir. Harton ve arkadaşları 2010 yılında ESHRE PGD konsorsiyumunun güncellemesinde
PGD merkezlerinin organizasyonunu yayınlamışlardır

1. Amaç
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ve Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) yöntemlerinin tüp bebek merkezleri ve genetik tanı laboratuvarları bünyesinde standardizasyonu ve kalite kontrolü hastaların başarılı bir hizmet almasını sağlamada anahtar
rol oynadığından uluslarası kılavuzların önerilerinin
rutin uygulamalara adaptasyonu büyük önem taşımaktadır. PGD ve PGS için iyi laboratuvar uygulamaları kılavuzları bu alanda spesifik bir grup olan
Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS) yanı sıra ESHRE ve ASRM gibi uluslarası
yetkinliği kabul görmüş otoriteler tarafından yayınlanmakta ve zaman zaman yeni teknolojiler kapsamında güncellenmektedir. Ülkemizde de embriyo
genetiği uygulamalarının uluslararası standartlara
taşınması amaçlanmış ve güncel bazı literatür bilgileri derlenmiştir.
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(1). Bu güncellemede temel olarak IVF merkezlerinin genetik tanı merkezine hücre transportu üzerine
odaklanılmış ve PGS uygulaması gündeme alınmıştır.
Bu kılavuzda personel, genetik danışma, onam formları, IVF ya da PGD merkezinin organizasyonu, hücre
transportu, kalite güvencesi /kalite kontrolü (QA/QC)
ve akreditasyon konuları işlenmiştir.
PGD/PGS diğer tanısal testlere nazaran hala nispeten regülasyonları olmayan standardizasyondan
yoksun uygulamalardır ancak artık hükümetler PGD
uygulamaları ve laboratuvarların nasıl akredite edebilecekleri konularına yönelmeye başlamışlardır.
Konsorsiyumun PGD hizmeti veren tüm laboratuvarlar arasında minimum standarda ulaşmayı
amaçlamaktadır. Bu sayede tüm hastaların hangi
merkezden hizmet alırsa alsın merkezden bağımsız
bir biçimde optimum servis almaları sağlanacaktır.
Personel
1.1. Embriyo biyopsisi ve PGD uygulaması tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu doğrultuda
otaya çıkan tavsiyeler;
1.1.1. Biyopsi kendi ülkesinde sertifiye olmuş ya
da klinik embriyoloji alanında ESHRE sertifikasyonu
olan klinik embriyologlar tarafından yapılmalıdır.
1.1.2. FISH, sitogenetik uzmanının gözetmenliği
altında, sitogenetik bilgisi olan nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. En önemlisi ilgili personel tek
hücre tanıları üzerine eğitilmiş ve sertifiye edilmiş olmalıdır. Biyopsi edilen hücre embriyolog ya da FISH
personeli tarafından fikse edilebilir ancak bu konuda
spesifik eğitim almış olmalıdırlar.
1.1.3. DNA amplifikasyonu klinik tanı testlerini
uygulama sertifikası olan moleküler biyologların gözetmenliğinde moleküler biyoloji bilgisi olan yetkin
biyologlar tarafından yapılmalıdır. En önemlisi ilgili
personel tek hücre tanıları üzerine eğitilmiş ve sertifiye edilmiş olmalıdır. Biyopsi edilen hücrelerin tüpe
koyulması işlemi embriyolog ya da moleküler biyolog tarafından yapılmalıdır ancak ilgili personel bu
konuda spesifik eğitim almış olmalıdırlar.
1.1.4. PGD laboratuvarı bu sorumluluğu alabilecek nitelikte ve tecrübede olan kişi ya da kişiler tarafından yönetilmelidir. Genellikle bu yetkinliğe ulusal
profesyonel gruplar karar vermektedir.
2. Hasta Yönlendirme İçin Kabul ve Ret Kriterleri
Bu kararlar konusunda uzman bilim adamları ve
klinisyenler tarafından verilmelidir. Bu kişiler; genetikçiler veya genetik danışmanlar, moleküler biyo-

loglar/sitogenetik uzmanları, klinik IVF uzmanları
veya embriyologlardır. Yönlendirmeler yerel etik
komitelerin, ulusal yönetmeliklerin doğrultusunda
yapılmalıdır.
Kabul
2.1. Hasta kabul ve ret kriterlerinin merkezden
merkeze değişiklik göstermesini konsorsiyum göz
önünde bulundurmaktadır. Bu öneriler konuyu tartışmaya açmaktadır.
2.2. PGD için kabul tanının teknik olarak yapılabileceği ve güvenirliliği yüksek merkezlerde yapılmalıdır. Her klinik kendi risklerini göz önünde bulundurmalıdır ve bu riskleri hasta ile paylaşmalıdır. Pek çok
PGD merkezindeki mevcut teknolojinin hata oranı
%1-2’dir. Bunun ötesinde infertil ya da subfertil hastalar IVF/ICSI tedavisi ile fertilite sorunlarını aşabileceklerse PGD programına alınmalıdırlar.
Ret
2.3. Hastalığın tanısının mevcut teknoloji ile koyulması mümkün değilse veya PGD merkezi bu tanı
için güvenilir bir test sunamıyorsa bu hastalar PGD
programına alınmamalıdır. İlaveten IVF merkezleri
PGD hastaları için ret kriterlerini yaş, düşük over rezervi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak vermelidirler.
2.4. Otozomal dominant ya da resesif X’e bağlı
kondisyonlar için PGD planlanacak kadınlarda over
indüksiyonu sürecinde, oosit toplamada, gebelikte
ya da doğumda problem yaratabilecek ciddi semptomlar ya da bulgular mevcutsa bu grup olgular da
PGD için red kriterlerine girmektedir.
2.5. Etkilenmiş eş PGD endikasyonu olan hastalık
ile ilişkili ciddi fiziksel, mental, psikyatrik problemlere sahipse PGD tedavisi uygun olmayacaktır.
Amplifikasyon Temelli PGD için
Kabul ve Ret Kriterleri
Kabul
2.6. Yüzde 50 risk getiren dominant aktarılan hastalıklarda eşlerden birinde belirlenen ya da %25 risk
getiren resesif durumlarda her iki eşin taşıdığı germ
hücre mutasyonunun doğrulanması ile teste başlanabilir.
2.7. Germ hücre mutasyonlarının doğum, çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkabilen, ciddi
sağlık problemlerine neden olacağı bilinmelidir.
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2.8. Sadece probandın ve ebeveynlerden birinin
taşıdığı mutasyonların neden olduğu X’e bağlı hastalıklarda ve resesif hastalıklarda aile öyküsü haplotipleme için yeterli ise ve patojenik mutasyon tek bir
gen üzerinde ise bu ailelere genetik tanı önerilebilir.
Ret
2.9. Huntington hastalığı gibi geç yaşta ortaya çıkan hastalıklarda partnerin presemptomatik testini
yapmamak için bu olgular PGD’ye kabul edilmeyebilir.
2.10. Genetik tanı net değil ise örneğin genetik
ya da moleküler heterojenite veya kalıtım paterni bilinmiyorsa ve veya tekrarlama riski düşükse
Mitokondriyal Hastalıklarda PGD
Genetik tanı net olmayabileceğinden bu tür hastalıkların PGD uygulaması çok zor olabilir.

PGS için Kabul Kriterleri
PGS klinik uygulamada tartışmalı bir konu olmakla
birlikte endikasyonları;
2.17. İleri anne yaşı (36 yaşını tamamlayanlar—
her merkez kendi yaş sınırını belirlemelidir).
2.18. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (≥3 iyi
kalite embriyo transferine ya da toplamda ≥10 embriyo transferine rağmen—her merkez kendi embriyo sayısını belirlemelidir). Implantasyon başarısızlığı
embriyo transferini takiben 5. hafta ya da sonrasında
gestasyon kesesinin görülmemesi durumudur.
2.19. Tekrarlayan düşükler (≥3 düşük—her merkez kendi değerini belirlemelidir). Unutulmamalıdır
ki tekrarlayan düşüklerin görüldüğü olgularda doğal
yoldan gebelik oluşma ihtimali yüksektir.
PGS hastalarına özgü yaklaşımlar

HLA Tiplemesi

Üç aşamalı karar verilmelidir: hastalar değerlendirildikten sonra kadın doğum uzmanı, embriyolog ve
genetik uzmanı ile iş birliği içinde olmalıdır.
2.20. Yumurtlama tedavisine başlamadan önce
PGS’in çift için uygun olup olmadığını tartışmalıdır.
2.21. Oosit toplama sonrasında döllenme durumu ve embriyoların gelişimine göre PGS yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir
2.22. Genetik inceleme sonrası hangi embriyoların kültür ya da transfer için uygun olacağının kararlaştırılması

Kabul

PGD’de Hücre Transportu

2.14.HLA uyumlu sağlıklı kardeşinin kord kanından kök hücre nakli ile tedavi görebilecek kanser
olguları ya da genetik hastalığı olan çocukları olan
ailelerde PGD uygulaması planlanabilir.
2.15. Tekrarlama riski düşük hastalıklarda HLA
tiplemesi tek başına yapılabileceği gibi otozomal resesif ya da X’e bağlı hastalıklarda mutasyon taraması
ile kombine edilerek uygulanabilir.

5.1. IVF ve PGD merkezi arasında yasal yaptırımları, sigorta güvencelerini ve finansal konuları içeren
resmi bir anlaşma yapılması önerilmektedir.
5.2. IVF ve PGD merkezleri gönderi öncesi klinik
ve laboratuvar protokolleri üzerinde anlaşmış olmalıdırlar. Tüm IVF merkezleri için mümkün olduğunca
ortak protokollerin kullanılması önerilmektedir. PGD
transportu süresince kimin sorumlu olacağı belirlenmiş olmalıdır. IVF ve PGD merkezinin tek bir dökümanda toparlanmış onam formları kullanmaları
önerilmektedir.
5.3. PGD merkezi tüm IVF merkezlerinde kullanılabilecek valide edilmiş örneklerde bozulmalara yol
açmayacak standart taşıma protokolleri kullanmalıdır.
5.4. IVF merkezi göndereceği hücreleri genetik
tanı merkezinin protokollerine uygun olarak lam
üzerine fikse eder. Bu mümkün değilse genetik merkezi bu konuda eğitilmiş bir embriyoloğu merkeze
yönlendirir.

Kabul
2.11. Mutasyonun nükleer DNA üzerinde kodlandığı olgularda PGD uygulaması diğerlerinden farksızdır.
2.12. Homoplazmi gösteren mutasyonlu olgularda cinsiyet seçimi ile klinik riskin azaltılması kabul
edilebilir bir uygulamadır. Ancak bu uygulama riski
ekarte etmemekte sadece azaltmaktadır.

Ret
2.16. PGD ile HLA uyumlu embriyonun seçilip
transfer dilmesinin ardından doğuma giden süreç
uzun olduğundan yaşama şansı azalmış ya da akut
dönemdeki hasta çocukları tedavi etmede bu limitasyon göz önünde bulundurulmalıdır.
Belirli bir genetik hastalık olmamasına rağmen
ileride donör olma ihtimali düşünülerek HLA uyumlu
kardeş talepleri reddedilmelidir.
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5.5. IVF merkezi PCR uygulaması için yönlendireceği örnekleri genetik tanı merkezinin protokollerine uygun olarak PCR tüplerine aktarır. Bu mümkün
değilse genetik merkezi bu konuda eğitilmiş bir
embriyoloğu merkeze yönlendirir.
5.6. Deneme gönderileri— gerçek PGD örnekleri
gönderilmeden önce en az bir tercihen birkaç kere
deneme ve optimizasyon amaçlı hücre gönderileri
yapılmalıdır. Bu pratik biyopsi kalitesi, hücre manipulasyonu, etiketleme ve örneklerin gönderisini test
ettiği gibi aynı zamanda da genetik tanı merkezinin
de koşullara özgü sonuç verme kapasitesini ortaya
koyacaktır. Ayrıca bu deneme gönderileri, kontaminasyon durumunu ve negatif kontrollerin ne denli
temiz yönlendirildiğini de ortaya koyacaktır.
5.7. IVF ve PGD merkezleri hastanın yeterli ve
uygun genetik danışmanlık aldığından ve süreç hakkında etkin bir biçimde bilgilendirildiklerinden emin
olmalıdırlar.
5.8. Sonuçlar yazılı bir biçimde faks ya da e-posta
aracılığıyla yönlendirilmeli ve sözel bir biçimde telefon ile iletilmemelidir. Sonuçlar IVF merkezindeki
yetkin bir kişi tarafından hastaya açıklanmadan önce
incelenmelidir.
5.9. PGD ve IVF merkezleri hasta verilerini kimin
tutacağını ve doğum sonrası PGD bebeğinin durumunun takibini kimin yapacağını kararlaştırmalıdırlar.
Preimplantasyon Genetik Tanı ve
Taramanın Tarihçesi
Otuz beş yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan IVF
tedavileri birçok gelişime sahne olmuştur. 1978 yılında ilk IVF bebeğinin dünyaya geldiği dönemden bu
yana, bu çok kısa sürede embriyo seçimi ile ilgili pek
çok yeni teknoloji geliştirilmiştir. Yeni teknolojiler ancak çok merkezli uygulamaları takiben, uygulayıcıların tatminkâr sonuçlar elde etmeleri ve hastalarına
uygulamayı güvenle önerebilecekleri düzeye getirmeleri ile birlikte rutin uygulamalara girebilmektedir. Preimplantasyon genetik tanı (PGT) aslında yeni
bir teknoloji değildir. 1937 yılında yayınlanmış bir
yazıda Dr. John Rock insan IVF uygulamalarından,
cinsiyet seçiminden ve taşıyıcı annelikten söz etmiş,
gelecekte PGT ile genetik hastalık taşıyıcısı ailelerin
sağlıklı çocuk sahibi olabileceklerini bildirmiştir (2).
1967 yılında Dr. Robert Edwards ve Dr. Richard Gardner Nature dergisinde PGT’yi ilk kez tanımlamışlar
ve PGT’nin tavşan balstokistlerinde cinsiyet belirlemede kullanılabileceğini göstermişlerdir (3). 1987’de
Marilyn Monks sıçanda Lesch–Nyhan sendromunu
taramış, Leeanda Wilton 1986 yılında ilk olarak kli-

vaj aşamasındaki embriyoda biyopsi uygulamasını
yapmıştır. Sonrasında PGT’nin babası olarak bilinen
Yuri Verlinsky polar body biyopsisini, Audrey Muggleton–Harris trofektoderm biyopsisini tanıtmıştır.
Elana Kontogianni 1989 yılında cinsiyete bağlı tek
gen hastalıklarında PGT uygulamasını gerçekleştirmiş, blastomer hücresinde Y kromozomunun tayin
edilebileceğini ve bu yolla cinsiyete bağlı tek gen
hastalıklarının ekarte edilebileceğini ortaya koymuştur (Şekil 1).
Genetik hastalık taşımayan embriyoların seçimi
daha yaygın bir kullanım bulmuş ve zaman içinde
aynı kohortta gelişen embriyoların normal kromozomal içeriği olanlarının seçilerek transferi ile daha
yüksek gebelik elde etme isteği PGS teknolojisini doğurmuştur (4). Bu uygulama ayrıca seçkin tek embriyo transferine de imkan tanıdığından çoğul gebeliklerin önlenmesinde de etkin olmuştur. Embriyonik
anöploidi taramalarındaki ilk uygulamalarda optimal sonuçlar alınamamış ve PGS teknolojisi IVF’in
önde gelen isimleri arasında uzun süre tartışmalı bir
konu halinde kalmıştır (6-8).
Bu çalışmalarda PGS’in neden beklenen başarıyı
vermediği üzerinde duracak olursak; bu zayıf klinik
performansın en önemli sebeplerinden biri olarak
FISH tekniğinin sadece belli bazı kromozomları taramasıdır. İlk detaylı kromozom taraması çalışmaları preimplantasyon embriyolarında anöploidinin
24 kromozomun herhangi birinde görülebileceğini
ortaya koymuştur (9). Bu da embriyonun kromozomal olarak normal olduğunu söyleyebilmek için 24
kromozomun taranması gerektiğini göstermektedir.
Aynı zamanda FISH tekniği ile anöploid olarak değerlendirilmiş embriyoların %40’nın trofektoderm
hücreleri ile yapılan 24 kromozom testi sonrası öploid yapıda olduğu tespit edilmiştir (10). Dolayısıyla
FISH analizi ile gerçekleştirilmiş PGS’in etkinliğinin
düşük olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca tüm kromozomların taranamadığı bir düzenekte anöploidinin tam ekarte edilememesi ve klivaj embriyosu
biyopsisi sebepli normal embriyoların transfer edilmemesi yine PGS tekniğinin bir dezavantajı olarak
karşımıza çıkmıştır.
EMBRİYONEL BİYOPSİ AMAÇLI
HÜCRE KAYNAKLARI
Preimplantasyon dönemde genetik analiz yapabilmek için kullanılabilecek hücre kaynaklarından polar
cisimcikler (polar body 1 ve 2) sınırlı bir hücre kaynağı olması dolayısıyla günümüzde çok az merkez
tarafından kullanılmaktadır (11). Ancak embriyonel
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Şekil 1. Jason Franasiak ve arkadaşlarının A Brief History of Preimplantation Genetic Diagnosis and Preimplantation Genetic
Screening adlı yazısından alıntı yapılmıştır (5).

biyopsinin yasal olmadığı Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde PGT uygulamalarında polar body
hücre kaynağı olarak tercih edilmekte olup paternal
bilgi ve mitotik hataları ortaya koymaktan yoksun
bir yöntemdir. Son dönemlerde IVM sonrası fertilizasyon potansiyeli olan oositlerin seçimi için de kullanılmaktadır.
Klivaj embriyoları laboratuvarlar tarafından biyopsi için en çok tercih edilen embriyolardır. Bunun
en yaygın sebepleri; taze transfer sikluslarının ağırlıklı tercih edilmesi, trofektoderm biyopsi tecrübesinin düşük olması, hastanın bir sonraki siklusunun
embriyo transferi için önerilmesinin bazı hastalarda
yarattığı ileri endişe sayılabilir. Ancak tek bir hücre
kaynağı yerine 5-7 hücrenin ortak verilerine dayalı
genetik analiz imkânı veren trofektoderm biyopsisinin değeri gitgide artmaktadır. Mozaisizmi ekarte
edebilmek için bir çıkış kapısı olmasının ötesinde
hasta başı PGS maliyetini de düşürmektedir. Ancak
embriyoları tek tek vitrifiye etmek bazı klinikler için
uygulama ve maliyet bakımından olumsuz bulunmaktadır. Trofektoderm uygulamalarının hasta ve
hekim nazarında kabul edilebilirliğinin artması ancak kaliteli bir biyopsi, en az %98 canlılık oranıyla çalışan bir vitrifkasyon düzeneği ve çözme siklusunda
senkron ve optimal bir hasta hazırlığının yapılmasına bağlıdır.

Polar body incelemesinde normal olarak tespit
edilmiş bir oosit gelişimin ileri safhalarında mitotik
bölünmeler nedeniyle implantasyon öncesi kromozomal anomali gösterebilir. Fertilizasyon sırasında
gerçekleşen genom inaktivasyonu nedeniyle genom
stabilitesi üçüncü hücre bölünmesine kadar oositin sitoplazmik transkriptomları tarafından kontrol
edilmektedir. İnsan embriyosundaki genom aktivasyonunun üçüncü hücre bölünmesinden sonra meydana gelmesi nedeniyle oositin mRNA’sının degrade
olması hücre bölünmesinin doğru bir biçimde ilerlemesinin önüne geçmektedir. Ayrıca hücre bölünmesinden sorumlu genlerin aktivasyonu hatch olmuş
(zonadan çıkmış) blastokistlerde gerçekleştiği bildirilmektedir (13).
Bazı anöploidiler dişi mayozu sırasında meydana
gelmekte olup genel olarak ileri anne yaşı ile ilgilidir.
Mayotik anöploidilerin iki mekanizması vardır; bunlardan ilki her iki mayozda da görülen non disjunction ikincisi de DNA duplikasyonundan önce meydana gelen prematür hücre bölünmesidir.
Mayotik anöploidilerin sonucunda embriyo gelişiminin ileri safhalarında tam anöploidi beklenirken
klivaj ve blastokist hücrelerinde mozaisizm çok sık
rastlanan bir durumdur. Mozaisizmin başlıca sebebi embriyonun erken mitotik bölünmesi sırasında
gerçekleşen postzigotik olaylardır. Mitoz sırasında
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anafaz gecikebilmektedir ve yavru hücrelerden biri
monozomik yapıda olmaktadır. Ortam sıcaklığı, pH,
osmotik basınç, kültür medyumundaki ve hormonal
stimulasyon protokolündeki değişiklikler ve yüksek
oksijen miktarı mekik bütünlüğünü ve kromozom
segregasyonunu etkilemektedir.
Klivaj embriyolarının yaklaşık %60’ı mozaisizm
gösterdiğinden hatalı pozitif ya da hatalı negatif
sonuç verme ihtimalini doğurmaktadır (14). Ayrıca
klivaj aşamasında anöploid olarak değerlendirilen
çoğu embriyonun self correction sayesinde blastokist aşamasında öploid olduğu görülmüştür. Bu da
gelişimin erken döneminde embriyoyu hatalı diye
etiketlediğimiz için uygulamanın canlı doğum şansını da azaltmaktadır.
Aynı zamanda blastokist hücrelerinde görülen
anöploidi oranı da erken embriyonun önceki aşamalarına nazaran oldukça düşüktür. Beşinci gün embriyosunda embriyo oluşumuna katılmayan hücrelerin
biyopsi sırasında alınması ayrı bir avantaj olup klivaj
embriyolarındaki bu negatif faktör PGS’ in klinik başarısını da etkilemektedir.

muştur. Embriyonik hiçbir hücre alınmadan bu sıvı
ICSI pipetle aspire edilebilmektedir (Şekil 2). Hiçbir
embriyonik hücre alınmadan uygulanan böylesi bir
yöntem kulağa çok hoş gelmekle birlikte embriyo
bulunmayan kültür medyumlarında bile DNA parçalarının bulunduğunun gösterilmiş olması bu teknik
ile ilgili bazı şüpheleri doğurmuştur. Bazı gruplar
bu nedenle elde edilen DNA’nın embriyonun bütününü yansıtmayacağını düşünmüşlerdir. Ayrıca bu
DNA’nın dejenere ya da anormal hücrelerden salınıyor olması nedeniyle blastosöl boşluğundaki sıvının
intakt hücrelerden salınanlar kadar iyi bir gösterge
olmadığı fikrini savunan görüşler ortaya çıkmıştır
(15). Ayrıca tekniğin non invaziv olduğu söylense de
aspirasyon sırasında embriyonun canlılığının düşebileceği şüphesi de oluşmuştur. Ancak tartışmalara
rağmen Palini’nin çalışması kulvarda bir çığır açmış
cesaret verici bir çalışmadır (16). Fiorentino ve grubu
blastosöl sıvısını inceledikleri embriyoya ait trofektoderm hücrelerinin anöploidi sonuçlarını array yöntemi ile kıyaslamışlar uyumlu sonuçlar elde etmişlerdir
(17).

Blastosol sıvısı aspirasyonu:
Biyopsi yapılmadan embriyonik DNA eldesi

EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMUNDAKİ
SERBEST EMBRİYONİK DNA’dan
PGS UYGULAMASI

İnvaziv olmayan yöntemlerle embriyonun preimplantasyon genetiğini test etmek öncelerden beri
hep hayal edilmiştir. Real time PCR ile blastosöl sıvı
örneklerinin %90’ında fetal genomik DNA saptanması, sivri bir pipetle bu sıvının aspire edilerek PGD/
PGS uygulamalarında kullanılması fikrini ortaya koy-

Preimplantasyon Genetik Tanı ve tarama yöntemleri
rutin IVF uygulamalarında artarak uygulanmaya devam eden güncel ve gelişen teknolojilerdir. Bu anlamda PGD/PGS uygulamalarında embriyoyu doğru kimliklendirebilmek ve bu arada başarıyı arttırabilmek

Şekil 2. Blastosöl sıvısının ICSI pipetle PGD/PGS amaçlı aspirasyonu (5).
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HÜCRE TİPİ

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

1. POLAR BODY

•
•
•
•

Embriyo gelişimini etkilemez
Genetik test için geniş zaman tanır
Maternal orijin için iyi bir kaynaktır
Legal ve etik sınırlamalardan etkilenmez

•
•
•

Daha çok tanısal
Paternal/mayoz2/post zigotik bilgi
yok
İleri test gerekebilir (3/5. gün)

2. POLAR BODY

•
•
•
•
•

Embriyo gelişimini etkilemez
Genetik test için geniş zaman tanır
Maternal orijin için iyi bir kaynaktır
Legal ve etik sınırlamalardan etkilenmez
Mayoz 2 hatalarını gösterir

•
•
•

Paternal/post zigotik bilgi yok
Tanı için pahalı bir yöntem
İleri test gerekebilir (3/5. gün)

BLASTOMER

•
•
•
•

Biyopsi hasarı yüksek
Yaygın kromozomal mozaisizm (%55-73)
Genetik test için zaman tanır.
Her endikasyonda kullanılabilir.

 Mozaisizm
 (Alel Drop Out) ADO oranı
yüksek
 İmplantasyon oranı düşebilir
 Self correction sebepli hatalı
değerlendirme iltimali

TROFEKTODERM

•

3-6 hücrenin ortak bilgisi (güvenirliliği
yüksek)
Düşük mozaisizm
Hasta başı düşük maliyet
Her endikasyonda kullanılabilir.
ADO oranı düşüktür.

•
•
•

•
•
•
•

Vitrifikasyon gerektirir
Manipulasyon becerisi gerektirirf
Blastokist kültürü gerektirir

BLASTOSÖL SIVISI

 Hücre hasarlanması diğer yöntemlere
nazaran oldukça azdır.
 Serbest DNA’nın izolasyon yöntemleri
geliştikçe bu teknik umut verici olacaktır.

 Çalışmalar henüz çok sınırlıdır
 Rutine girmiş bir yöntem değildir
 Boş kültür medyumlarında da
DNA parçaları bulunmuştur
 Elde edilen DNA embriyonun
bütününü yansıtmayabilecektir
 Bu DNA’nın dejenere ya
da anormal hücrelerden
salındığından intakt hücreler
kadar iyi sonuç vermeyebilir
 Rutine girmiş bir yöntem değildir

KÜLTÜR MEDYUMU

 Non-invaziv bir yöntemdir
 Embriyonel biyopsi sonuçları ile tutarlı
bulgulara erişilmiştir.
 Umut vaad eden bir yöntemdir.

 Çalışmalar henüz çok sınırlıdır
 Rutine girmiş bir yöntem değildir.
 Elde edilen serbest DNA
konsantrasyonu stabil olmayıp
izolasyon tekniklerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.

Şekil 3. Embriyo biyopsi yöntemleri.
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için embriyo hasarlanmasını azaltmak, üzerinde yoğun çalışılan bir konudur. Son zamanlarda invaziv olmayan biyopsi yöntemleri arayışı sürerken özellikle
embriyonun in vitro gelişimi sırasında kültür medyumuna serbest DNA parçalarının geçebileceği düşünülerek bu artık kültür medyumlarından embriyonik
DNA izole edilmeye çalışılmıştır (18). Shamonki ve
arkadaşları PGS yapılacak blastokist hücrelerinin kültür medyumlarından elde ettikleri serbest DNA’ların
anöploidi sonuçlarını ilgili embriyonun trofektoderm
sonuçları ile kıyaslamışlardır. Embriyo gelişiminin 3.
gününde her bir embriyoya özgü kültür medyumundan array CGH yöntemi ile elde ettikleri sonuçlar trofektoderm sonuçları ile tutarlı bulunmuştur. Serbest
DNA izolasyon tekniklerinin gelişmesi ile bu non invaziv tarama yönteminin rutin tedavilere girebilmesi
PGD/PGS uygulamalarında çığır açacağından bu çalışma son derece önem taşımaktadır. Kulvarda çok
önemli bir isim olan Alan Handyside kaleme aldığı
yazıda noninvasive preimplantation genetic testing
(NIPGT) olarak nitelediği bu tekniklerin geçmişten
bu yana yapılan çalışmalarla ne denli hayal/gerçek
bir proje olduğunu tartışmıştır. Embriyonun kültür
medyumuna bıraktığı serbest DNA’ların orijininde
sadece maternal (kümülüs hücreleri) ya da sadece
paternal (sperm) bilgi almanın önüne geçilmesi gereği ve kullanılan medyumun da kontamine olmamasının önemini vurgulamıştır. Ancak gelişmelerin
gerçeğe yaklaşmasında önemli bir adım atılmış olmasına rağmen hala önümüzde uzun bir yolculuğun
olduğunun da altını çizmiştir (19).
İnvaziv ve invaziv olmayan biyopsi yöntemleri
Şekil 3’te verilmiş olup avantaj ve dezavantajları
özetlenmiştir.
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hücresi ve embriyoların dondurularak saklanabilmesi, yıllar sonra ihtiyaç halinde kullanma olanağı sağladığı için gerek hastalar gerekse tüp bebek teknolojisinin gelişimi açısından çok önemlidir (1).
Kriyobiyoloji, M. Ö. 2500’lere, soğuğun medikal
amaçlı kullanıldığı ilk uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Ancak hücre ve dokuların dondurulabilmesi
1950’lere kadar gerçekleşememiştir. Başlangıçta kriyoprezervasyon çalışmaları, basit soğutma tekniklerinin hücre içinde çözünen maddelerin konsantrasyonunu değiştirmesi, hücre içi ve dışında buz oluşumu
ve fazla su kaybı nedeniyle etkili olamamıştır. 1940’larda gliserolün sperm hücrelerini donma ve çözülme
hasarlarından koruduğu keşfedilmiştir. 1953 yılında
dondurulmuş ilk insan sperminden canlı doğum gerçekleşmiştir (2). Gliserolden sonra etilen glikol (EG),
propandiol, dimetil sülfoksit (DMSO) gibi kriyoprotektanlar kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, programlanabilir dondurucuların kullanıldığı yavaş dondurma
tekniklerinin geliştirilmesiyle yeterince yavaş hücresel dehidrasyonu ile hücre içi buz oluşumu en aza
indirilebilmiştir. Bu gelişmelerle, 1984 yılında klivaj
aşamasındaki insan embriyosundan yavaş dondurma ile canlı doğum ve 1986 yılında insan oositinden
yavaş dondurma ile ilk canlı doğum gerçekleşmiştir
(3, 4). 20. yüzyılın son yıllarında vitrifikasyon metodu
kullanıma girmiştir. Vitrifikasyon, yüksek konsantrasyonda kriyoprotektan kullanılması ve hızlı bir soğuma
hızıyla, hücre içinin cam benzeri bir hal almasıdır. En
önemli özelliği, buz oluşumunu engellemesidir (5).
Vitrifikasyon metodu günümüzde embriyo, oosit ve
ovaryen doku dondurmada kullanılmaktadır.

1. Amaç
Oosit dondurma işlemi, oositlerin ilerleyen zamanlarda kullanılabilmesi için dondurularak uygun koşullar altında saklanmasıdır. Ülkeler embriyo, üreme
hücreleri ve gonad dokularının dondurmasıyla ilgili
kendi yasal düzenlemelerini yapmaktadırlar. Ülkemizde de oosit dondurma işleminin kimlere uygulanabileceği 30 Eylül 2014 de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle belirlenmiştir, bu yönetmelikte
yayınlanan esaslara bağlı kalınarak oosit dondurma
işlemi yapabilmektedir.
Artık deneysel olarak kabul edilmeyen oosit dondurmanın başarısı, gün geçtikçe artmaktadır. Artan
dondurma başarısı ve elde edilen veriler, oosit dondurmanın güvenilirliğini göstermektedir. Ancak oosit
dondurma ile ilgili eldeki veriler genç, sağlıklı seçilmiş
donör populasyonu ve infertil çiftlerin fazla oositlerini dondurmaları ile sınırlıdır. Donör olmayan gruplar
için dondurulmuş oositlerin klinik kullanım bilgileri
oldukça azdır. Özellikle, kemoterapi ve radyoterapi
öncesi oositlerini donduran hastaların başarı oranlarıyla ilgili eldeki veriler çok kısıtlıdır. Eldeki veriler
ve hastaların durumları değerlendirilerek önerilerde
bulunulmalıdır.
2. Kryoprezervasyon
Kriyoprezervasyon, doku ve hücreleri fizyolojik derecelerin altına soğutup, tüm biyolojik aktivitelerini
durdurarak gelecekte kullanmak üzere muhafaza etmektir. Kadın yumurta hücresi (oosit), erkek sperm
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2008 yılında oosit dondurmanın deneysel olduğunu açıklayan ASRM (American Society for Reproductive Medicine), 2013 yılında ise yapılan çalışmalar ışığında, oosit dondurmanın artık deneysel
olmaktan çıktığını açıklamıştır. (6)
Başlangıçtaki oosit dondurma başarısını sınırlayan nedenler, matür -metafaz-II (M-II) oositlerin hacmi, su içeriği ve kromozom yerleşimlerinden dolayı
dondurma prosedürlerine karşı hassasiyetidir. M-II
oositlerde kromozomlar ekvatoryal bölgeye mitotik mekikler içinde dizilmişlerdir. Dondurma çözme
prosedürleri esnasında hücre içi buz oluşumu M-II
oositlerde mitoz mekiklerine zarar vermektedir. Son
yıllarda dondurma tekniklerindeki modifikasyonlar
dondurulmuş oositlerde sağ kalım başarısını arttırmıştır (6).
3. Oosit Dondurma:
A. Ülkemizde Oosit Dondurma Kriterleri
Ülkeler embriyo, üreme hücreleri ve gonad dokularının dondurmasıyla ilgili kendi yasal düzenlemelerini yapmaktadırlar. Ülkemizde de oosit dondurma
işleminin kimlere uygulanabileceği 30 Eylül 2014’de
Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle belirlenmiştir (7).
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI
VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri şunlardır;
a. Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
b. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde,
c. Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya
aile öyküsünde erken menopoz hikâyesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda,
Ülkemizde, bu yönetmelikte yayınlanan esaslara
bağlı kalınarak, kadınlarda oosit dondurma işlemi
yapabilmekteyiz (7).
B. Klinik Veriler
Oosit dondurma ile ilgili literatür bilgileri her geçen
gün artmaktadır. Dondurulmuş oositlerle ilgili yapı-

lan çalışmalara baktığımızda, donasyon programlarında survival hızı, fertilizasyon oranı, implantasyon
oranı ve klinik gebelik hızı bakımından taze oositlerle benzer sonuçlar elde edilmiştir (8, 9).
Sınırlı sayıda çalışmanın olduğu donör olmayan
gruplar için dondurulmuş oositlerin klinik kullanım
bilgileri oldukça limitlidir. 62 in vitro fertilizasyon
(IVF) hastasının kardeş oositleri karşılaştırıldığı çalışmada taze ve vitrifikasyon sonrası fertilizasyon oranı,
embriyoner gelişim sonuçları benzerdir. 44 hastanın
yer aldığı yine kardeş oositlerle yapılan başka bir çalışma da ise fertilizasyon oranı, klivaj oranı ve blastosist gelişiminin oosit dondurmadan sonra düştüğü
öte yandan aneuploidy ve implantasyon oranlarının
taze oositlerle aynı olduğu bildirilmiştir (10).
Kötü over rezervi, üreme çağındaki kadınların
primordial foliküllerinin miktar ve kalitesinin azalmasıdır. Overyen rezervde azalma, kadınlar da 30‘lu
yaşların ortalarından sonra görülen bir durum olsa
da, daha genç hastalarda da görülebilmektedir. Genç
hastalarda over rezervinde azalma, normal popülasyondan daha erken menapoza neden olabilmektedir.
Çalışmalarda, yaşla beraber oosit dondurma başarılarının azaldığı gösterilmiştir. 342 infertil çiftin
yer aldığı bir İtalyan çalışmasında, infertil kadınların
fazla oositleri yavaş dondurma protokolü ile dondurulmuştur. İmplantasyon oranları %16.7, %11.6 ve
%10.8, çözme siklusu başına gebelik oranları %24.3,
%18.9 ve %16.1 ve transfer edilen embriyo başına gebelik oranları %27.7, %21.4 ve %17.6 olarak sırasıyla
34 yaş altı, 35-28 yaş arası ve 38 yaş üzeri hastalarda
değerlendirilmiştir. Belirlenen 3 parametrede, en düşük oranlar 38 yaş üzeri grupta görülse de istatiksel
anlam ifade etmemektedir. Başka bir İtalyan çalışmasında da, değişik yaş grupları ile 38 yaş üzeri kadınlara
bakıldığında oosit survival hızları farklılık göstermezken, implantasyon oranları ( %10.9 vs %6.5, p=0.012
) ve gebelik oranları (18.7 vs %10.1, p=0.02) istatistiksel anlamlı olacak şekilde düşüktür (6).
Doyle ve arkadaşlarının yaptığı, otolog IVF sikluslarında donmuş-çözülmüş oositlerin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, yaşa göre çözülmüş oosit
başına tahmin edilen ortalama doğum oranları: Oosit
dondurulduğu zaman 30 yaş altında %7.4, 30-34 yaş
arasında %7, 35-37 yaş arasında %6.5 ve 38 yaş üstü
%5.2 olarak öngörülmüştür. 41-42 yaş aralığında bu
oran %6.8’e çıkmıştır ancak bu gruptaki örnek sayısı
çok azdır (73 çözülen oositten, 5 canlı doğum) (10).
Oosit dondurmada başarı oranı, oositin dondurulduğu yaş ilerledikçe azalsa da, hastaların fertilitelerini koruyabilmek adına (endikasyonlarını sağladıkları sürece) kullanılabilecekleri bir alternatiftir.
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Kanser tedavisi gören hastalarla ilgili veriler oldukça kısıtlıdır. Kanser tedavisi gören hastalarda tedavi
için uygulanan radyoterapi ve kemoterapi, hastaların
survival süresini artırırken, gonad dokularında toksik
etki yapabilmektedir (11). Kanser tedavisi görecek
hastalarda embriyo, oosit veya over doku dondurma
tercih edilecek yöntemler olarak sıralanabilir. Çocuk
hastalarda veya stimülasyon için yeterli vaktin olmadığı durumlarda over doku dondurulabilmektedir (12).
Kanser tedavisi gören çocukluk çağını geçirmiş,
evli olmayan ve stimülasyon için gerekli vakti olan
hastalarda ise M-II oosit dondurma tercih edilen
yöntemdir.
Kanser tedavisi gören hastaların dondurulan oositlerinden elde edilen gebelik ve canlı doğum oranlarına ait veriler oldukça az olsa da, infertil olma riskleri oldukça yüksek olan bu gruba oosit dondurma
şansları önerilmelidir (6). Literatürde, kanser tedavisi
gören hastaların oositlerini dondursalar bile, sosyal
nedenlerden dolayı (iyileşme süreci, eş bulma süreci
vb.) kullanım oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir. Doyle ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada,
oositleri dondurulan 102 kanser hastasından sadece
3 tanesi oositlerini kullanmak üzere merkeze başvurmuştur. Bu 3 hastadan, 2 si başarılı olmuş biri tek
canlı doğum yapmış diğeri için ise tekil devam eden
gebelik bildirilmiştir (10).
2013 yılında yayınlanan çok merkezli, geriye dönük bir başka çalışmada, 2007-2012 yılları arasında
toplam 1035 hastanın oositleri dondurulmuştur.
475 hasta onkolojik açıdan, kalan 560 hasta ise nononkolojik sebeplerden oositlerini dondurmuştur. Yaş
ortalamaları 31.9±5.1 olan hastalardan sadece 4 tanesi oositlerini kullanmak için tekrar başvurmuş ve
2 gebelik elde edilmiştir. 1 gebelik 6 haftalık düşükle
sonuçlanmıştır. 33 yaşında-non-hodgin lenfoma diğer hasta poor responder olup, 2 stimülasyon sonrası toplam 4 oosit dondurulabilmiştir. 2 yıl sonra 4
oositden, 4 embriyo elde edilmiş, 2 embriyo transfer
edilmiş 2 embriyo da dondurulmuştur. Bu gebelik
sonrası 39 haftalık 3.440 gr. ağırlığında bir erkek bebek dünyaya gelmiştir. Onkolojik olmayan sebeplerle donduran, yaş ortalamaları 36.7±4.2 olan, 560
hastadan 505 tanesi (%90.6) çocuk sahibi olmayı
erteledikleri için, 38 tanesi (%6.8) endometriosis sebebiyle, 8 tanesi (%1.4) adnexectomy öncesi, 3 hasta (%0.5) genetik hastalık nedeniyle, 2 hasta (%0.4)
fibroit ve 1 hastada (%0.2) hematolojik hastalık nedeniyle oositlerini dondurmuştur. Bu hastalardan da
26 tanesi oositlerini kullanmak için geri gelmiş ve
biri hariç hepsine embriyo transferi yapılabilmiştir.
%30.7 devam eden gebelik elde edilmiştir (14).

Literatürde sınırlı sayıda yer alan donör olmayan
gruplara ait verilerin güvenilirliği için yeni çalışmalara
ihtiyaç vardır.
C. Oosit Dondurma Metodları
Oosit dondurmada da, embriyo dondururken kullanılan yavaş dondurma ve vitrifikasyon metotları kullanılmaktadır (15, 16, 17). Oositlerin dondurma hasarlarına karşı daha hassas olmaları nedeniyle oosit
dondurma prosedürlerinde daha dikkatli olunması
gerekmektedir. Başarılı dondurma çözme prosedürlerinden sonra viable oositler hem yavaş dondurmada hem de vitrifikasyonda başarılı bir şekilde elde
edilse de, oosit dondurmada kullanılan metotları
karşılaştıran çalışmalara bakıldığında, vitrifikasyon
metodunun oosit survivalı gebelik ve eve bebek
götürme oranı açısından daha başarılı olduğu gösterilmiştir (18, 19, 20). Bir başka çalışmada da mitoz
mekiklerinin geri dönüşüm hızının vitrifikasyon metodunun kullanıldığı çalışmalarda daha hızlı olduğu
gösterilmiştir (21).
Vitrifikasyonda düşük toksisiteli, yüksek geçirgenliğe sahip solüsyonlar seçilmelidir. Genel prensip
olarak da oosit dondururken kriyoprotektan solüsyonu aşamalı olarak eklenmelidir. Soğutma hızı oositlerin içinde bulunduğu kriyoprotektan solüsyonun miktarıyla direkt ilişkilidir. Oositleri bulunduran
kriyoprotektan solüsyonunun miktarı ne kadar az
olursa, soğutma oranı da o ölçüde hızlı olacaktır. Bu
nedenle oositlerin minimum hacimle taşıyıcı aparata
yüklenmesi gerekmektedir. Kullanılacak taşıyıcı aparatın minimum hacimle yüklenmeye uygun olması önemlidir. Vitrifikasyon yönteminde embriyo ve
oositleri dondururken kullanılan iki sistem –açık ve
kapalı- mevcuttur. Çoğunlukla vitrifikasyon metodu
kullanılan çalışmalarda açık sistem kullanılmaktadır.
Açık sistemde dondurulacak materyal direkt olarak
sıvı nitrojenle temas etmekte ve ultra rapid soğuma
gerçekleşmektedir. Hızlı soğuma sayesinde buz kristali oluşumu en aza indirilmektedir. Dondurulacak
hücrelerin sıvı azotla direkt temasını engelleyen kapalı sistemlerde oosit dondurmak için kullanılabilir.
Dondurma protokolleri, kontrollü ovaryan hiperstimülasyon sonrasında toplanılan oositlere kümülüs
hücrelerinden temizlendikten sonra uygulanmaktadır. Böylece oositlerin olgunluğu değerlendirilebilmektedir. Dondurulmuş çözülmüş oositlerde zonanın
kalınlaşması nedeniyle, fertilizasyon için genellikle
mikroenjeksiyon tekniği kullanılmaktadır (6). Donma
– çözme sonrası oositlerde ICSI‘nin fertilizasyon hızını
artırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur (22, 23, 24).
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Oosit dondurmanın zamanlaması ve çözmeyi takiben inseminasyon, tekniğin başarısını maksimize
etmek için önemlidir. Doyle ve arkadaşlarının çalışmasında, oosit toplama (OPU) işleminin ardından 1
saat oositler inkübe edildikten sonra kümülüslerinden temizlenmiş, OPU’dan 2 saat sonra da vitrifikasyon yapılmıştır. ICSI ise çözme işleminden sonra
3 saatlik inkübasyonun ardından yapılmıştır (10).
Velasco ve arkadaşlarının çalışmasında ise OPU’dan
2 saat sonra oositler kümülüslerinden temizlenerek
vitrifikasyon yapılmıştır. Çözme işleminden 2 saat
sonra ICSI uygulanmıştır (14).
Dondurma öncesinde oositler de morfoloji değerlendirmesi yapılarak, düzenli şekle, homojen
sitoplazmaya, uygun aralıklı perivitellin boşluğa ve
düzenli zona pellüsidaya sahip oositler dondurma
için seçilebilir. Ooosit dondurma öncesinde dondurulacak oositlerin morfolojilerinin değerlendirilmesi
ve morfolojik açıdan kaliteli oositlerin seçilmesi geri
dönüşüm oranını artırsa da, kötü over rezervli hastalar için oosit elde edilen oosit sayısının azlığı nedeniyle morfoloji seçimi yapılamamaktadır.
Dondurulan oositlerin saklanma sürelerinin survival ve gebelik oranına etkisi ile ilgili kısıtlı bilgi
mevcuttur. Yavaş dondurma metodunun kullanıldığı
ve 48 ay öncesi ve sonrası saklama sürelerinin karşılaştırıldığı çalışma da survival, klivaj, embriyo kalitesi, implantasyon ve canlı doğum bakımından bir
farklılık gözlemlenmemiştir (6).
D. Obstetrik ve Prenatal Veriler
Oosit dondurma-çözme işlemlerinden elde edilen
gebelik ve doğumların prenatal verileri sınırlı sayıda da olsa güven vericidir. Dondurulmuş oositlerde
mekik anomalileri ile ilgili kaygı olsa da, dondurmaçözme işlemlerinden sonra elde edilen embriyolarda
kromozomal anomali oranı kontrol grubundan farklı
bulunmamıştır (25). Dondurulmuş oositlerden doğan
900’den fazla bebekte konjenital anomalilerin artışı
açısından genel popülasyon ile karşılaştırıldığında,
risk görülmemiştir (26). Bir başka çalışmada da, vitrifiye oositlerle elde edilmiş 804 gebelikten doğan 1027
bebek ile taze oositlerden elde edilmiş 996 gebelikten
doğan 1224 bebek (Hastaların kendilerine ait veya
donasyon oositlerle) obstetrik ve prenatal açıdan değerlendirilmiştir. 2014 yılı itibariyle yayınlanmış bu en
geniş seride taze ve vitrifiye oositlerden doğan bebekler arasında obstetrik ve prenatal veriler bakımından fark bulunmamıştır (27). Kısa dönem obstetrik ve
prenatal veriler güvenli gözükse de, bu konuyla ilgili
uzun dönemde gelişimsel veriler eksiktir (6).

4. Sonuç ve Öneriler
Kadınların toplumdaki yerinin hızla değişmesi, kariyer yapan kadın sayısındaki artma, evlenme yaşının
ilerlemesi gibi nedenlerle çocuk doğurma planlarını
erteleyen kadın sayısı da giderek artmaktadır. Kadın
yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi azalmakta ve bunun sonucunda da doğurganlık potansiyeli düşmektedir. Özellikle kötü over rezervine sahip, ailede erken menopoz öyküsü olan, kemoterapi
veya radyoterapi alacak olan kadınlarda, fertilitenin
devamı için oosit kriyoprezervasyonu uygulamaları
yeni ufuklar açmıştır.
Oosit dondurma başarısı son yıllarda hızla artmıştır ve elde edilen veriler oosit dondurmanın güvenilir olduğu yönündedir. Ancak oosit dondurma
ile ilgili eldeki veriler genç, sağlıklı seçilmiş donör
populasyonu ve infertil çiftlerin fazla oositlerini dondurmaları ile sınırlıdır. Bu grup hastalar için literatür
bilgileri oosit dondurma programlarının başarılı olduğunu gösterse de, bu gruplarla ilgili başarı oranları genellenmemelidir.
Kemoterapi ve radyoterapi sonrası infertiliteyle
karşı karşıya kalan hastalar için oositlerini dondurmak fertilitelerini korumak için iyi bir alternatiftir.
Ancak bu grup hastalar için başarı oranlarıyla ilgili
eldeki veriler çok kısıtlıdır. Eldeki veriler değerlendirilerek, hastalara durumları ve şanslarıyla ilgili yeterli
rehberlik verilmelidir.
Oosit donduracak kadınların bu prosedürden ne
oranda yarar sağlayabileceği kişiselleştirilmeli, öneri
ve yol göstermeler çoklu faktörler göz önüne alınarak yapılmalıdır.
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rinin birisinin çoğaltılamaması olan “allel drop out”
gerçekleşmesi durumunda da bu bölgelerin analizi
bize eksik allelin saptanmasında yardımcı olmaktadır. Son yıllarda bazı gruplar ya aynı biyopsi örneğinden ya da iki ayrı biyopsi materyalini kullanarak hem
tek gen hastalığı hem 24 kromozom anöploidi analizini sağlayacak protokoller uygulamaktadır (2-7).
Ancak iki farklı biyopsinin embriyo üzerindeki olası
olumsuz etkisi bu yöntemleri sınırlamaktadır (8). Bir
diğer yöntem tüm genom amplifikasyonu ve sonrasında SNP arrayler ile bağlantı analizini kullanarak
tek gen hastalığını tanımlamak ve anöploidi taraması yapmaktır ancak bu yöntemin de rutin yaygın
kullanıma geçmesi için geliştirilmesi gerekmektedir
(9). Yine tek hastalıkları ile birlikte 24 kromozom
analizini birlikte gerçekleştirebilecek q-PCR yöntemi
de geliştirilmiştir (10). Moleküler genetik yöntemlerin kullanılması ile mutasyonu bilinen tüm tek gen
hastalıklarının tanısı olasıdır. Ancak otozomal resesif, otozomal dominant ve X’e bağlı geçiş gösteren
hastalıkların tümünde ailelere tüm olasılıklar ile ilgili
genetik danışma verilmelidir. Kabaca resesif hastalıklarda her iki ebeveynin taşıyıcı olduğu durumlarda
¼ hasta, ½ taşıyıcı ve ¼ sağlıklı embriyo bulunabileceği vurgulanmalıdır. Dominant hastalıklar için ebeveynlerden birinin hasta olduğu durumda embriyoların ½ si hasta ½ si sağlıklı olacaktır. X’e bağlı geçiş
gösteren olgularda kadının taşıyıcı olduğu durumda
dişi embriyoların yarısı taşıyıcı yarısı normal olurken
erkeğin hasta olduğu durumlarda erkek embriyolar
normal olurken dişi embriyoların yarısı taşıyıcı diğer
yarısı sağlıklı olacaktır. Bu oranların ilgili bölgeye ait

Preimplantasyon Genetik Tanı Yardımla Üreme Teknikleri Uygulamaları sürecinde embriyolardan elde
edilen biyopsi örneklerinde kromozomal ve gen düzeyindeki analizlerin yapılması için kullanılan bir terimdir. Ancak günümüzde Preimplantasyon Genetik
Tanı (PGD) daha çok tek hastalıkları ve yapısal kromozomal düzensizlikler endikasyonları ile yapılan
işlemler için kullanılırken Preimplantasyon Genetik
Tarama (PGS) Kromozomal anöploidiler için kullanılır olmuştur. Bu derleme, söz konusu başlıklar güncel
veriler ve deneyimler kullanılarak hazırlanmıştır.
TEK GEN HASTALIKLARINDA
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI
Tek gen hastalıkları için risk taşıyan çiftlerde genetik
hastalığın sonraki kuşağa geçişinin önlenmesi amacı
ile Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yaklaşık 20
yıldır kullanılmaktadır (1). Tanı doğruluğunu sağlamak için aile için informatif olan ve mutasyon ile birlikte hareket eden polimorfik markerların kullanımı
da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaç ile PGT
siklusları öncesinde ailedeki mutasyonun tanımlanmış olmasına rağmen “set up” ön hazırlık işlemi yapılmaktadır. Bu işlem aileden aileye ve hastalıktan
hastalığa değişmekle birlikte 2-4 ay arası sürebilmektedir. Ancak tanı doğruluğu açısından gerekli
olması nedeni ile yapılması gerekmektedir. Bu ön çalışma PGT uygulamalarında en büyük risklerden birini oluşturan yabancı DNA kontaminasyonunu saptamak için de kullanılmaktadır. Yine benzere şekilde
test sırasında anne ve babadan gelen gen bölgele309
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DNA amplifikasyonunda sorun olmaması ve kontaminasyon saptanmaması durumunda istatiksel olarak geçerli olacağı bilinmelidir. Bunlar dışında tekrar
hastalıklarında da (Frajil X ve Huntington hastalığı
gibi) yöntem uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda
DNA dizisinin nükleotid içeriğine bağlı olarak mutasyon analizi yapmakta zorlanılabilinir. Bu gibi durumlarda ailede hasta ve sağlıklı bireylere ait DNA’lar
kullanılarak bağlantı analizi de istenebilinir. Aynı
yöntem bazı mutasyonu tanımlanamamış olgularda
da kullanılarak PGT yapılabilir.
veya
Tek Gen PGD Uygulaması Ön Şartları
 Mevcut hastalığa yönelik genetik mutasyon
analiz sonucu,
 Bazı özel durumlarda mutasyon analizi olmadan da PGD planlanabilir ancak bunun için
hastalığın aile bireyleri içinde hastalıklı ve sağlıklı olanlarının yeterli sayıda olmaları gerekir ki
bu özel şart için mutlaka Genetik Tanı Merkezi
ile iletişim kurulmalıdır.
 Aileye mutlaka yapılacak işlemler ile ilgili genetik danışma verilmelidir. Genetik danışma
alma durumunun olmadığı durumlarda aileye hastalık, kalıtım şekli, hastalığın tekrarlama olasılıkları, PGD işlemi, set up (ön hazırlık),
doğruluk oranları ve hata olasılıkları, prenatal
tanı gerekliliği ve parasal konular ile ödemeler
ile ilgili detayların tümü anlatılmalıdır.

A. İlk adımda UV lamba açı olarak “biyopsi alanını”
ve “laboratuvar zeminini” en uygun şekilde gören
pozisyona yerleştirilerek 15 dk boyunca sterilizasyon işlemi uygulanır.
B. İkinci adımda diseksiyon mikroskobunun bulunduğu “laminair flow” kabin ve içindeki tüm kullanılacak cam ve plastik malzeme, UV lamba açı
olarak en iyi açıya yerleştirilerek 15 dk boyunca
sterilizasyon işlemi uygulanır.

Tek Gen PGD öncesi IVF Laboratuvarı
DNA Clean-Up Protokolü
Aşağıdaki şekilde tarifi yapılan DNA dekontaminasyonu protokolü esnasında ağız maskesi, bone ve eldiven kullanmak zorunludur. Bu kurala uymayan veya
protokolü eksik uygulayan IVF laboratuvarlarında
PGD çalışmasında olabilecek DNA kontaminasyonu
kaynaklı problemlerin tamamı IVF laboratuvarının
sorumluluğundadır.
*UV lamba sterilizasyonuna geçmeden önce uygun
dezenfektanlar ile tüm düz yüzeyler silinerek temizlik gerçekleştirilmelidir. Kullanılan dezenfektan malzeme kuruduktan sonra;
1. Biyopsi gününden önceki akşam aşağıda resmi
verilen tarzda seyyar UV lamba ile biyopsilerin yapılacağı alanlar sırası ile 15’er dk boyunca sterilize
edilir (Eğer 3 adet UV lamba varsa aynı anda aşağıdaki tüm alanlar tek seferde sterilize edilebilir)

C. Daha sonra UV lamba açı olarak en iyi açıya yerleştirilerek inverted mikroskop ve ekte kullanılan
malzemelerinin olduğu alana 15 dakika boyunca
sterilizasyon işlemi uygulanır.
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2. Biyopsi günü eğer laboratuvarda başka işlemler yapıldı ise (ICSI vs.) bu işlemlerden
sonra tekrar uygun dezenfektanlar ile laminair
flow ve invert mikroskop tablalarının ve çevrenin
temizliği gerçekleştirilir. Kullanılan dezenfektan
malzeme kuruduktan sonra;
3. Bir önceki akşam yapıldığı gibi; Seyyar UV lamba (Ultraviole lamba) ile biyopsilerin yapılacağı
alanlar sırası ile 15’er dk boyunca sterilize edilir
(Eğer 3 adet UV lamba varsa aynı anda aşağıdaki
tüm alanlar tek seferde sterilize edilebilir) :
A. İlk adımda UV lamba açı olarak “biyopsi alanını”
ve “laboratuvar zeminini” en uygun şekilde gören
pozisyona yerleştirilerek 15 dk sterilizasyon işlemi uygulanır.
B. İkinci adımda diseksiyon mikroskobunun bulunduğu “laminair flow” kabin ve içindeki tüm kullanılacak cam ve plastik malzeme ile birlikte, UV
lamba açı olarak en iyi açıya yerleştirilerek 15 dk
boyunca sterilizasyon işlemi uygulanır.
C. Son olarak UV lamba açı olarak en iyi açıya yerleştirilerek inverted mikroskop ve ekte kullanılan
malzemelerinin olduğu alana 15 dk boyunca sterilizasyon işlemi uygulanır.
4. Biyopsi işlemine başlamadan biyopsiyi ve diğer işlemleri yapacak personelin mutlaka ağız
maskesi, bone ve eldiven kullanması şarttır.
5. Biyopsi öncesi her bir embriyo ve her bir embriyodan alınacak blastomerlerin transferinde kullanılmak üzere embriyo sayısından 2 adet fazla olmak şartı ile pipet çekilerek steril alanda saklanır
(Eğer 10 adet embriyo var ise 12 adet pipet vb).
Bu pipetlere hiçbir şekilde eldivensiz temas
edilmez.
6. Mümkün ise her bir embriyo biyopsisinde holding ve biyopsi pipeti değiştirilir. Genelde bu
durum çok pahalıya mal olduğundan embriyoloji laboratuvarı tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle alternatif olarak; RPMI 1640 veya
başka steril olduğu bilinen herhangi bir medyum
ile biyopsi sayısından 2 fazla olacak şekilde petri
kabı içerisine yıkama dropları yapılır ve üzeri her
zamanki gibi “steril mineral yağ” ile kaplanır.

7. Yukarıdaki şekildeki gibi hazırlanan petri kabında holding ve biyopsi pipeti her biyopsi işlemi
sonrasında “temiz bir drop’a” daldırılarak yıkanır. Böylece embriyolar arasındaki çapraz DNA
kontaminasyonunun önüne geçilmeye çalışılır.
8. Biyopsi işleminin tamamlanmasından yarım saat
önce genetik laboratuarı tarafından gönderilen
tüpler, -20ºC’den çıkarılarak oda ısısına alınır. Bu
tüpler içerisinde 5 μL lysis solüsyonu vardır ve
içerisindeki lysis solüsyonunun üzeri mineral yağ
ile kaplıdır. Önce kullanılacak tüplerin kapaklarının üzerine hastanın ad ve soyadının baş harfleri ve embriyo numarası sıra ile yazılır, kullanılan
her medyumdan da (kültür medyumu, biyopsi
medyumu vb) negatif kontrol olarak 2 şer μL boş
tüplere aktarılır ve üzerleri N1, N2, N3…. olarak
işaretlenir.
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9. Biyopsi işlemi tamamlandıktan sonra her bir
blastomer “ayrı ayrı pipetler” ile daha önceden
genetik tanı merkezi tarafından gönderilen 0.2
ml’lik özel PCR tüpleri içerisine; mineral yağ geçilip tüpün dibine girilerek maksimum 2 μl medyum ile aktarılır. Daha fazla medyum ile blastomerlerin transferi uygulanacak işlemleri inhibe
edeceğinden aktarımda kullanılacak miktara dikkat edilmesi şarttır.
10. Tüm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten
sonra tüplerin kapakları bir kez daha kontrol edilir. Tüpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarılır. Rack’ın kapağı kapatılır ve otoklav bandı veya
normal bant kullanılarak sabitlenir.

11. Buz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağlanır.

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI
UYGULAMALARI
Gebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklusta hamile kalma şansı yaklaşık %25’tir. Gebeliğin
oluşması durumunda ise insan embriyosunun gebelik sonuna kadar başarılı bir şekilde gelişme şansı
%50’den daha azdır (11). Birçok faktör gebelik kaybına yol açabilse de bunlar arasında en önemlilerinden birisi kromozomal düzensizliklerdir.
Preimplantasyon genetik testler, transfer ve
implantasyon öncesinde embriyoların reprodüktif
teknolojiler aracılığıyla genetik analizinin yapılması
sürecidir (12). Moleküler biyoloji ve sitogenetik teknikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozomal düzensizlikler yönünden oosit ve embriyoların
genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon
genetik tanı (PGT) olarak isimlendirilmektedir (13).
Preimplantasyon genetik tarama ise implantasyon
ve canlı doğum oranlarını arttırıp gebelik kayıplarının önüne geçmek için embriyolarda de novo olarak
gelişen anöploidilerin taranması sürecidir (14).
Kromozomal düzensizlikler sayısal ve yapısal düzensizlikler olarak karşımıza çıkabilmekte olup kromozomal dengeli taşıyıcılıklar PGT uygulamalarında
en önemli endikasyon gruplarından birisini oluşturmaktadır. Dengeli kromozomal translokasyon taşıyıcılığının sıklığı genel popülasyonda %0.2 iken, bu
oran tek gebelik kaybı olan çiftlerde %2.2, iki gebelik
kaybı olan çiftlerde %4.8, üç gebelik kaybı olan çiftlerde ise %5.7 olarak tespit edilmiştir (11, 15). Kromozomal dengeli taşıyıcılıklar gametogenezis esnasında dengesiz segregasyona bağlı olarak anormal
gamet hücrelerinin oluşumuna neden olabilmektedir. Bu durum, dengeli kromozomal translokasyon
taşıyıcısı olan bireylerde infertilite, tekrarlayan gebelik kayıpları ya da kromozomların anormal segregasyonuna bağlı olarak dengesiz kromozomlara ve
farklı organ sistemleri etkilenmiş anomalili çocukların görülmesine neden olabilmektedir.
PGT uygulamaları öncesinde, dengeli translokasyon taşıyıcısı çiftler gebelik sürecinde invaziv prenatal tanı testlerini yaptırmak ve bunun sonucunda
gelişme geriliği ya da fetal anomaliler ile ilişkili dengesiz bir translokasyon ürünü saptanması durumunda gebeliğin sonlandırılması ya da devamı gibi zor
bir karar ile karşı karşıya kalıyorlardı. Gelişen IVF ve
PGT analiz yöntemleri ile hastalar, translokasyon taşıyıcılığı ve buna bağlı gebelikte karşılaşabilecekleri
riskleri aktif bir şekilde yönetebilme imkânına sahip
oldular.
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TERMİNOLOJİ
Resiprokal Translokasyon
Homolog olmayan iki kromozomda meydana gelen kırılmalar sonucunda bu iki kromozom arasında
meydana gelen segmental yer değişikliği olarak tanımlanabilir. Resiprokal translokasyon, genetik materyalde eksilme, artış ya da fonksiyonel bir gende
kırılmalara yol açmıyorsa genellikle klinik bir etki
göstermez ve dengeli olarak adlandırılır. Bununla
birlikte dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı
bireyler, mayoz bölünme sonucunda anormal segregasyona bağlı dengesiz kromozomlara sahip gametler oluşturabilirler.
Uygulama Önerileri
 Anormal segregasyona bağlı dengesiz kromozomlara sahip gamet oluşumuna neden olabilir.
Robertsonian Tipi Translokasyon
Akrosentrik olarak adlandırılan 13, 14, 15, 21 ve 22
numaralı kromozomların, kısa kollarını kaybederek
sentromerik ya da perisentromerik bölgelerinden
birleşmesidir. Sıklığı normal popülasyonda %0.1
olup homolog ya da homolog olmayan akrosentrik
kromozomlar arasında gerçekleşebilir (16).
Uygulama Önerileri
 Normal, dengeli taşıyıcı ya da translokasyona
uğrayan kromozomların monozomisi veya trizomisine sahip zigot oluşumuna neden olabilir.

Uygulama Önerileri
 Perisentrik inversiyon dengeli ya da delesyon
ve duplikasyona sahip gamet oluşumuna neden olabilir.
 Parasentrik inversiyon dengeli, asentrik veya
disentrik kromozomlara sahip gamet oluşumuna neden olabilir.
Markır Kromozom
Klasik sitogenetik bantlama yöntemleri ile ayırt edilemeyen küçük kromozomlar olup 24 kromozomun
tümünden köken alıyor olabilirler. Genel popülasyondaki sıklığı %0.04 olup infertil çiftlerdeki sıklığı 3
kat daha fazladır (17). Olguların yaklaşık üçte ikisinde herhangi bir fenotipik etkilenme gözlenmezken
geri kalan grupta ise infertiliden, büyüme gelişme
geriliği ve zekâ geriliğine kadar değişen spektrumda
etkilenme izlenebilmektedir.
Uygulama Önerileri
 Fenotipik etki oluşturmayabilir
 İnfertilite, büyüme gelişme ve zekâ geriliği nedeni olabilir.
Ring Kromozom
Bir kromozomda meydana gelen iki kırık sonrasında,
bu kromozomun iki kolunun birleşerek kromozomun halka şeklini almasıdır.
KROMOZOMAL DENGELİ TAŞIYICILIK
DURUMUNDA UYGULANABİLECEK
GENETİK TANI YÖNTEMLERİ

İnversiyon
Bir kromozomda iki kırık oluşması ve kırıklar arasındaki segmentin 180º dönerek kırık noktalarının
yeniden birleşmesi sonucunda oluşur. İki alt tipi
vardır. Perisentrik inversiyonda kırıklardan birisi kromozomun p kolunda diğeri ise q kolunda oluşur ve
inversiyona uğrayan segment kromozomun sentromerik bölgesini de içerir. Parasentrik inversiyon ise
kromozomun iki kolundan birisi içinde gerçekleşir
ve sentromer inversiyona uğrayan segmentin içinde
yer almaz. Perisentrik inversiyon taşıyıcısı hastalar
mayoz bölünme sonucunda, dengeli ya da kırık noktalarının distal uçlarının delesyon ve duplikasyonu
ile seyreden dengesiz gamet ürünlerine sahip olabilir. Parasentrik inversiyon taşıyıcısı hastalarda ise
dengeli ya da asentrik veya disentrik kromozomlara
sahip dengesiz gamet ürünü oluşabilir.

Gerek preimplantasyon genetik tanı gerekse tarama
işlemleri sırasıyla DNA örneklemesi için biyopsi, genetik test ve embriyoların transferi sürecini içermektedir. DNA örneklemesi oositlerden (polar body),
bölünme aşamasında blastomer hücrelerinden veya
blastokist evresinde trofektoderm hücrelerinden
yapılabilir (12). Kromozomal dengeli taşıyıcılık sahibi olan bireylerde uygulanabilecek PGT yöntemleri
arasında Floresan in Situ Hibridizasyon (FISH) ve mikroarray tabanlı uygulamalar ile yeni nesil dizileme
yöntemleri sayılabilir.
Floresan in Situ Hibridizasyon
FISH yöntemi, metafaz aşamasında mitotik arreste
uğratılan hücrelerin mikroskop lamları üzerine yayılması ve sonrasında birkaç kbp uzunluğunda floresan
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işaretli DNA problarının komplementer kromozomal DNA bölgelerine hibridize edilerek metafaz ve/
veya interfaz çekirdeklerinin floresan mikroskopisi
ile analizinin yapıldığı moleküler sitogenetik analiz
yöntemidir. Anöploidi taramaları yanında delesyon,
duplikasyon ve kromozomal translokasyonlara bağlı
olarak oluşan derivatif kromozomlar gibi yapısal kromozomal düzensizliklerin tespitinde kullanılabilir.
Çok küçük mutasyonların ve uniparental dizomi gibi
düzensizliklerin tespit edilememesi veya tüm kromozomal bölgelere spesifik FISH problarının bulunamaması bu yöntemin en önemli dezavantajlarını
oluşturmaktadır. Bununla birlikte kromozomal dengeli taşıyıcılık nedeni ile yapılan PGT uygulamalarında kullanılacak FISH probları önem arz etmektedir.
Yöntem, hem Robertsonian tipi hem de resiprokal
translokasyonlar ile inversiyonlara yönelik analizlerde kullanılabilmektedir. Resiprokal translokasyon
varlığında kullanılan FISH probları genellikle translokasyona uğrayan kromozomlardan birisinin kırık
bölgesinin proksimal ve distal bölgesine telomerik
veya lokus spesifik ve yine translokasyona uğrayan
diğer kromozomun ise sentromerik bölgesi başta
olmak üzere bir bölgesine spesifik en az 3 prob kullanılmasını gerektirmektedir. Resiprokal translokasyonlarda normal/dengeli kromozomal yapıya sahip
embriyo bulunabilmesi olasılığı %25 civarındadır.
Robertsonian tipi translokasyonlarda bu oran translokasyonu taşıyan çiftin cinsiyetine göre değişmekle birlikte %50 kadardır. İnversiyon olgularında ise
mayotik rekombinasyon sırasında dengesiz derivatif
kromozom oluşabilme olasılığı vardır ancak oran çok
yüksek değildir (18). Bu tarz bir PGT uygulamasının
en önemli dezavantajı uygulanan tekniğin prob kullanılan kromozomlar dışında herhangi bir bilgi vermemesi ve doğrudan preimplantasyon genetik taramaya imkân vermemesidir. Bununla birlikte uygulamalarda, derivatif kromozomların tespiti ve analiz
sonrasında yeterli vakit kalması durumunda pratik
13 ve 21 nci kromozomlar başta olmak üzere X, Y ve
18 nolu kromozomlara yönelik olarak tarama yapma
olanağı da mevcuttur.
Uygulama Önerileri
 Anöploidi taramaları, inversiyon ve resiprokal/
robertsonian tipi kromozomal translokasyonlara bağlı oluşabilecek derivatif kromozomların tespitinde kullanılabilir.
 Prob kullanılan kromozomlar dışında yer alan
genomik bölgeler hakkında bir bilgi vermemesi en önemli dezavantajıdır.

Mikroarray Tabanlı Uygulamalar
Mikroarray tabanlı uygulamalar ise kromozomal
dengeli taşıyıcılık ve anormal segregasyon nedeniyle oluşabilecek parsiyel monozomi (delesyon) ve
parsiyel trizomilerin (duplikasyon) tespiti yanında
diğer kromozomlara ait anöploidiler ve yapısal düzensizliklerin de tespitine olanak vermesi nedeniyle
günümüzde kullanım sıklığı giderek artış göstermektedir.
aCGH (Array Comparative Genomic Hybridization) yönteminde, hasta ve kontrol DNA’sı floresan
boyalarla etiketlenerek DNA mikroarray’e hibridizasyonları sağlanarak mikroarray uygulaması
yapılır ve sonrasında mikroarray tarayıcısı tarafından floresan ölçümleri yapılarak bir takım özel
yazılımlar aracılığı ile plot çizimleri yapılır. aCGH
yöntemi anöploidi taramasında ve kromozomal
translokasyonların analizinde kullanılabilmektedir.
Tüm kromozomların analizine olanak vermesi, 5-10
kbp düzeyindeki kopya sayısı değişikliklerini tespit edebilmesi, mikrodelesyon ve duplikasyonları
saptayabilmesi ve hızlı sonuç elde edilebilmesi bu
yöntemin en önemli avantajlarını oluşturmaktadır.
Ancak, uniparental dizomi, dengeli kromozomal
yeniden düzenlemeler, triploidi ve haploidi ile %20
’nin altındaki mozaisizmi tespit edememesi aCGH
yönteminin en önemli dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mikroarray tabanlı bir diğer uygulama ise SNP
Mikroarray yöntemidir. SNP belirli bir pozisyon veya
lokustaki DNA’nın sekans varyantları olarak tanımlanmaktadır. SNP mikroarray uygulamasında, DNA
içinde bulunan alternatif SNP dizileri kırmızı ve yeşil
boyalarla etiketlendikten sonra DNA’daki sinyallerin
yoğunluğu ve SNP sayıları değerlendirilir. Daha sonra bazı özel yazılımlar kullanılarak elde edilen veriler
kontrol popülasyonu ile karşılaştırılır. SNP Mikroarray yöntemi anöploidi taramasında ve kromozomal
translokasyonların analizinde kullanılabilmektedir.
Uniparental dizomi, ailesel dengeli kromozomal yeniden düzenlemeler (translokasyon, inversiyon vb.),
2.4-5 Mb boyutundaki segmental anöploidiler ile
haploidi ve poliploidileri saptayabilmesi SNP Mikroarray uygulamasının en önemli avantajları olarak
karşımıza çıkarken, fiyatının nispeten daha pahalı
olması ve 72 saatlik uygulama süresi nedeniyle taze
embriyo transferine olanak vermemesi en önemli
dezavantajlarını oluşturmaktadır.
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Uygulama Önerileri
 aCGH ve SNP Mikroarray yöntemleri anöploidi
taramasında ve kromozomal translokasyonların analizinde kullanılabilmektedir.
 aCGH yöntemi 5-10 kbp düzeyindeki kopya
sayısı değişikliklerini tespitine imkân vermektedir.
 SNP Mikroarray yöntemi uniparental dizomi ve
2.4-5 Mb boyutundaki segmental anöploidilerin tespitine de olanak verir.
Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS)
NGS teknolojisi son dönemde reprodüktif uygulamalarda kullanılmaya başlanmış önemli bir moleküler genetik analiz yöntemidir. NGS yöntemi temel
olarak preimplantasyon genetik tarama uygulamalarında kullanılmakta olup, uniparental dizomi, dengeli ailesel kromozomal yeniden düzenlemeler hakkında bilgi vermemektedir. Bununla birlikte, farklı ticari
platformlara göre değişmekle birlikte NGS teknolojisi yaklaşık 3 Mb’a kadar olan segmental anöploidiler
hakkında da bilgi verebilmektedir.
Uygulama Önerileri
 Preimplantasyon genetik tarama uygulamaları
için uygun bir yöntemdir.
 3 Mb’a kadar olan segmental anöploidiler hakkında bilgi verebilmektedir.
SONUÇ
PGT uygulamaları, ailesel kromozomal yeniden düzenlenmeler ve buna bağlı oluşabilecek dengesiz
kromozomal ürünlerin tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle PGT uygulaması öncesinde
aileye çok iyi bir genetik danışma verilerek ailede
saptanan mevcut kromozomal yeniden düzenlenme, buna bağlı etkilenmiş çocuk sahibi olma olasılığı, hastalığın etkilenmiş çocuk üzerindeki olası etkileri ve mevcut PGT uygulamaları ile bu yöntemlerin
sınırlılıkları konusunda aileye çok iyi bilgilendirme
yapılmalıdır. Bununla birlikte uygulanan testlerin
teknik sınırlılıkları ve yanlış pozitiflik veya negatiflik
olasılıkları nedeniyle, PGT uygulamaları sonrasında
elde edilen sonuçların invaziv prenatal veya postnatal yöntemlerle doğrulanması önerilmelidir.

PREİMPLANTASYON GENETİK TARAMA (PGS)
Kromozom adı verilen yapılardaki sayısal eksiklikler
veya fazlalıklar gebelik döneminde sıklıkla düşükle sonuçlanmaktadır. Doğuma kadar ulaşması durumunda
bebeklerde zekâ geriliği ve/veya fiziksel bozukluklara
neden olmaktadır. Bunlardan en iyi bilineni ise Down
Sendromu olup sayısal kromozomal bozukluklar içinde en hafif düzeyde seyreden ve bu nedenle de sıklıkla doğuma kadar ulaşan bir hastalıktır.
Benzer olarak, kromozomlarda meydana gelen
yapısal eksiklik ve fazlalıklarının birçoğu doğum
sonrasında ciddi fiziksel anomaliler ve mental retardasyon ile seyretmektedir. Ayrıca, bebeğin anne
karnında ölmesine veya gebeliğin düşükle sonuçlanmasına neden olmaktadır. Yapısal kromozom
hastalıkları ile ilgili en büyük sıkıntı ise yüz binlerle
ifade edilebilecek farklı türünün olması ve bunların
saptanmasındaki tıbbi zorluklardır.
Bebeklerde görülen bu tür kromozom hastalıklarının, anne veya babada bulunan kromozom hastalığı taşıyıcılığı veya dengeli kromozom bozukluğu
(translokasyon, inversiyon vb.) gibi genetik bozukluklardan kaynaklanabileceği gösterilmiştir. Ancak,
bebeklerde gözlenen kromozom hastalıkların çok
büyük bir kısmında problemin kaynağının anne
babadaki kromozom bozukluğu olmadığı gösterilmiştir. Aksine, anne ve baba adayının kromozomları
normal olmasına rağmen sıklıkla bu kişilerin üreme
hücrelerinde meydana gelen kromozom bozukluklarından kaynaklandığı saptanmıştır.
Günümüzde, kısırlık nedeniyle tüp bebek uygulamasının yaygın olarak yapılması bu konudaki araştırmaları arttırmıştır. Çalışmalarda; ileri anne yaşı,
tekrarlayan tüp bebek denemelerinde başarısızlık,
tekrarlayan gebelik kayıpları, şiddetli erkek kısırlığı
gibi durumlarda çiftlerin embriyolarında normalden
çok daha yüksek oranlarda (%50-60) kromozom bozukluğu meydana geldiği saptanmıştır. Bu durum,
PGT endikasyonları (kromozomal bozukluklar
için)
 Anne ve/veya baba adayında sayısal veya yapısal kromozom bozukluğu saptanmış olması
 Yardımcı üreme teknikleri uygulanan çiftlerde
- 38 yaş ve üstü kadınlarda
- Tekrarlayan gebelik kayıpları bulunan çiftlerde
- Şiddetli erkek kısırlığı saptanan çiftlerde
- Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları
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kromozom bozukluklarının henüz embriyo aşamasında tanımlanmasının önemini ortaya koymuştur.
Bununla bağlantılı olarak, 1998 yılından itibaren
embriyolarda genetik tanı dünyada yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda genetik incelemeler yapılması işlemine “embriyoda genetik tanı - Preimplantasyon Genetik Tanı
(PGT)” adı verilmektedir. Gebelik öncesi genetik tanı
adı da verilen bu işlem; yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuar ortamında döllenmesi sonucunda gelişen embriyolardan 1 adet hücre alınması ile gerçekleştirilmektedir. Alınan hücrelerde özel yöntemler
kullanılarak doğacak bebekteki sayısal kromozom
bozukluklarının tanısı yapılabilmektedir. Böylece,
anne adayına sağlıklı embriyolar transfer edilerek
gebelik şansı arttırılmakta, düşük ihtimali azaltılmakta ve sonuç olarak sağlıklı bebeklerin doğma şansı
arttırılmaktadır.
PGT’da sık kullanılan yöntemler (kromozomal
bozukluklar için)
 Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH)
 Array Komparatif Genomik Hibridizasyon (aCGH)
 Yeni Nesil Sekanslama (NGS)
Kullanımı 1998 yılında yaygınlaşan PGT işleminde
ilk zamanlarda FISH yöntemi kullanılarak sadece beş
farklı kromozom (13, 18, 21, X, Y veya 13, 16, 18, 21,
22) incelenebilmekte iken bu sayı daha sonra dokuz
kromozoma kadar yükselmiştir (13, 15, 16, 17, 18, 21,
22, X ve Y). Son yıllarda yapılan çalışmalar sonrasında
FISH yönteminin yanı sıra mikroarray (aCGH)adı verilen ikinci bir teknik daha geliştirilmiştir. Klasik CGH,
uzun yıllardır hem anne karnındaki bebeklerin hem
de doğum sonrasında genetik hastalık saptanan bireylerin incelenmesinde hatta kanser hastalarında
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, zamanla mikroarray teknolojisine adapte edilmiş (aCGH) ve böylece daha fazla kromozom bozukluğunun çok daha
güvenli olarak saptanabilmesi sağlanmıştır. Yaklaşık
2 yıl önce bu yöntem bir adım daha ileri taşınarak
tüp bebek hastalarında da kullanılmaya başlanmıştır
ve embriyolar ana rahmine konmadan önce 24 kromozomun sayısal olarak incelenmesi mümkün hale
gelmiştir.
2014 yılı sonlarından itibaren ise Next Generation Sequencing (NGS) adı verilen yeni teknoloji embriyolarda genetik tanı amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, genetik hastalıkların doğum
sonrası dönemde tanımlanması amacıyla dünyada

yaygın olarak kullanılmakta olan bir tekniktir. NGS
tekniğinin tüp bebek uygulamalarında embriyoda
genetik tanı amacıyla kullanılabilmesi için yoğun
çalışmalar yapılmış ve en sonunda 2015 yılı başlarından itibaren PGT amacıyla uygulanmaya başlanmış
ve hızlıca yaygınlaşmıştır.
NGS ile 24 kromozom incelemesinin aşamaları
3-4 adet hücre alınması (5. günde)
Tüm genetik yapının çoğaltılması
Yeni nesil sekanslama uygulanması
Özel bir cihaz ile analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Sayısal ve yapısal (?) kromozom bozukluklarının tanımlanması
NGS ile 24 kromozom incelemesinin avantajları
 Mozaik embriyoların tanımlanabilmesi
 Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç oranının
daha düşük olması
 Yüksek gebelik oranı
 Azalmış düşük oranı
 Artmış doğuma ulaşan gebelik oranları
 Tek embriyo transferine bağlı yüksek riskli çoğul gebeliklerde azalma
IlluminaVeriSeqTM PGS kitinin avantajları
VeriSeqTM
PGS
(Illumina)

Array CGH
(Blue Gnome /
OGT)

FISH

Kullanılan
Yöntem

Direk

İndirek

İndirek

Prob Tipi

NGS

BAC prob /
Oligonükleotid
Array

Prob

Sensitivite

Yüksek

Orta

Düşük

Çok Düşük

Düşük

Orta

Triploidi
Tanımlası

Evet

Hayır

Evet

Anöploidi
Taraması

+

+

+

+/-*

+

+/-

False Pozitif &
Negatif Oran

Yapısal
Anomali
Taraması
(Translolasyon,
inversiyon vb)

* NGS yöntemi ile embriyolarda yapısal anomaliler tanımlanabilmekte olmakla birlikte VeriSeq kitini üreten firma
tarafından valide edilmediğinden dolayı yukarıdaki tabloda +/- olarak ifade edilmiştir.
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NGS tekniği kullanılarak embriyolarda 24 kromozom incelemesi yapılmasının diğer yöntemlere
göre bir takım avantajları bulunmaktadır. Özellikle,
bu yöntem ile mozaik embriyoların tanımlanabilme
ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca,
BAC veya oligo tabanlı probların kullanıldığı array
CGH yöntemlerinde kullanılan problardan kaynaklanan birtakım sıkıntılar çok daha az gözlenmektedir.
NGS yöntemi ile embriyolarda 24 kromozom incelemesi uygulamalarında, tüm güvenlik aşamalarına
rağmen yine de kullanılan tekniğe ve alellerden birinin amplifiye olmama (ADO) olasılığına bağlı olarak
%2-3 oranında yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuç
alma riski mevcuttur. Ayrıca; bu test, çözünürlüğünün
altında kalan parça kopmaları ve artışları ile dengeli
kromozom değişiklikleri, tek gen (DNA) hastalıkları
ve Uniparental Dizomi (UPD) için bilgi verici değildir.
Bu nedenle, değerlendirme sonrasında sağlıklı olduğu belirlenen embriyoların anne adayına transferi
sonrasında gebelik oluşması durumunda, 11. haftada alınan koryonik doku örneğinde veya 16. haftada
yapılan amniyosentez işlemi sonrasında kromozom
testleri ile PGT işleminin doğrulaması yapılmalıdır.
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2. Kadında fertilitenin korunması

Fertilitenin korunmasına yönelik uygulamalar, modern
tıbbın koruyucu hekimlik yönünü öne çıkaran, başta
kadın doğum hekimleri olmak üzere birçok disiplinin
katılımı ve desteğini zorunlu kılan, ve de giderek artan
güncelliği nedeniyle Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)’nin
önemli bir özel ilgi grubunu oluşturan faaliyetler bütününü kapsamaktadır. Bu derleme “ÜTD Fertilitenin
Korunması Özel İlgi Grubu’nun”, konuyu ana hatları ile
ortaya koyduğu genel bir kılavuz niteliğindedir.

A. Üreme çağında
i. Fertilite koruyucu yöntemler kimlere önerilmelidir
ve tibbi zorunluluk halleri nelerdir?
 Üreme çağındaki ekstrapelvik ya da pelvik kanser
hastalarının, kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
bu tedavilere başlamadan önce mutlaka infertilite riski konusunda bilgilendirilmeleri şarttır. Bunun yanısıra;
 Düşük over rezervi ve erken menopoz için risk
taşıyan genetik durumların varlığı (Fragile X premutasyon taşıyıcılığı ve mozaik monozomi X),
 Kemoterapi gerektiren ve dolayısıyla düşük over
rezervi ve erken menopoz için risk taşıyan sistemik hastalıklar (SLE, Romatoid Artrit gibi otoimmün hastalıklar),
 Kemik iliği transplantasyonu gerektiren sickle
cell anemi veya talasemi majör gibi benign hematolojik hastalıklar ve immunosupresif tedaviye cevap vermeyen otoimmün hastalıklar,
 Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya
aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin varlığı durumları (> 39 yaş üzerinde olmak, AMH <
1-1,3 ng/dl, FSH ≥ 10 IU / ml, ultrasonografi ile iki
overdeki AFC toplamı ≤ 5-7),
 Ciddi ve tekrarlayan endometriozis, BRCA-1 veya
BRCA-2 mutasyon taşıyıcılığı, benign ovaryen
tümörler gibi potansiyel ooferektomi gerektiren

1. Amaç
Fertilitenin korunması için öncelikle, gelecekte fertilite azalması ya da total kaybı (sterilite) için risk grubunu oluşturacak hasta gruplarının belirlenmesi ve
risk öncesi gerekli danışmanlığın hastalara verilmesi
hedeflenmelidir.
İnfertilite riskleri belirlenen hastalara mevcut ve
kanıta dayalı fertilite koruyucu seçenekler sunulmalıdır. Günümüzde bu alanda yaklaşım ve müdehale
ihtiyacına sahip hasta gruplarının sadece %2-50’sine
ancak danışmanlık verilmekte olduğu düşünüldüğünde, daha fazla hastaya danışmanlık verilmesi hedeflenmelidir.
Fertilite kaybı riski olacak hastaların belirlenmesi,
danışmanlık verilmesi ve uygun yöntemin uygulanıp fertilitenin korunması için üreme tıbbı, medikal
onkolojisi, radyasyon onkolojisi, jinekolojik onkoloji,
üroloji, hematoloji, pediatrik onkoloji ve cerrahiden
oluşan multidisipliner yaklaşım önemlidir. Ayrıca bu
ekibin içinde hemşire ve psikoloğun olması da uygun olacaktır.
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durumların varlığında da, infertilite riski konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde fertilitenin
korunmasına yönelik uygulamalara yönlendirme
gerekliliği ve uygunluğu bulunmaktadır.
Aile kuracak partneri bulamama, kariyer yapma
gibi nedenlerle çocuk yapmayı geciktirme durumunda olan ve bu sırada ilerleyen yaşları nedeniyle
fertilite kaybı riski ile karşı karşıya olan kadınlar da
yine tıbbi bir bilgilendirme ve koruyucu tedbirlere
başvurma grubunu oluşturmaktadır (1,2).
ii. Üremenin korunması için mevcut seçenekler
a. Over dokusu dondurma
b. Oosit dondurma
c. Embriyo dondurma
(Primordial ve pre-antral folikül kültürü ile oosit in
vitro matürasyonu halihazırda fertilitenin korunması
konusunda deneysel yöntemler olarak kabul edilmektedir)
Seçeneklere karar verirken dikkat edilecek kriterler:
 Yaş,
 Primer endikasyon kanser tedavisi ise kanserin
tipi,
 Fertiliteyi tehdit edici tedavinin tipi,
 Fertilite koruyucu yaklaşım için zaman kısıtlılığı
(örnek; ovülasyon indüksiyonu için zaman var
mı?),
 Kanser hastalarında overlere metastaz riski, (örnek; lösemi ve endometrium kanseri en yüksek
risk, serviks ve meme orta risk, lenfoma en düşük
risk) (3)
 Uygulanacak prosedürün başarı şansı
 Partnerin olup olmaması
a. Ovarian doku dondurma ve transplantasyon
Henüz deneysel olarak kabul edilen bir yöntemdir.
Dokunun dondurulacağı optimal teknik, dondurma
ile transplantasyon arasındaki optimal süre, transplantasyon sonrası dokunun fonksiyonu, hormon
üretme potansiyeli, ovülasyon ve gebelik şansı ile
ilgili henüz net veriler yoktur. Dolayısıyla, riskleri,
yararları, güvenlik ve etkinliği net olmayan bir seçenektir. Ayrıca, kalan rezidü overin fonksiyon ve
spontan ovulasyon şansı da net değildir. Deneysel
bir yöntem hüviyetini halen koruduğu için ancak
deneysel araştırma kapsamı ve süreçleri içerisinde
hastalara sunulmalı, bilgilendirilmiş onam alınırken

bu husus özellikle vurgulanmalı ve hastalar bu konu
ile özel olarak ilgilenen tersiyer referans ünitelerine
sevk edilmelidir (4).
Agresif malignitesi olup ovulasyon indüksiyonu (OI), oosit ve embriyo dondurma için zamanı
olmayan hastalar, hormon duyarlı malignitesi olup
ovaryen stimülasyonun arzu edilmediği üreme çağındaki hastalar ve seksüel maturite gerektirmediği
için prepubertal çocuklar için uygun bir seçenektir.
Günümüzde prepubertal çocuklar için tek makul seçenektir.
Henüz deneysel olduğu için çocuk doğurma yaşını ertelemek isteyenler için önerilmemelidir.
Overe metastaz ihtimali /riski varsa ya da over damarlarındaki malign hücrelerin yayılım riskini azaltmak için, metastaz riski yüksek olan bir kanser durumu varsa (lösemi, endometrium ca) ya da over kanserleri için genetik predispozisyon varsa önerilmesi
uygun değildir. Özellikle lösemide önerilecekse, ilk
remisyon ile kemik iliği transplantasyonu arası over
dokusu almak için uygun dönem olabilir (5).
Laparoskopi, mini laparotomi veya transpozisyon sırasında ovaryen kortikal biyopsi ya da tüm
over alınabilir. Tedavi sonrasında fertilitenin ya da
over fonksiyonunun tamamen kaybedilmesi ihtimali
ne kadar yüksek ise, tüm overin alınmasının seçilme
ihtimali de o kadar fazladır.
Metod olarak vitrifikasyon slow freezinge üstün
gözükmektedir ama standart metod olması için
daha fazla dataya ihtiyaç bulunmaktadır.
Kemoterapi sonrası teratojenite riskini önlemek
için gebelik çabalarına başlamadan önce 3-6 ay beklenmesi uygundur.
b. Oosit dondurma
Artık deneysel olarak kabul edilmeyen ve fertilite
korunmasının standart yöntemlerinden biri haline
gelen bu yöntem hem medikal hem de sosyal nedenlerden ötürü günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fertilite korunması gereken tüm hastalara
önerilebilir. Özellikle partneri olmayan, donor spermi kullanmak istemeyen, etik ya da dini nedenlerden dolayı embriyo dondurmak istemeyen veya sosyal dondurma isteyenler için önerilebilir.
Günümüzde, ilerleyen yaşın doğurganlığın kaybı için en önemli etken olması nedeniyle, henüz eşi
olmayan, iş ve kariyer planlaması gibi sosyal nedenlerden dolayı gebeliği geciktirmek zorunda kalan ve
ilerleyen yaşlarda doğurganlıklarını kaybetmek istemeyen kadınlar bu yöntem için en önemli adaylardan biridir.
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Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulup çözünen
yumurtaların %85’i çözme işleminden sonra canlılıklarını muhafaza etmektedirler. Bu yumurtaların
kullanılması ile elde edilen gebeliklerden doğan
bebeklerle ilgili bildirilmiş olumsuz sonuç bulunmamakta ve bu bebeklerin sağlığı da tamamen taze
yumurtalardan elde edilen gebeliklerinki ile aynı gözükmektedir.
Başarıyı belirleyen en önemli belirteç kadın yaşıdır. 35-39 yaş arasındaki dönemde dondurulmuş
oositler ile literatürde bildirilen gebelik oranları % 27
ve canlı doğum oranları % 19 civarındadır. 40 yaş üstünde ise doğum oranı %7.7’e düşmektedir (6).
Toplanıp dondurulmak için önerilen optimal matür oosit sayısı 8-10 olup dondurma için vitrifikasyon
önerilen dondurma şeklidir (7).
35 yaştan önce oosit dondurulduğunda sonuçlar çok daha iyi olmaktadır. Bu grupta daha fazla ve
daha kaliteli oosit toplanmakta ve dondurulmakta,
canlı kalım ve gebelik oranları da oosit donasyonuna
benzer şekilde yüksek seyretmektedir. Yaş ilerledikçe, daha az sayıda ve kalitede oosit toplanması başarıyı azalmaktadır.
Sosyal amaçlı dondurmalarda, 37 yaşın oosit
dondurmasına gidilmesinde en optimal fayda-risk
analizi veren yaş aralığı olduğu gözükmektedir.
c. Embriyo Dondurma
En başarılı, güvenilir ve en çok kullanılan yöntemdir. İnfertil hastalardaki yapılan çalışmalarda vitrifikasyon ile dondurma-çözme sonrası embriyoların
sağkalım oranları %95 in üzerinde olup canlı doğum
oranları ise taze embriyo transfer oranlarına benzerdir ve bu oran yüzde 36’ lara kadar varmaktadır. Üremenin korunmasına yönelik ise embriyonun dondurulması sonrası canlı doğum oranlarını belirleyen
çalışma sınırlı olup, bu çalışmaların en kapsamlı olanında meme kanserli hastalarda canlı doğum oranı
%45 olup hastalarda fertilite %51.5 oranında korunmuştur (8). Embriyo dondurma yöntemiyle üremenin korunması için hastanın mutlaka partneri olmalı
ki ülkemizde evli olma zorunluluğu mevcuttur. Bunun dışında ovarian stimulasyon için minimum 10
gün maksimum da 4-5 haftalık bir süreç gerekebilmektedir. Bu nedenle hızlı bir şekilde kemoterapi
veya radyoterapi alması gereken hastalarda ya farklı
bir yönteme yönlenilebilir ya da random start ovariyan stimulasyon ile bu süre konvansiyonel yöntem
sonrası elde edilen embriyo sayısı azalmadan maksimum 2 haftaya dek indirilebilir.
Oosit veya embryo dondurması amacıyla yapılan

kontrollü over stimülasyonuna (KOH) özgü hususlar:
 Kanser için planlanan tedavinin gecikmesini önlemek için “Random-start protokol” şeklinde KOH
planlanabilir ve OHSS gelişmesi kanser tedavisini
geciktirebileceğinden OHSS riskini azaltmak ve
önlemek amacıyla antagonist protokolü ve buna
ilave olarak GnRH agonist ile trigger yapılması uygun olacaktır. Yıllar içinde, overdeki folikül recruitmentin tek bir defaya mahsus olmadığı ve siklus
içinde birden fazla dalga şeklinde ortaya çıktığı
anlaşıldığı için, hasta siklusunun hangi safhasında
olursa olsun, kanser tedavisine başlamayı geciktirmemek için ovarian hiperstimülasyona başlanabilir. Özellikle ovülasyon olduktan sonra luteal
fazda bile ovarian hiperstimülasyona başlanıldığında , normal standard erken foliküler fazda başlanılan stimülasyon ile benzer oosit elde edilebildiğini ve hatta bu tarz stimülasyonlarda yalnızca
gonadotropin kullanımının yeterli olabileceğini,
ayrıca LH baskılaması için bir antagonist eklemeye gerek dahi olmadığını anlamış bulunmaktayız.
Ayrıca aynı siklus içerisinde bir yumurta toplamasının ardından stimülasyona devam ederek
geriden gelen yumurtaları da tekrardan toplama
şansına yani ardışık folikül aspirasyonu şansına da
sahip bulunduğumuzu anlamış durumdayız (9).
 Özellikle hormon duyarlı tümörlerde daha düşük
östrojen seviyeleri için aromataz inhibitörleri ile
gonadotropinlerin düşük dozda beraber kullanıldığı KOH protokollerinin tercih edilmesi uygun
olacaktır. Meme kanseri hastaları üremenin korunması açısından diğer adaylara göre hormon
duyarlı olması nedeniyle farklı bir grubu oluşturmaktadır. Meme kanseri dünya üzerinde yaklaşık %30 oranıyla en sık görülen kanser tipi olup
bunun da yaklaşık %10’u 40 yaş altı bayanlarda
izlenmektedir. Bir aromataz inhibitörü olan letrozolün hem kısa hem de uzun dönemde meme
kanseri hastalarında güvenli olduğu (yaklaşık 5
yıllık takip süresinde üremenin korunması için
over stimulasyonu yapılan meme kanserli hastalarda %5, kontrol grubunda %5.5 rekürrens oranı;
p=0.8) ve bu hastaların konvansiyonel ovaryan
stimulasyon protokolleriyle over stimulasyonu
sağlanan hastalarla benzer siklus sonuçlarına
(oosit ve embriyo sayısı) sahip olduğu saptanmıştır (10). Normal şartlar altında bu hastalarda
cerrahi operasyon ile kemoterapi arasında 6 haftalık bir süre mevcuttur fakat yapılan çalışmalarda bu sürenin 10-12 haftaya kadar uzamasının
sağkalım ve nüks üzerine bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Buradan hareket edilerek letrozol ve
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gonadotropinler ile beraber yapılan over stimulasyonları daha fazla embriyonun dondurulmasını güvenli bir şekilde sağlayabilmektedir.
iii. Üremenin korunmasında cerrahi yaklaşımlar
Over transpozisyonu (Ooferopeksi):
Overler radyasyona duyarlıdır ve over folikülleri üzerindeki bu etki doza, hastanın yaşına ve tanı aldığındaki over fonksiyonlarına bağlıdır. ≤300 cGY radyasyonun ovaryan yetmezlik yapma oranı %11’iken,
>300 cGy dozunda bu oran %50’ye çıkar. Pelvik
radyoterapi alacak reprodüktif çağdaki kadınlarda
radyasyona bağlı over hasarının önlemesi ve over
fonksiyonlarının korunmasının en önemli yolu radyasyon sahasından over dokusunun uzaklaştırılmasıdır. Transpozisyon kararı; hastanın yaşı, over rezervi,
fertilite isteği, medikal durumu ve prognoza göre
alınır. >40 yaş, kötü over rezervi olan, menopozda
olan ve lösemi, nöroblastoma, evre IV meme kanseri
veya serviksin adenokanseri gibi overe metastaz riski
yüksek olan kanserler transpozisyon için çok uygun
adaylar değildir. Erişkinlerde en fazla anal ve rektal
kanserler için uygulanırken, çocuklarda Hodgkin or
non-Hodgkin lenfoma, vajinal ya da uterin tümörler,
pelvik Ewing’s sarkomu, ve spinal tumörler başlıca
endikasyonları oluşturmaktadır. Medial over transpozisyonu (uterusun posterioruna) ya da lateral over
transpozisyonu (round ligament tabanına, böbreğin
alt polü seviyesine veya parakolik oluklara) şeklinde
yapılabilir. Transpozisyon amacıyla en uygun yeri belirlemek için operasyon öncesi radyoterapi alanı net
olarak belirlenmelidir. Komplikasyon oranı düşük ve
başarı oranı yüksek bir operasyondur. Laparotomi
ile primer tedavi edilmeyecek hastalarda laparoskopi tercih edilen metotdur ve radyoterapinin erken
başlamasına izin verir. Overde kist oluşumu (en sık
komplikasyondur - %0-23), fallop tüpünün nekrozu,
kronik ağrı ve ovaryen dokunun torsiyonu sonucu
vasküler perfüzyonun bozulması gibi komplikasyonlar görülebilir. Radyoterapi operasyondan birkaç gün
sonrasında verilebilir. Oosit ya da embriyo kriyoprezervasyonu düşünülüyorsa prosedür sırasında eş zamanlı iğne ile oositler toplanabilir. Over kriyoprezervasyonu düşünülüyorsa da overden kama rezeksiyon
ya da unilateral ooferektomi yapılabilir. Başarı hastanın yaşı, radyasyonun dozu, radyasyonun dağılımı,
vasküler bütünlük ve radyasyonun over korumalı verilip verilmediğine bağlıdır. <40 yaş over fonksiyonu
%88,6 korunur. Gebelik oranı hastanın yaşına, kanserin tipine ve eşlik eden ek infertilite faktörü olup olmadığına bağlıdır (11).

iv. Üremenin korunması amacıyla farmakoterapi
Diğer yöntemlerden cerrahi girişim gerektirmemesi ve hemen uygulanabilir olmasıyla ayrılmasına
rağmen şu anda tüm ajanlar deneysel olarak kabul
görmektedir. En sık kullanılanı GnRh agonistleridir.
Over ve uterusa giden kan akımını azaltması ve antiapoptotik etkileriyle primordial folikülleri koruduğu
iddia edilmektedir. Yapılan randomize kontrollü çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Bu çalışmalarda
prematür over yetmezliği oranları karşılaştırılmış ve
regülariteden bağımsız herhangi bir vajinal kanama
end-point olarak alınmıştır. Ayrıca gruplar arası heterojenite ve over rezervinin farklı zamanlarda farklı belirteçlerle belirlenmeye çalışılması da bu çalışmalardan oluşan meta-analizlerin güvenilirliğini azaltmaktadır. Çalışmalarda menstrüal periodun geri gelmesi
için hasta takip süreleri de tedavi sonrasında farklı
olup 6 ile 24 ay arasında değişmektedir. Şu an için
GnRh agonistlerinin üremenin korunması amacıyla
kullanımı deneysel kabul edilip önerilmemektedir
(12). Ayrıca bu ajanların tümör dokusu üzerine olabilecek olası zararlı etkileri üzerine çalışmalara ihtiyaç
vardır. Sfingozin 1 fosfat ve granulosit koloni stimulasyon faktör üremenin korunması açısından ilerisi
için gelecek vaat eden ve şu anda hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde edilmiş ajanlardır (13).
Günümüzde fertilite korunmasında ovaryen supresyon için kullanılan GnRH analogları ve diğer ajanların etkinliği ile ilgili yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Bu metodu özellikle isteyen kadınlar, çok acil olan
olgular veya diğer seçeneklerin kullanılamayacağı
nadir durumlarda bilgilendirilerek, ancak klinik çalışmaya katılımcı olarak metodu kullanabilirler.
v. Kanser Survıvorları için önemli noktalar:
 Kanser hastalarında kümülatif spontan gebelik
oranları düşüktür. Lösemi, serviks ve meme kanserlerinde bu oran en düşüktür. Genel popülasyonla karşılaştırıldığında oranın en düşük olduğu
meme kanseri hastalarında gebelik oranı tedavi
sonrası yaklaşık %67 azalır. Meme kanseri hastalarında östrojen reseptörü pozitif olanlarda bile
gebe kalanlar ve kalmayanlar arasında survive
arasında fark yoktur. Bu hastalarda kanser tedavisi sonrası gebeliklerde olası konjenital malformasyon ve kötü obsterik sonuçlar (sezaryen doğum, preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı
gibi) konusunda dikkatli olunmalıdır.
 Kanser hastaları yeterli tedavi ve takip sonrasında uygun zamanda gebe kalabilirler. Hastalara
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gebelik için zaman önerilirken relaps için en düşük risk ve kanser tedavisi için kullanılan kemoterapotik ilaçları tamamen vücuttan elimine edilmiş olduğu düşünülen zaman seçilmelidir (son
sozdan yaklaşık 3-6 ay sonra).
 Fertilite koruyucu cerrahi yapılan borderline over
tümörleri sonrası spontan gebelik % 30-60’ dır.
Operasyon sonrası adezyon ve azalmış over rezervinden dolayı spontan gebelik sansı azalan hastalarda IVF planlanabilir. IVF ve gebelik, rekürrens
açısından risk artısına neden olmaz ama yakın takibi uygundur.
 Henüz deneysel olmasına rağmen, tedavinin acil
başlanması planlanan, zamanın kısıtlı olduğu
kanser hastalarında 3-5 günlük kısa stimülasyon
ile immatür oositlerin toplanıp maturasyon sonrası dondurulduğu oosit invitro maturasyonu da
akılda tutulmalıdır.
B. Prepubertal dönemde

Tablo 1. Yaygın Adölesan ve Çocukluk Çağı Kanserlerinde
Tedavi Sonrası Fertilite Kaybının Değerlendirilmesi (20).
Düşük Risk Akut lenfoblastik lösemi
< %20
Wilm’s tümörü
Yumuşak doku tümörü Evre1
Germ hücreli tümör (gonadların
korunduğu radyoterapi uygulanmayan)
Retinoblastom
Beyin tümörü: sadece cerrahi, kranial
radyasyon uygulaması <24Gy
Orta Risk

Akut myeloblastik lösemi
Hepatoblastom
Osteosarkom
Ewing’s sarkom Evre 2 veya 3
Nöroblastom
Non-Hodgkin lenfoma
Hodgkin hastalığı: alternatif tedavi
Beyin tümörü: kraniospinal radyoterapi,
karnial radyasyon uygulaması >24 Gy

Yüksek
Risk > %80

Tüm vücut radyasyon uygulaması
Lokalize pelvik radyoterapi
Kemik iliği transplantasyonu için
kemoterapi uygulaması
Hodgkin hastalığı: alkilleyici ajanlarla tedavi
Yumuşak doku sarkomu evre 4
Metastatik ewing’s sarkom

i. Fertilite koruyucu yöntemler kimlere önerilmelidir ve
tibbi zorunluluk halleri nelerdir?
Adölesan dönemde üreme fonksiyonlarını etkileme
riski olan ve müdahale gerektiren durumların başında kanserler gelmektedir (14) Over kistleri, tümörleri,
konjenital kromozomal anomaliler gibi durumlar da
non malign ovaryan patolojileri oluşturmaktadır. Son
30 yılda gelişen antineoplastik tedavilerin sonucu
olarak çocukluk çağı kanserinin sağkalımında belirgin bir artış olmuştur. Özellikle multiajan kullanımı 5
yıllık sağkalımı %70-82’ye kadar yükseltmiştir. Artan
sağkalım oranları hastaların fertilite kaybıyla karşılaşma oranlarının da artmasına neden olmaktadır (15).
Maligniteler:
Günümüzde her 530 genç erişkinden biri çocukluk çağı kanserinden tedavi görmüştür. Ne yazık ki
bunların çoğunluğu almış olduğu tedavinin geç
dönem olumsuz sonuçlarından etkilenmektedir.
Potansiyel sekeller pubertal düzensizlik, hormonal
disregülasyon ve infertilite olarak karşımıza çıkabilmektedir (16,17).
Kansere yönelik tedavi, mevcut oosit rezervinin
tükenmesine neden olabilir. Alkilleyici ajanlar, özellikle siklofosfamid ve prokarbazin ve ağır metallerin,
yumurtalık için en çok toksik olan kemoterapötik
ajanlar olduğu bulunmuştur (18). 1-2 Gy doz aralığında yumurtalıkların pelvik veya spinal radyoterapi
ile doğrudan ışınlanması, genç kızlarda bile foliküllerin tükenmesine neden olarak kalıcı etkilere neden
olabilir (19).

Tablo 2. Kemoterapi ajanlarının gonodotoksisiste oranı
(21).
Yüksek
(>%80)

Sioklofosfamid
İfosfamid
Prokarbazin
Klorambusil
Busulfan
Melfalan
Nitrojen mustard
Kök hücre transplantasyonunda
kullanılan kemoteropotik ajanlar

Orta

Sisplatin
Karboplatin
Doksorubisin

Düşük
(<%20)

Bleomisin
Aktinomisin D
Alkilleyici ajanların kullanıldığı hodgkin
protokolü
ABVD (doksorubisin, bleomisin,
vinblastin/ dakarbazin)
CHOP x 4-6 siklus ( siklofosfamid/
doksorubisin/ vinkristin/ prednizon)
CVP (siklofosfomid/ vinkristin/
prednizon)
AML (antrasiklin/ sitarabin)/ ALL terapi
(çoklu ajan)

Çok düşükRisk yok

Vinkristin
Vinblastin
Metoteraksat
5-flurourasil
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Pelvik radrasyon foliküler atrezi ve kortikal atrofiye neden olur. Kemoterapiye benzer şekilde ovaryan
rezerv üzerinde yaşa bağlı etkisi vardır. Yaşlı hastalar
daha çok risk altındadır. Tek doz yüksek doz radyasyon, total dozu aynı veya daha yüksek olsa dahi multiple bölünmüş doz radyasyon maruziyetinden daha
toksik etkilidir. Ovaryan folikül havuzunun %50 azalmasına neden olacak median lethal doz 2 Gy kadar
az olabileceği raporlanmıştır (21).
Kranial radyasyon direk olarak hipofiz ve hipotalamusu etkileyebilir ve seksuel gelişim ve fertiliteye
etkili endokrinopatilere neden olabilir. Total vucut
ışınlama uterusa giden kan akımını etkileyerek büyümeyi engelleyebilir. Hastalar spontan abortus,
prematür eylem ve düşük doğum ağrılığı açısından
risk altındadır. Gonodal koruma ve ooforopeksi pelvik ve karaniospinal radyasyondan over maruziyetini
azaltabilir.
Malignite dışı durumlar
Adölesanlar arasında birçok durum doğurganlığın etkilenmesine neden olabilir. Gonadotoksik tedavilere maruz kalmak, over cerrahisi gerektiren patolojiler, prematur over yetmezliği ile ilişkili endokrin
veya genetik hastalıklar da (Turner’s Sendromu gibi)
fertilite korunmasının düşünülmesi gereken durumlardır (22).
Over patolojilerinin çocukluk yaş grubunda görülmesi nadir değildir. Neoplastik over kistleri, nonneoplastik over kistleri ve diğer ovaryan patolojileri
izlenebilir. Endometrioma adölesanlarda infertiliteye sebep olabilen patolojilerdendir (23).
Malignite dışı gonodotoksik ajanlarla tedavi gerektiren hastalıklar da fertiliteye zarar vermektedir.
Siklofosfamid, tedaviye dirençli otoimmün bozuklukların tedavisinde, sistemik lupus eritematosus
ve ciddi romatoid artrit gibi hastalıklarda kulanılan
gonodotoksik ajanlar içinde yer almaktadır. Ayrıca
romatolojik, metabolik ve kalıtsal kemik iliği yetmezliği sendromları için hematopoietik kök hücre transplantasyonundan önce kemoterapi ve miyeloablatif
kondüsyonlama uygulanması da tedavi sonrası infertiliteye neden olan durumlardır (24).
Turner Sendrom Study Group bir guideline yayınlamıştır. Fonksiyonel overleri olan genç kadınlarda oosit veya embriyo kriyoprezervasyonunu önermektedir (25)
ii. Üremenin korunması için mevcut seçenekler
Çocuklarda fertilite koruyucu girişimler uygulanırken mutlaka etik kurul onayı alınmalıdır.

Tablo 3. Prematür Ovaryan Yetmezlik Riski Olan NonMalign Patolojiler (21).
Kemik iliği transplantasyonu
Orak hücreli anemi
Talasemi minör
Aplastik anemi
İmmünsupresif tedaviye yanıt vermeyen otoimmün
hastalıklar
Kemoterapi gerektiren otoimmün hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus
Romatoid artrit
Behçet hastalığı
Wegener hastalığı
Multiple skleroz
Ovaryan patolojiler
Rekküren ovaryan kistler
Ovar torsiyonu
Endokrin ve genetik hastalıklar
Turner sendromu
Galaktozemi
Prematür ovaryan yetmezliği aile öyküsü

a. Oosit dondurma
Bu yöntem adölesanlarda fertilitenin korunması
için kullanılabilmektedir, çünkü sperm gerektirmez.
Adölesan kanser hastalarında bu prosedürün başarısı konusunda veriler yetersizdir. Fakat bu yöntem
artık deneysel bir yöntem olarak görülmemektedir.
Oosit toplama için esnek stimülasyon protokolleri artık mevcuttur. Bu prosedürün zamanlaması çoğu
durumda menstruasyon döngüsüne bağlı değildir
ve stimülasyon eski protokollere kıyasla daha az
gecikmeyle başlatılabilir. Ülkemizde adolesanlarda
transvajinal yoldan yumurta toplama işlemine karşı
bir çekince doğma ihtimaline karşı, yumurta toplama
işleminin transabdominal yoldan sonografi kılavuzluğunda ya da laparoskopi yardımıyla gerçekleştirilebilir olduğunu akılda tutmakta da fayda olabilir. Transabdominal yol ile tecrübeli ellerde oosit toplanılmasının yeterli sayıda oosit vereceği beklenmelidir.
Postpubertal çocuklarda hasta onayı ve ebeveyn
rıza ile oosit kriyoprezervasyonu önerilmelidir.
b. Ovaryan Doku Kriyoprezervasyonu
ve Transplantasyonu
Prepubertal dönemde tek fertilite koruma seçeneğidir. Halen deneyseldir. Yumurtalık dokusu kriyoprezervasyonu, binlerce primordial follikül içeren
yumurtalık korteksinin tamamının veya bir kısmının
ameliyatla çıkarılmasını içerir. Rezeke edilen doku
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şeritler halinde kesilir ve dondurularak saklanır.
Süreç hormonal uyarımı ve ovarian stimülasyonu
gerektirmediğinden, tedavinin başlamasının ertelenemediği hastalar ve puberte öncesi hastalar için
mevcut olan tek fertilite koruma tekniğidir (26, 27).
Teknik, dokunun çözülerek re-implantasyonu ile gelecekte kullanıma izin verir. Bu teknik deneyseldir ve
sadece deneyimli uzmanların bulunduğu az sayıda
merkezde uygulanabilir. Bugüne kadar bildirilmiş
olmasa da transplante edilen dokuda teorik olarak
kanser gelişme riski vardır.
Adölesanlarda ovaryen doku kriyoprezervasyonu ile ilgili raporlanmış bir kaç adet çalışma olmasına karşın sonrasında ovaryen korteks dokusunun
reimplantasyonu ile gerçekleşmiş canlı doğum rapor
edilmemiştir.
c. Ovaryan transpozisyon (ooforopeksi)
Ovaryan transpozisyon pelvisin herhangi bir bölümüne radyoterapi tedavisi alacak olan çocukların
hepsinde düşünülmelidir. Mesanenin rabdomiyosarkomu, vajina, uterus veya yumuşak doku veya
pelvik kemik sarkomları, Ewing sarkomu gibi tanılar,
çocuklarda over transpozisyonunun endike olduğu
esas tanılardır (28). Yumurtalıkların radyasyon alanının dışına taşınması olan ooforopeksi, over hasarını
hafifletebilir, ancak radyasyon yayılımı nedeniyle
overler her zaman ve tamamen korunamaz ve hastalar bu durum hakkında bilgilendirilmelidir (29). Yumurtalık transpozisyonu genellikle neoadjuvan kemoterapiden sonra yapılır ve minimal invaziv cerrahi
veya abdominal tümörün eşzamanlı rezeksiyonu
durumunda açık cerrahi ile tamamlanır. Tümörün türüne göre, eğer orta hatta radyasyon uygulanacaksa
overler taşınır ve parakolik boşluklara yerleştirilir, ya
da tümörün kontralateraline konumlanabilir veya
Hodgkin lenfomada olduğu gibi iliak kreste hizasına
alınabilir. Çocuklarda uzun dönemli fonksiyon ve fertilitenin korunması konusunda ileriye dönük yeterli
veri yoktur. Fallop tüpleri uterustan diseke edilirse
hasta doğal yolla gebe kalamaz.
3. Erkekte fertilitenin korunması
A. Üreme çağında
i. Fertilite koruyucu yöntemler kimlere önerilmelidir ve
tibbi zorunluluk halleri nelerdir?
Erkekte fertilitenin korunması yaklaşımlarının en büyük yararı ilerde azoospermi riski taşıyan erkeklerde

üreme potansiyelini koruyabilmektir (30). Daha nadiren görülen bir durum ise ilerde oligospermi geliştirme riski olan hastalarda intrauterin inseminasyon
ya da IVF prosedürlerinde kullanma amaçlı normospermik ejakulatın saklanması şeklindedir. Üçüncü bir
durum ise gelecekte olması muhtemel üreme güçlüğü kaynaklı endişeye yönelik üremeyi koruma yaklaşımlarıdır (31). Birçok erkekte yeterli sperm örneği
ejakülat ile elde edilebilmektedir. Örnek veremeyen
ya da azoospermik olgularda cerrahi yöntemlerle
sperm örneği elde edilebilmektedir.
Erkekler hastalarda fertilite için tehditler:
Kanser
En sıklıkla karşılaşılan nedendir. Kanser tanı ve
tedavisindeki gelişmeler bu hastalarda üremeyi
koruyucu yöntemlere başvuru sayısını arttırmıştır
(32). Kanser hastalarında hastalığın kendisine ya da
kullanılan antineoplastik ajanlara sekonder fertilite
kaybı riski artmıştır. ASCO ve ASRM kanser tanısı alan
hastaların en kısa sürede fertilite koruyucu yöntemler konusunda bilgilendirilmek üzere üreme endokrinolojisi ve infertilite uzmanına yönlendirilmelerini
önermektedir (33-41).
Radyasyon Tedavisi
Radyasyon tedavisi hematolojik maligniteler,
testis, penis, mesane, rektum karsinomu varlığında
kullanılabilmektedir. Testis çok radyosensitiftir ve
çok düşük dozlar dahi büyük risk oluşturabilmektedir. Dozun 0.1 Gy gibi olduğu durumlarda dahi sayı
ve şekil bozuklukları izlenebilmektedir. Daha yüksek
dozlar, 4 Gy gibi değerlerde sperm sayısı sıfırlanmaktadır. Etki kalıcı da olabilir, zaman içinde düzele de
bilir. Üreme çağında radyasyon maruziyetinin en
sık nedenleri retroperitoneal sarkom metastazları, Hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar, kemik iliği
transplantasyonu öncesi yapılan tüm vücut radyoterapidir. Daha nadir nedenler ise üreme çağında prostat ve rektum kanseri tedavisi için kullanılan pelvik
radyoterapidir (37).
Kemoterapi
Sperm yapımına çok geniş bir aralıkta doza bağımlı etki oluşturmaktadır. Farklı ajanlar değişen
oranlarda risk oluşturmaktadır. Alkilleyici ajanlar en
yüksek riski taşımaktadır. Platin ajanları yine aynı etkiyi oluşturabilmektedir. Vinka alkoloidleri daha sıklıkla yüksek riskli ajanlarla kombine kullanılır ve aynı
sonucu oluştururlar. Tek başlarına kullanımda geçici
sperm konsantrasyon düşüşüne neden olurlar. Antimetabolitler konvansiyonel dozlarda geçici sperm
konsantrasyon düşüşüne neden olurlar (35, 37).
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Cerrahi
Benign ya da malign nedenlerle yapılan pelvik
cerrahiler erkek infertilitesine olumsuz etki edebilmektedir. Testiküler tümör cerrahisi tedavisine yönelik yapılan retroperitoneal lenf nod diseksiyonu
sonrası ejakulasyon problemleri olabilmektedir. Radikal prostatektomi, proktektomi sonrası ereksiyon
probmleri olabilmektedir. Prostat ve mesane radikal
cerrahisi sonrası erkek genital organı tubal sistem
hasarına bağlı kalıcı durumlar olabilir.
Immunosupresyon tedavileri
Immunosupresyon tedavileri sitotoksiktir ve testiküler germinal epitel hasarına neden olabilir. Bu
ajanlar enflamatuar barsak ve romatolojik hastalıklar ile organ ve kemik iliği transplantasyonu sonrası
graft reddini önleme amaçlı kullanılır. Benign hastalıkların tedavisi için kullanılması planlanan bu tip
sitotoksik ilaçlar öncesi sperm koruma yaklaşımları
önerilir. Sulfazalazin ve 5-aminosalisilik asit oligospermi ile ilişkili saptanmıştır. Metotreksatın spermatogenezi bozduğu, infliksimabın da sperm motilitesini bozabildiği bildirilmiştir (42).
Klinefelter sendromu
En sık görülen seks kromozom anomalisidir.
Germ hücre dejenerasyonu in utero başlar, infansi ve
erken çocukluk döneminde yavaşça ilerler, puberte
ve adolesan döneminde hızlanır. Seminifer tübüllerin hyalinizasyonu ve interstisiyal fibrosis germ hücrelerinin tamamen kaybolmasıyla sonuçlanır. Vakaların % 90 nında sert, küçük testisler ve azoospermi
görülür. Bu progresyon bilindiğinden olabilecek en
erken dönemde fertilite koruyucu yaklaşım planlanmalıdır. Adolesan döneminde ejakülasyon ya da
mikro diseksiyon ile elde edilen spermelerin kriyoprezervasyonu önerilir (43-45).
Ölüm
Sperm, ölümü takiben 3 saat motilitesini korur ve
24 saat içinde müdahale sonrası vakaların % 100 ünde
sperm elde edilebilir. Epididimal yol, irrigasyon veya
vas deferans aspirasyonu, elektroejakulasyon, ve TESE
sperm elde için kullanılabilen yöntemlerdir (46).
Testis yaralanması
Geri dönüşümü mümkün olmayan vakalarda, kalıcı
infertilite ve testosteron replasman gerekliliği olabilmektedir. Tek ya da çift taraflı testis torsiyonları ve skrotal travma bu duruma neden olabilen durumlardır (47).
ii. Üremenin korunması için mevcut seçenekler
Sperm eldesi yöntemleri
Birkaç farklı yolla olabilmektedir. Birçok vakada ejakulasyon yoluyla kriyoprezervasyon ve gelecek fer-

tilitesine yönelik yeterli sperm elde edilebilmektedir.
Ejakulatuar disfonksiyon veya azoospermi varlığında
ise daha zor ve ek girişimler gerekebilmektedir.
a. Ejaküle spermin toplanması ve depolanması
Birçok vakada ejaküle semen kendi kendine stimülasyon yoluyla elde edilebilmektedir. Ejakülasyonun
elde edileceği ortam zaman kısıtlaması olmadan,
uyarıcı materyallerin bulunduğu bir yer olmalıdır.
Adölesanlar için ebeveynelerin prosedüre müdahalesi engellenmelidir. ICSI sonrası, sperm sayısının
önemi ortadan kalktığından canlı spermin bulunduğu her örnek saklanabilmektedir. Kriyoprezervasyon
öncesinde 37 derecede likefiye semen örneği sperm
morfoloji, motilite ve konsantrasyon bakımından
değerlendirmeye alınır. Likefaksiyon ve analizi takiben normal konsantrasyona sahip semen örneği aynı volümde kriyoprotektan sıvı ile karıştırılır.
Mümkünse 10 inseminasyona yetecek kadar örnek
alınmalıdır. Volüm ve konsantrasyona bağlı olarak
çok sayıda örnek alınabilir. Kriyopretektan ile dilue
edilen örnek özenle, steril koşullarda 300 mikrolitre
hacminde parçalara bölünür. Dondurulmuş örnekler
sıvı nitrojen içinde muhafaza edilir. Hastanın onayı
ile yıllık olarak düzenleme yapılır. Prosedür sitotoksik
tedavi başlamadan yapılmalıdır (48-50).
Sperm Dondurma Yöntemleri
İki ana konvansiyonel yöntem tanımlanmıştır: Yavaş
ve hızlı dondurma yöntemleri.
Yavaş Dondurma
İki ya da üç basamaklı olarak 2-4 saatlik dönemde
progresif soğutma şeklinde uygulanır, işlem manuel ya da otomatize programlı sistem ile yapılabilir.
Manuel metotda optimal soğutma hızı oda sıcaklığından 5 dereceye kadar 0.5–1°C / dk şeklinde, 5
dereceden – 80 dereceye ise 1–10°C / dak şeklinde
olmalıdır. Sonrasında örnek -196 derecedeki sıvı
nitrojene daldırılır. Bu yönteme dair başarılı raporlar olsa da tekrarlanabilirliği zayıf bir yöntemdir. Bu
nedenle programlanabilir dondurucular kullanılmıştır. Yüklenmiş bir yazılım ile 20 dereceden -80
dereceye başlangıçta 1.5°C/dak hızında sonrasında
6°C/dak hızında soğutma sağlanır, sonrasında -196
derecedeki sıvı nitrojene daldırılır, bu işlem 40 dakikada tamamlanır. Uygulaması kolay, devamlı girişim
gerektirmeyen, ve tekrarlanabilirliği yüksek olan bir
yöntemdir.
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Hızlı Dondurma
Teknikte ilk olarak eşit volümde örnek ve krioprotektan karıştırılarak pipetlere alınır ve 10 dakika 4 derecede tutulur. Sonrasında sıvı nitrojenin 15-20 cm üstünde -80 derecede 15 dakika tutulur ve sonrasında
sıvı nitrojen içine daldırılır.
Pratik olmakla birlikte bazı dezavantaları vardır,
tekrarlanabilirliği düşüktür, sıcaklık düşme eğrisi
kontrol edilemez ve soğuma son noktası −70, −80,
ve −99°C arasında değişebilir.
Hangi yöntemin daha başarılı olduğunda yönelik
fikir birliği yoktur (51).
b. Ejakülasyon problemi olan hastalarda
sperm eldesi
Bazı vakalarda sosyal, inançsal ve tıbbi durumlar nedeniyle ejakülasyon olmayabilir. Bu grupta mastürbasyonu bilmeyen peripubertal adolesanlar, dinsel,
psikojenik ve organik bozukluklar nedeniyle yapamayanlar da bulunur. Retrograd ejakulasyon varlığında sempatomimetik ilaçlar kullanılabilir, işe yaramadığı durumlarda idrardan sperm eldesi denenebilir.
Anejakulatuar durumlarda penil vibratuar stimulasyon (PVS), rektal elektroejakulasyon (EEJ), ve cerrahi
sperm eldesi denebilir (52).
c. Azoospermik olgularda sperm eldesi
Epididimis veya testisten direk sperm eldesini gerektirir. Perkutan ya da cerrahi yolla yapılabilir. Cerrahi
seçenekler arasında perkutan epididimal sperm aspirasyon (PESA), mikrosurgical epididimal sperm aspirasyonu (MESA), mikrocerrahi ve non mikrocerrahi
TESE bulunmaktadır (53-56).
B. Prepubertal dönemde
i. Fertilite koruyucu yöntemler kimlere önerilmelidir ve
tibbi zorunluluk halleri nelerdir?
Kanser tedavisindeki gelişmelerle birlikte kanser
tanısı alan çocuk ve adölesanların % 75 i uzun dönem hayat sürebilmektedir. Puberteye ulaşmış bireylerde durum yetişkinlerle aynıdır. Prepubertal
dönemde kemoterapi alanlarda ise durum biraz
komplike olmaktadır, umut verici gelişmelerin olmasına rağmen halen günümüzde etkili bir yöntem
yoktur. Birçok umut vadeden yaklaşımlar immatür
erkek gamet hücrelerinin saklanması yönündedir.
Üç farklı yaklaşım olmaktadır: 1-Germ hücre transplantasyonu, 2-Testiküler parenkim ototransplan-

tasyonu ve 3-Immature germ hücrelerinin in vitro
maturasyonu.
ii. Üremenin korunması için mevcut seçenekler
a. Prepubertal dönemde testiküler doku krioprezervasyonu
Daha çok araştırma düzeyinde olan bu yöntem immunsuprese farelere transplante edilen germinal
epitel sonrası spermatogenez, gebelik ve canlı doğumların bildirildiği makalalerle kısıtlıdır. İnsanlarda
rapor edilmiş bir vaka yoktur.
Testiküler doku veya spermatogonial krioprezervasyon ve reimplantasyon veya insan testiküler
doku graftleme işlemleri halen deneysel düzeydedir. Ne var ki prepubertal dönemde uygulanabilen
fertility koruma yöntemler arasında yalnızca bunlar
bulunmaktadır (57).
b. GnRH tedavisi
GnRH tedavisi ile iatrojenik spermatogenez arresti ve böylece kemoterapiye sekonder oluşabilecek
hasarı ortadan kaldırma ya da en azından azaltma
amaçlanmış, sıçan modellerinden bazı faydalar gözlenmiş olsa da aynı sonuçlar insan modellerinde
saptanmamıştır. Gonadotropin bağımsız devamlı bir
spermatogenez varlığının buna neden olduğu düşünülmüştür (58).
Etik
Malignite nedeniyle sunulan fertilite koruyucu yaklaşımlar sırasında etik problemlerle sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Araştırma amaçlı yapılan işlemlerle rutin fertilite koruyucu yöntemlerin ayırımı iyi
yapılmalıdır. Onam verme problemi, tedavi bitimi
örneğin sahiplerinin kimler olacağı gibi problemler nedeni ile genç hastalarda durum daha sıkıntılı
olabilmektedir. Fertilite koruyucu yöntemlerle kaybedilen zaman ve buna bağlı kemoterapi ya da radyoterapinin gecikebilmesi diğer bir sorunu ortaya
çıkarmaktadır. Girişim öncesi bu durumlar dikkatle
gözden geçirilmelidir (59).
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3. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
MEDİKAL TEDAVİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?

1. ENDOMETRİOZİS FERTİLİTEYİ ETKİLER Mİ?
Endometriozis tanısı alan kadınların %30-50’si infertilite problem yaşamaktayken; infertil kadınlarda
endometriozis görülme oranı %25-50’dir (1). Sağlık
problemi olmayan çiftlerde fekundite %15-20 iken,
endometriozisli kadınlarda fekundite oranları %210’a düşmektedir. İnfertil hastalarda endometriozis
prevalansı fertil kadınlara göre 6-8 kat daha yüksek
iken, endometriozis tanısı alan kadınlarda infertilite
riski genel populasyona göre 2 kat artmaktadır (2-4).

Endometriozis tedavisinde kullanılan hormonal supresyon yapıcı ajanlar ovulasyonu baskılar ve düşük
östrojenik bir ortam yaratırlar. Bu sebeple medikal
tedavi seçeneklerinin endometriozisle ilişkili infertilitede cerrahi olmadan veya cerrahi sonrası kullanımının gebelik oranlarına etkisi olmadığı gösterilmiştir
(8-10).
4. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ VAR MIDIR?

2. ENDOMETRİOZİS FERTİLİTEYİ
NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

AFS/ASRM evre 1-2 endometriozisin cerrahi tedavisi
ile endometriyotik lezyonların eksizyon veya ablazyonu ve adezyolizisin sadece diyagnostik laparoskopi uygulamasına göre spontan gebelik ve canlı doğum oranlarını artırdığı gösterilmiştir (8, 11).
AFS/ASRM evre 3-4 endometriozisin cerrahi tedavisi ile endometriotik odakların eksizyonu ve pelvik
anatominin restorasyonu ile gerçekleşen konservatif
cerrahi sonrası spontan gebelik oranlarının arttığı
gösterilmiştir, beklentisel yaklaşım yerine operatif
laparoskopi uygulanabilir (12, 13).

Endometriozis fertiliteyi nasıl etkileyebileceği ile ilgili çeşitli olası mekanizmalar öne sürülmektedir. Bu
olası mekanizmaların endometriozisli kadınlarda fekunditeyi nasıl azalttığı ile ilgili sebep-sonuç ilişkisi
net olarak ortaya konulamamıştır.
AFS/ASRM evre 3-4 endometriozis mevcudiyetinde pelvik anatominin bozulması, adezyonlar, fallop
tüplerinin hasarlanması, endometriomaya bağlı over
rezervinin etkilenmesi fertiliteyi olumsuz etkiler.
Anatomik distorsiyonun olmadığı AFS/ASRM
evre 1-2 endometriozis mevcudiyetinde ise pelvik
yapılarda ve peritoneal sıvıda artmış inflamasyon,
tuba fonksiyonunun bozulması, immun sistem fonksiyonunun farklılaşması, oositin hormonal çevresinin değişmesi, bozulmuş oosit kalitesi ve bozulmuş
ovulasyon ve implantasyon olası mekanizmalar olarak öne sürülmektedir (5-7).

5. ENDOMETRİOZİS CERRAHİSİ SIRASINDA
UYGULANAN TEKNİĞİN FERTİLİTE
SONUÇLARINA ETKİSİ VAR MIDIR?
AFS/ASRM evre 1-2 endometriozisin cerrahi tedavisi
sırasında CO2 lazer kullanımının, monopolar enerji
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modalitelerine göre daha yüksek kümülatif spontan
gebelik oranlarıyla beraber olduğu gösterilmiştir
(14).
6. ENDOMETRİOMA VE İNFERTİLİTE
YÖNETİMİNDE CERRAHİNİN YERİ VAR MIDIR?
Endometrioma cerrahisi sırasında eksizyonel cerrahi uygulaması sonrası gerçekleşen spontan gebelik
oranları, drenaj ve ablasyona göre daha yüksektir (15).
Cerrahinin over rezervi üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Bu etki; kistektomi sırasında sağlıklı
kortikal over dokusunun hasarlanması, çıkarılması,
cerrahiyle ilişkili lokal inflamasyon ve elektrocerrahi ile koagülasyonun yarattığı vasküler hasarlanma
kaynaklıdır. Endometrioma, cerrahiden bağımsız
olarak da over rezervinin azalmasına sebep olabilir.
IVF tedavi siklusları sırasında endometrioma olan
tarafta gelişen folikül sayısı, sağlam overden gelişen
folikül sayısına göre %25 daha azdır (16, 17).
Kistektomi tekniğinin over rezervi üzerine olan
olumsuz etkisi nedeniyle, kistektomi ve ablatif cerrahinin beraber kullanıldığı farklı yaklaşımların over rezervi üzerine etkisi araştırılmaktadır. Kistin %80-90’nının kistektomi tekniği ile çıkarıldığı, kalan kist duvarının ise CO2 lazer ile ablate edildiği Donnez’in yönteminde cerrahi geçiren over volumü kontralateral
over ile benzer iken; ablazyonu bipolar koterizasyon
ile gerçekleştiren Muzii’nin çalışmasında over volümünün azalmış olduğu rapor edilmiştir ve kalsik kistektomi tekniğinin hala altın standart olduğu rapor
edilmiştir (18, 19).
7. BİLATERAL ENDOMETRİYOMA MEVCUDİYETİ
CERRAHİ VE IVF SONUÇLARINI NASIL ETKİLER?
Endometriomalar genellikle tek taraflıdır. Karşı tarafta sağlıklı bir overin varlığı, etkilenmiş overin azalmış
fonksiyonunu kompanze edebilir. Vakaların %1928’inde endometrioma bilateraldir. Bilateral endometrioma cerrahisi sonrası %1.5-2 premature menapoz
riski mevcuttur ve IVF başarısı azalmaktadır (8, 20).
8. ENDOMETRİOMA CERRAHİSİ ÖNCESİ VEYA
SONRASI HORMONAL TEDAVİ VERİLMESİNİN
İNFERTİLİTE YÖNETİMİNDE YERİ VAR MIDIR?
Cerrahi öncesi GnRH-a tedavisi verilmesinin gebelik
oranlarını artırdığına dair güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Cerrahi sonrası hormonal supresyon uygulaması ise spontan gebelik oranlarını artırmadığı için
önerilmemektedir (21).

9. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
BESİN DESTEKLERİ VE ALTERNATİF TIP
UYGULAMALARININ FERTİLİTEYİ ARTIRICI
ETKİSİ VAR MIDIR?
Alternatif tıp uygulamalarını ve besin desteklerini
endometriozisle ilişkili infertilitede tedavi amacıyla
önermek için yeterli kanıt bulunmamaktadır (8).
10. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
YARDIMCI ÜREME TEKNOLOJİLERİ İLE
TEDAVİ ETKİLİ MİDİR?
AFS/ASRM evre 1-2 endometrioziste gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon (OI+IUI) uygulaması ile sağlanan canlı doğum
oranları, beklentisel yaklaşıma veya naturel siklusta
IUI uygulamasına göre artmaktadır. Erken evre endometrioziste OI+IUI uygulaması önerilebilir (22, 23).
11. ENDOMETRİOZİSTE IVF NE ZAMAN İLK
SEÇENEK OLMALIDIR?
Endometriozis tanısı alan hastaların %10-25’I IVF tedavisine ihtiyaç duyacaktır (24). Endometriozis tanısı
alan hastada eğer tubal fonksiyon bozulmuş veya
erkek faktörü eşlik ediyorsa IVF infertilite tedavisi
için ilk seçenek olarak önerilmelidir. OI+IUI tedavi
sikluslarında gebelik elde edilemediyse veya cerrahi
sonrası spontan gebelik gelişmediyse IVF tedavisine
geçilebilir (8).
12- ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
IVF BAŞARISI DİĞER IVF ENDİKASYONLARINA
GÖRE DAHA MI DÜŞÜKTÜR?
Endometriozis ile ilişkili infertilite nedeniyle IVF uygulanan hastalarda fertilizasyon, implantasyon ve klinik
gebelik oranları daha düşük olmakla beraber, canlı
doğum oranları arasında fark tespit edilmemiştir (25).
13. IVF UYGULAMASI ENDOMETRİOZİSİN REKÜRRENS RİSKİNİ ARTTIRIR MI?
IVF uygulaması endometrioziste rekürrens riskini
arttırmamaktadır (26, 27).
14. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
IVF ÖNCESİNDE MEDİKAL TEDAVİ VERELİM Mİ?
IVF siklusundan once uzun (3-6 ay) GnRH-a kullanımı
klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını artırmakta-
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dır (28). Bu datayı sunan meta-analize dahil edilen
çalışmaların potansiyel metodolojik yanlılık riski bulunmaktadır (8).
GnRH-a’nın overleri baskılamasından dolayı stimülasyon zorlaşabilmekte, daha yüksek dozda, daha
uzun sureli gonadotropin stimülasyonu gerekebilmekte, toplanan oosit sayısı azalabilmektedir. Bu
protokolün net etkisini ortaya koyabilecek yeni çalışmalar gerekmektedir.
15. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
HANGİ STİMÜLASYON PROTOKOLLERİ TERCİH
EDİLMELİDİR?
AFS/ASRM evre 1-2 endometriozis ve endometriomalı infertile kadınlarda GnRH agonist protokol veya
GnRH antagonist protokol uygulamalarında implantasyon ve klinik gebelik oranlarının benzer olduğu
gösterilmiştir (29).
16. ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTEDE
IVF ÖNCESİNDE CERRAHİ TEDAVİNİN
YERİ VAR MIDIR?
Asemptomatik kadınlarda IVF öncesi endometriozis
tanısı koyup, tedavi uygulamak ve IVF sonuçlarını
iyileştirmek için laparoskopi yapılması önerilmez.
Ancak AFS/ASRM evre 1-2 endometriozisli hastaya
IVF öncesi laparoskopi uygulanacaksa, implantların
çıkarılması canlı doğum oranlarını artırabilir (8, 30).
17. ENDOMETRİOMASI OLAN KADINLARDA IVF
ÖNCESİNDE CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ
VAR MIDIR?
İleri yaş ve/veya düşük over rezervli ve/veya eşlik eden
erkek faktörü nedeniyle infertilite tedavisi planlanan
endometriomalı hastalarda öncesinde cerrahi uygulamanın infertilite tedavi sonuçlarını iyileştirdiğine ait
bir kanıt yoktur. 3 cm ve üzeri endometrioması olan
hastalarda IVF öncesi kistektomi uygulamasi ile gebelik oranlari artmamaktadir. IVF öncesi kistektomi endikasyonları, endometrioma ile ilişkili ağrı veya OPU
sırasında foliküllere ulaşımı kolaylaştırmaktır. Endometrioma cerrahisi sonrası IVF sikluslarında kullanılan
gonadotropin dozu artmakta ve stimülasyon süresi
uzamakta, daha düşük estradiol düzeyi, daha düşük
oosit sayısına ulaşılmakta ve fertilizasyon, implantasyon ve gebelik oranları değişmemektedir (8, 31-33).
Endometrioma cerrahisinin over rezervini olumsuz etkileme, prematür menapoz ve over kaybı
riskleri göz önüne alındığında; bu hasta grubunda

cerrahi endikasyonlar sınırlandırılmalıdır ve cerrahi
uygulama kararı alındıysa bu potansiyel riskler konusunda hasta bilgilendirilmelidir (8, 34).
18. OPU SIRASINDA ENDOMETRİOMAYA
GİRİLMESİ İLE İLGİLİ RİSKLER NELERDİR,
NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?
OPU sırasında yanlışlıkla endometriomaya girilmesi
%2.8 oranında görülür. Endometrioması olan hastalarda pelvik apse gelişim riski çok düşük olmakla
beraber OPU işlemi sırasında rutin antibiyotik profilaksisi, asepsi tedbirlerine çok dikkat edilmesi, vajen
duvarı ve over kapsülüne tekrarlayan iğne girişlerinden ve endometriomanın aspirasyonundan kaçınılması önerilir (8, 35).
19. IVF ÖNCESİ DERİN İNFİLTRATİF
ENDOMETRİOZİS CERRAHİSİ ÖNERİLMELİ MİDİR?
Rektovajinal endometriozis tanısı alan infertil kadınlarda fertilite sonuçları incelendiğinde beklentisel
yaklaşımla laparatomi uygulanmış hastaların reproduktif sonuçları arasında fark gözlenmemiştir. Derin
infiltratif endometriozis cerrahisinin postoperatif
komplikasyon oranının %13.9 olduğu gözönüne
alındığında, bugünkü bilgiler ışığında fertiliteyi artırmak amacıyla derin infiltratif endometriozis cerrahisinin uygulanması önerilmemektedir (36, 37).
20. TEKRARLAYAN ENDOMETRİOMA VE
INFERTILITE MEVCUDİYETİNDE
YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR?
Daha önce cerrahi geçirmiş endometriozisli kadınların tekrarlayan lezyonlar nedeniyle mükerrer cerrahi
geçirmesi durumunda spontan gebelik oranlarının
artması ihtimali ilk geçirdikleri cerrahi sonrası elde
edilen başarıya göre düşüktür. AFS/ASRM evre 3-4
ve daha önce endometriozis cerrahisi geçirmiş infertil hastalarda IVF tedavisi tekrar cerrahi girişimden
daha uygun bir seçenek olabilir (38, 39).
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 <3 cm boyutunda ve asemptomatik endometriomalar takip edilebirler (1).
 Takip, endometrioma ile benzer görünüm oluşturabilen ve tanı karmaşısına neden olan hemorajik
kistlerin zaman içerisinde regrese olmasına olanak
sağlayarak tanı karmaşasını engelleyecektir.
 Takip süresince kist boyutlarında ve klinik bulgularda bir değişiklik yok ise hastalar bir ile iki yıl
boyunca 6 aylık periyotlarla takip edilebilirler.
 Eğer takip süresince kist boyutunda artma veya
kist görünümünde kompleks bir yapıya dönüşüm
varsa takip periyodu 3 aya indirilmelidir.
 İki takip arasında kist boyutunda artma, kist görünümünde kompleks yapıya değişim veya yeni
semptom bulgusu tespit edilirse cerrahi tedavi
düşünülmeldir.
 Takip süresince asemptomatik hastalarda ilaç tedavisine gerek yoktur (1-3).
 Asemptomatik subfertil kadınlarda veya >37 yaş
bayanlarda over cerrahisinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır (4).
 >3cm ve daha büyük semptomatik endometriomalarda cerrahi düşünülmelidir (5, 6).
 <3cm endometriomalarda hormonal tedaviye
yanıtsız pelvik ağrı varlığında tedavi için cerrahi
düşünülebilir (7).
 Endometrioma görünümünde şüpheli ve anormal
morfoloji varlığında cerrahi düşünülmelidir (8).
 Cerrahi sonrası over fonksiyonlarında oluşacak
olası azalma ve cerrahi esnasında olası over kaybı
riskleri açısından hastalar ayrıntılı bilgilendirilmeli
ve cerrahinin sağlayacağı ağrı tedavisi ve fertilitede

artma ile kistektomin over rezervi üzerine yapacağı
olası olumsuz etki arasında denge iyi kurulmalıdır.
 Özellikle daha önce over cerrahi öyküsü olan veya
bilateral endometrioma tespit edilen hastalarda cerrahi kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (9).
CERRAHİ TEDAVİDE AMAÇ
 Ağrı, kitle hissi gibi semptomları tedavi etmek (1, 2).
 Rüptür, torsiyon gibi kist kaynaklı olabilecek
komplikasyonları engellemek (10).
 Maligniteyi ekarte etmek, histopatolojik tanı koymak (8).
 Var olan subfertiliteyi azaltmak (11).
ENDOMETRİOMA CERRAHİSİ
 Endometrioma cerrahisinde, kistektomi prosedürü endometriomaya bağlı pelvik ağrı, dismenore, disparoni semptomlarını azaltmada ve subfertiliteyi iyileştirmede kist drenajı ve kist duvarı
ablasyonuna göre daha üstün olduğundan tercih
edilmelir (6, 11, 12).
 Kistektomi prosedürü, rekürrens riski daha az olduğundan CO2 lazer vaporizasyona göre tercih
edilmelidir (13).
 Cerrahi öncesi, cerrahiye hazırlık amacıyla herhangi
bir hormonal tedavi verilmesine gerek yoktur (14).
 Şüpheli kistlerde cerrahi esnasında frozen section
ile değerlendirme yapılmalı (8).
 Küçük endometriomaların ekstirpasyonunda cerrahi planın net görülemediği durumlarda drenaj
ve koagülasyon/ablasyon düşünülebilir (2).
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 Kist duvarı eksizyonunda stripping tekniği, over
fonksiyonların korunması açısından sirküler eksizyona göre tercih edilmelidir (15).
 Kistektomi sonrası hemostaz sağlamak için over
fonksiyonlarının korunması açısından hemostatik sütür veya sealent ajanlar tercih edilmeli veya
elektrokoter sınırlı bir şekilde kullanılmalıdır (16).
 Ooferektomi çocuk beklentisi olmayan veya menopozdaki hastalarda tekrarlayan semptomatik
over kistlerinde veya malignite şüphesinde tercih edilebir (1).
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Adenomyozis İnfertilitede Yönetim
Yazar

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar

Pekçok adenomyozis vakası asemptomatik olup,
şüphe duyulduğunda klinik tanı görüntüleme yöntemleri ile konmaktadır. Bu nedenle adenomyozis
prevelansı ve klinik önemi hakkındaki anlayışımız
sınırlıdır (1). Adenomyozis ile subfertilite arasındaki
ilişki tam olarak ortaya konmadığı için ve adenomyozisi olan hastalarda subfertilite insidansı tanımlanmadığından bu hastalarda yönetim için konsensüs
yayınlanmamıştır (2).

teye etkisi konusunda tartışmaların devam etmesine
neden olmaktadır (4).
Adenomoyozisin yardımcı üreme tekniklerinin
sonuçları üzerine etkilerini araştıran sistematik derleme/meta-analize (3) ve adenomyosisi olan ve olmayan hastaların reprodüktif sonuçlarını anlatan bir
derlemeye göre (1) adenomyosis ile fertilite arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur (Tablo 1). Adenomyosisi olan kadınlarda olmayanlara göre transfer
başına implantasyon oranları, klinik gebelik oranları
ve canlı doğum oranları daha düşük olup, spontan
abortus oranları ise daha yüksek olarak bildirilmiştir
(4). Adenomyosisde uterin çevrenin oosit ve embryo kalitesinden bağımsız olarak düşük riskini iki kat
artırdığı (RR 2.12, 95%CI 1.20-3.75) ve klinik gebeliği
anlamlı oranda azalttığı (RR 0.72, 95%CI 0.55-0.95)
gösterilmiştir (4). Tablo 1’de YÜT’de reprodüktif sonuçların derlemesinde rapor edilen veriler sunulmuştur (4).

Adenomyosiste Reprodüktif Sonuçlar
Retrospektif çalışmalar adenomyosis ile klinik gebelik arasında ilişki olmadığını göstermektedir. Adenomyosis grubunda klinik gebelik %48 (99/206) olarak bildirilmiştir (3). Adenomyozis olmayan grupta
klinik gebelik %55 (383/695) olup istatistiksel fark
yoktur [risk ratio (RR) 0.84, 95% confidence interval
(CI) 0.67-1.06, p = 0.220]. Tam tersine, prospektif
çalışmalarda ise adenomyosis olan ve olmayan vakalarda klinik gebelik oranları arasında anlamlı fark
rapor edilmiştir. Adenomyosis olan kadınlarda klinik
gebelik oranı %24.5 (24/98) iken adenomyosis olmayan hastalarda bu oran %43.2 (245/567)’dir [RR 0.55,
95%CI 0.32 - 0.96] (3).
Bu çalışmalarda tanıda kullanılan görüntüleme
yöntemi manyetik rezonans olduğunda klinik gebelik açısından güçlü ilişki rapor edilirken (RR 0.40,
95%CI 0.25-0.64), ultrasonografi kullanılan çalışmalarda klinik gebelikte (%44.7 vs %48.3; RR 0.84,
95%CI 0.68-1.04) fark olmadığı bildirilmiştir (3). Çalışma dizaynlarındaki bu farklar adenomyosisin fertili-

Tablo 1. YÜT adenomyozis infertilite reprodüktif sonuçlar
(*)
Adenomyozis (%)

Kontrol (%)

İmplantasyon/
transfer

18.8-31.0

≥ 30

Klinik gebelik
oranı

19.0-59.5

26.3-74.2

Düşük oranı

10.0-66.7

2.8-46.7

Canlı doğum
oranı

10.5-39.6

20.8-61.6

*1 ve 3 numaralı kaynaklardan alınan datadır.
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Ek olarak, adenomyosisi olan kadınlarda YÜT’de
kullanılan protokole göre reprodüktif sonuçlar büyük farklılıklar göstermektedir. Gonadotropin releasing hormon (GnRH) analog long protokol uygulandığında adenomyosis olan ve olmayan hastalarda
benzer klinik gebelik oranları bildirilmiştir (RR1.05;
95%CI 0.75-1.48) (5, 6). Tam tersine, adenomyosisli
hastalarda YÜT’de antagonist protokol uygulandığında klinik gebeliklerde anlamlı düşüş izlenmiştir
(RR 0.58, 95%CI 0.38-0.88) (7-10).
Adenomyosis İnfertil Hastada
Tedavi Yaklaşımları
Adenomyosisin kadın fertilitesi üzerine olumsuz
etkilerini gösteren kanıtlar olmasına rağmen bu kadınlarda adenomyosis ilişkili subfertilitenin yönetimi
oldukça tartışmalıdır. Medikal ve/veya cerrahi tedaviden sonra reprodüktif performansta düzelme olup
olmayacağı halen bilinmemektedir.
Adenomyosis ilişkili infertilite problemi yaşayan
kadınlarda rutin infertilite araştırması yapıp öncelikle over rezervi ve semen analizi ile tetkiklere başlanmalıdır. Azalmış over rezervi ve/veya erkek faktörü
olan vakalarda direkt IVF tedavisine geçilmelidir.
YÜT’den önce rutin cerrahi uygulanması gibi bir
yaklaşım yoktur. Over rezervi normal ve partnerinin
semen parametreleri normal olan bir kadında ise
uzun dönem (4-6 ay) GnRH analog ile supresyon ilk
basamak tedavi olmalıdır. Bu tedavi sonrası spontan
konsepsiyon gerçekleşmiyor ise GnRH analog long

protocol ile IVF uygulanmalıdır. Adenomyosise bağlı
semptomlarda artma ve/veya tekrarlayan IVF başarısızlığı olan çiftlerde ise uterus koruyucu cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir (Şekil 1) (4).
Medikal Tedavi
Semptomatik adenomyosisin medikal tedavisinde
pekçok farklı preparatın kullanımı söz konusudur.
Ancak infertil adenomyosisli hastalarda herhangi bir
medikal ajan ile ilgili yapılmış sistematik bir çalışma
yoktur (11). GnRH analogları bu amaçla kullanılan
ilk ajan olmuştur. Yıllar içinde adenomyosis olan
infertil hastalarda vaka sunumları veya küçük vaka
serileri halinde GnRH analogları ile başarılı tedaviler ve gebelikler bildirilmiştir (12, 13). GnRH analog
kullanımında hipotalamus-hipofiz-over aksının baskılaması, hipoöstrojenik ortam yaratarak uterustaki
lezyonun küçülmesini ve semptomların azalmasını
sağlanmaktadır. Aynı zamanda uterine ve endometrial reseptivitede etkilenmemektedir (12).
GnRH analogları ile gebelikler elde edilmesini takiben, bu preparatların postoperative dönemde de
kullanımı infertile adenomyosis vakalarında uygulanabilecek bir yöntem olarak sunulmuştur. Sitoredüktif
cerrahi ile GnRH analogunun kombine kullanımının
faydası, cerrahi ile kanlanması azalmış olan tumoral
dokunun çıkarılması ve immune fonksiyonların iyileşmesi sonrası medikal tedaviye daha iyi cevap alınmasına bağlanmaktadır (14). GnRH analog cevap vermeyen hastalarda veya GnRH analog tolere edemeyen
adenomyosis vakalarında cerrahi ile kombine GnRH
analog tedavisi bir seçenek olarak mevcuttur (14).
GnRH analog tek başına veya cerrahi ile kombine
kullanımı hakkında geniş çaplı çalışmalar olmadığından reprodüktif sonuçlar açısından bir çıkarıma varmak güçtür. Ancak GnRH analog ile 4-6 ay tedavi genellikle çok yüksek yan etki profili olmayan ve kolay
tolere edilebilen bir uygulama olduğundan infertile
adenomyosisde ilk seçenek olarak hastaya sunulabilir. Cerrahi ile kombine GnRH tedavisinde hasta seçimi için daha fazla dataya ihtiyaç vardır.
GnRH analoglarının preoperatif kullanımı ise takip eden yıllarda gündeme gelmiştir (15, 16). Cerrahi
tedavi başlığı altında anlatılacaktır.
Cerrahi Tedavi

Şekil 1. Adenomyosis İnfertil Çifte Yaklaşım (4).

Semptomatik adenomyosis olan ve fertilitesini korumak isteyen hastalarda uterus koruyucu cerrahi
yaklaşım bir gereklilik haline gelmiştir. Konservatif
cerrahi halen adenomyosisde standart değildir. Ade-
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nomyotik doku uterin kas tabakasını invaze ettiğinden lezyonun sınırları belirli değildir; bu nedenle
lezyonun komplet eksizyonu mümkün olmaz. Adenomyotik dokunun çıkarılması sırasında her zaman
myometrial doku eksizyonu ile beraber yapıldığından bu cerrahi işlemler uterus için destrüktifdir. Bugüne kadar tanımlanan konservatif cerrahi yöntemler standardize olmamış sitoredüktif yaklaşımlardır.
Bu yaklaşımlar aşağıdaki gibi gruplanabilir:
1. Adenomyosis’in komplet eksizyonu: Klinik olarak
görülebilen tüm lezyonların çıkarılmasıdır. Klasik
teknik (17, 18) ve modifikasyonları (19, 20), tripleflap methodu (21) komplet eksizyonda uygulanan tekniklerdir.
 Adenomyomektomi: Lokalize adenomyosisde (Adenomyoma) tercihen uygulanır.
 Kistektomi: Kistik fokal adenomyosiside uygulanır. Adenomyotik kist tamamen çıkarılır.
2. Sitoredüktif cerrahi/parsiyel adenomyomektomi:
Diffüz adenomyosisde uygulanır. Klinik olarak görülülebilen lezyonların parsiyel olarak çıkarılmasıdır. Lezyonun tamamı çıkarıldığında yeterli sağlıklı myometrial doku kalmayacağı tesbit edildiğinde tercih edilir. Klasik tekniğin yanında transvers
H insizyon tekniği (22), wedge rezeksiyon, uterusun asimetrik disseksiyonu uygulanabilir.
3. Noneksizyonel teknikler:
 Laparoskopik uterin arter oklüzyonu ile beraber eksizyon (23)
 Laparoskopik myometrial elektrokoagülasyon (24-26)
 Laparoskopik uterin arter ligasyonu (27)
 Operatif histeroskopi (28)
 Rollerball endometrial ablazyon (29)
 Transservikal endometrium rezeksiyonu (30-31)
 Endomyometrial rezeksiyon (24)
 Yüksek frekans ultrason ile fokal adenomyosisin ablazyonu (32)
 Kistik adenomyosise ultrason eşliğinde alkol
enjeksiyonu (33)
 Fokal adenomyosisde radyofrekans ablazyon (34)
 Diffüz adenomyosisde microdalga endometrial ablazyon (35)
 Diffüz adenomyosisde balon thermoablazyon
(36)
Adenomyosis Uterus Koruyucu
Cerrahi Sonrası Reprodüktif Sonuçlar
Literatürde semptomu olan adenomyosis hastalarında komplet eksizyon ile 9 çalışmada 469 hasta tedavi edilmiştir. Fertilitenin korunması amacı ile cerrahi

uygulanan 341 hastanın ortalama yaşı 37.5 olup, bu
grupta 147 hastanın (%43) gebelik istemi bulunmaktadır. Takipte gebelik oranı %60 ve canlı doğum %83
olarak rapor edilmiştir (2).
Parsiyel eksizyon ile adenomyosis cerrahisi yapılan 3 çalışmada ise 83 hastaya işlem uygulanmış,
ortalama 35 yaş grubunda 32 gebelik istemi olan
hastanın gebelik oranı %46, 9 iken canlı doğum %73
olarak bildirilmiştir (2).
Ek olarak, cerrahi yaklaşım sonrası reprodüktif sonuçların derlemesinde ise Tablo 2’de verilen sonuçlar rapor edilmiştir (4).
Tablo 2. Uterus koruyucu cerrahi yöntemler ile reprodüktif
sonuçlar (*):
Komplet
ekzisyon (%)

Parsiyel
eksizyon (%)

Natürel konsepsiyon

49

46.9

YÜT ile konsepsiyon

11.6

0

Düşük

16.9

26.7

Canlı doğum

74.2

66.7

*1 ve 37 numaralı kaynaklardan alınan datadır.

Non-eksizyonel tekniklerin fertilite sonuçları ise
vaka sunumlarına dayanmaktadır. Literatürde 9 vakanın 5’inde (%55) gebelik ve bir canlı doğum bildirilmiştir (2).
Adenomyosis cerrahisi sonrası bildirilen gebelik
oranları semptomatik adenomyosisi olan ve subfertil hastalardan oluşmakla beraber, tatminkar görünmektedir. Literatürde primer olarak infertil adenomyosisli hastalara ait data yoktur. Bu nedenle infertilite
nedeni adenomyosis olan hastalarda yapılan prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Cerrahi tekniklerin klinik ve reprodüktif sonuçlar
açısından birbirine üstünlüğünü gösteren bir data
mevcut değildir. Adenomyosisde başarılı cerrahi,
çıkarılan adenomyotik dokunun maksimize edilmesi ve uterin rüptür olmasına izin vermeyecek şekilde iyi bir uterin restorasyona bağlıdır. Sonuç olarak
fertilitesini korumak isteyen ve gebelik istemi olan
diffüz adenomyosisli olgularda lezyonun agresif
olarak çıkarılması ve uterin duvarın güvenli bir şekilde restorasyonu uygun bir yaklaşım olacaktır. Fokal
adenomyosis varlığında ise laparoskopik eksizyon ilk
basamak tedavi olarak uygulanmalıdır (2).
Kadın fertilitesinde en önemli belirleyici faktör
olan yaş, cerrahi düşünülen hastalarda mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır. Kadın yaşı <39 olan olgularda konservatif cerrahi ile klinik gebelik oranı
%41.3 iken, >40 yaş üstünde ise bu oran %3.7 olarak
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bildirilmiştir (38). Ek olarak, cerrahi sonrası gebelik
elde edilmesinde belirleyici faktörler geçirilmiş IVF
tedavileri (OR 6.22) ve posterior uterin duvar tutulumu (OR 0.18) dur (38). Bu nedenle başarısız IVF denemeleri olan <39 yaş grubunda cerrahi uygun bir
seçenek olabilir.
Adenomyosis cerrahisi sonrası en erken 3 ay
sonra gebeliğe izin verilmesi önerilmiştir (39, 40).
Adenomyosis cerrahisi sonrası natürel konsepsiyona
göre YÜT ile daha yüksek gebelik oranları bildirilmiştir (19). Cerrahi uterin sitoredüksiyon sonrası YÜT’de,
rüptür riskini azalmak amacı ile, tek embryo transferi
daha uygun olacaktır.
GnRH analog uygulaması sonrası spontan gebeliklerin ilacı bıraktıktan sonra 6 ay içinde görüldüğü,
cerrahi sonrası spontan gebeliklerin ise 36 aya kadar
izlenebildiği bildirilmiştir (4). Bu nedenle cerrahinin
olumlu etkisinin analog tedavisine göre daha uzun
olduğu söylenebilir. Cerrahi ile GnRH analoglarının
kombine kullanımının adenomyosisde fertilite koruyucu yaklaşımdaki rolü henüz belirli değildir. Preoperatif GnRH analog kullanımı anemiyi düzeltir, uterin vaskülarizasyonu azaltıp laparasokopik cerrahide
operatif kanamanın azalmasına katkıda bulunabilir.
Ancak GnRH uygulanması ile demarkasyon hattının
kaybolması cerrahi eksizyonu zorlaştırır ve endometrial perforasyon riskini artırır (22).
Sonuç olarak, adenomyosis olan infertil kadınlarda
tedavi protokolleri belirleyebilmek için oldukça kısıtlı
data mevcuttur. Uzun dönemde yönetimi şekillendirecek medikal ve cerrahi tedaviyi sonuçlarını gösteren
geniş popülasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır.
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1. Giriş

cerrahi sırasında gerçekleşebilecek olan olası pelvik
organ hasarı ve postoperatif dönemde oluşabilecek
olan pelvik adezyonlara neden olmamasıdır. Ayrıca
cerrahi esnasında görülemeyecek olan mikroskopik
implantlarında üzerinde etkisi olmaktadır. Avantajlarının yanında ilaç yan etkisi, yüksek tekrarlama oranları, endometrioma üzerine etkisiz olması, ovulasyon
üzerine olumsuz etkileri ve infertilite tedavisinde
kullanılamamaları gibi dezavantajlarıda bulunmaktadır (6).

Endometriyozis, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen jinekolojik bir hastalık olmakla birlikte pelvik
ağrı şikayeti olan kadınların %70-90’nnda bulunmaktadır (1, 2). Endometriyozis, kadın pelvisinde değişik formlarda görünebilmektedir, berrak veziküller,
kırmızı lezyonlar, siyah pigmente hemosiderin içeren lezyonlar ve beyaz skarlar. Her lezyonun farklı şekilde ağrı yapma mekanizması bulunmasına rağmen
ağrı ile ilgili 3 ana mekanızmadan bahsedilmektedir;
1. Pelvik taban sinirlerinin irritasyonu veya endometriyotik implantalar tarafından bu sinirlerin
direk invazyonu nedeniyle
2. Aktive makrofajlar tarafından üretilen büyüme
faktörü ve sitokinlerin etkisiyle
3. Endometriotik implantların aktif kanamasının direkt ya da indirekt etkisiyle (3)

2.1. Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar
(NSAIDs)
Endometriyozis ile ilişkili pelvik ağrının tedavisinde
ilk basamaktır. Literatürde, plasebo ya da diğer ajanlara karşı üstünlüğüyle ilgili yeterli yayın olmamasına rağmen, kolay ulaşılabilirliği, düşük fiyatı, kabul
edilebilir yan etkisi nedeniyle ilk basamak ajanlar
arasında kullanılmaktadır (7, 8).

Tanımlanan bu 3 mekanizmaya rağmen endometriyozis nedenli ağrının optimal yönetimi hala net değildir. Biz bu bölümde endometriyozis nedenli ağrının
tedavisinde medikal tedavi, cerrahi tedavi ve cerrahi
tedavi öncesinde ya da sonrasında kullanılabilecek
medikal tedavi seçenekleri üzerinde duracağız.

2.2. Östrojen-Progesteron Kontraseptifler
Uzun süre kullanılabilmesi, iyi tolere edilebilmesi,
rölatif olarak ucuz olması ve kolay kullanılması yanında kontrasepsiyon sağlaması nedeniyle ilk basamak ajanlar arasında tercih edilmektedir (9). Kombine kontraseptifler, hem over fonksiyonları azaltarak
(endometriyozis hormon bağımlı bir hastalıktır) hem
de endometriyal implantların dezidualizasyonu ve
devamında atrofisine neden olarak etki etmektedir
(10, 11). Hem siklik hem de devamlı doz kullanımının

2. Medikal Tedavi
Medikal tedavi seçenekleri nonsteriodal analjezik,
hormonal kontraseptif, gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti (GnRM-a) ve aromataz inhibitörleridir (4). Medikal tedavinin en önemli avantajı
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endometriyozis nedenli ağrı üzerine olumlu etkisi
olmasına rağmen literatürdeki iki sistematik derlemede devamlı doz rejiminin daha etkili olduğu belirtilmiştir (12, 13).

metriyozis nedenli ağrıda etkin bir ajan olmasına
rağmen, endikasyonları arasında endometriyozis
olmaması nedeniyle kullanılmamaktadır. Uzun süre
kullanımında kemik kaybı yapmakta ve ayrıca over
folikül kist gelişimine neden olmaktadır (30).

2.3. Progestin
3. Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Kombine kontraseptiflerin kullanılmadığı durumlarda
progestin tedavisi tercih edilmektedir. Bu amaçla en
çok kullanılan iki ajan; medroksiprogesteron asetat
ve 19-nortestesteron türevleri olan noretidron asetat
ve dienogest’tir (14, 15). Ayrıca, bu amaçla etinilnorgestiron (gestiron), etonogestrel implantları ve levonorgestrel içeren intrauterin araç kullanılabilmektedir
(16, 17, 18). Progestin endometrial doku büyümesini
inhibe ederek, dezidualizasyon ve atrofiye neden olmaktadır. Ek olarak ektopik endometrium dokusunun
implant ve büyümesini kolaylaştıran matriks metalloproteinaz enzimlerini suprese etmektedir (19, 20).
Düzensiz uterin kanama, amenore (dienogest),
kilo alımı, depresyon gibi mood değişiklikleri, uzun
süreli kullanımında kemik kaybı (depo medroksiprogesteron asetat), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)
seviyelerinde azalma düşük dansiteli lipoprotein
(LDL) seviyelerinde artma (noretidron) gibi yan etkileri bulunmaktadır (21).

Medikal tedaviye yanıt vermeyen ya da rekürren
semptomları olan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri denenebilir. Cerrahinin ağrıyı azaltması ve histolojik tanı koydurma gibi avantajları yanında, mesane
yada barsak yaralanması, cerrahi sonrası oluşacak
adezyonlar veya over rezerv azalması gibi dezavantajları bulunmaktadır (24).
3.1. Endometriyozisin Cerrahi Rezeksiyonu
Cerrahi rezeksiyon ile endometriyotik implantlar çıkarılarak ağrı azaltılır ve histolojik tanı koyulur. Cerrahi rezeksiyon, yalnızca endometriyotik implantlar
yakılarak ya da çıkarılarak konservatif olarak yapılabilir. Histerektomi +/- ooferektomi yapılarak tamamlayıcı cerrahi yapılabilir ya da tüm implantlar çıkarılarak radikal cerrahi yapılabilir (30).
3.2 Sinir Ablazyonu

2.4. GnRH-a
Literatürdeki meta-analizlerde, endometriyozis ile
ilişkili ağrıda plaseboya üstün, diğer medikal tedavilere eş değer etkin bulunmuştur (22, 23). Endometriyozis ile ilişkili semptomların tedavisinde en sık
leuprolide asetatın 3.75 mg’lık depo formu ayda bir
kullanılmaktadır. Sıcak basması, vajinal kuruluk, libido azalması, başağrısı ve azalmış kemik dansitesi gibi
yan etkileri oluşturduğu hipoöstrojenik durumdan
kaynaklanmaktadır. Bu gibi yan etkileri noretidron
asetat ya da kombine östrojen ve progesteron kullanılarak engellenebilir (25, 26).
2.5. Danazol
Androjenik yan etkilerinden (akne, kas krampları,
ödem, ara kanama, tüylenme ve ses kalınlaşması) dolayı endometriyozis nedenli ağrıda plaseboya göre etkili olmasına rağmen tercih edilmemektedir (27, 28).
2.6. Aromataz İnhibitörleri
Endometriyotik lezyonlarda lokal östrojen formasyonunu inhibe ederek etki etmektedir (29). Endo-

Sinir ablazyonu prosedürü, laparoskopik uterosakral sinir ablazyonu (LUNA) ve presakral nörektomiyi
(PSN) içermektedir (24). LUNA’nın etkisiz olduğu ile
ilgili veriler literatürde bulunmaktadır (24). PSN ise
cerrahın deneyimine bağlı olarak mens ile ilişkili
orta-hat ağrısında efektif olabilmekle birlikte, uzun
dönem etkisiyle ilgili veriler yoktur (24).
4. Endikasyona Göre Tedavi Seçenekleri
4.1. İnfertilite
Endometriyozis ilişkili ağrısı olan infertil kadınların
tedavisinde, gebeliği önleyici etkilerinden dolayı
hormonal tedavi önerilmektedir. Bu hasta grubunda
cerrahi tedavi ile kombine yardımı üreme teknolojileri önerilmektedir (31).
4.2. Endometrioma
Medikal tedavinin endometriomanın kesin çözümünde yeri yoktur. Semptomatik olan yada büyüyen
endometriomlara laparoskopik çıkarılmalıdır. Fakat,
cerrahi olarak endometriomanın çıkarılması over re-
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zervini azaltmaktadır bu nedenle semptomatik olmayan ve 5 cm ve daha küçük boyutta ki endometriomalara cerrahi uygulanmamalıdır (32, 33).

5.
6.

4.3. Derin Endometriyozis
Rektovajinal ve barsak endometriyozisinin tedavisi,
lezyonun lokasyonu, semptom ve hastanın tercihine
bağlıdır. Asemptomatik hastalarda ekspektan tedavi
önerilirken, semptomatik hastalarda hormonal tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi, üreteral veya barsak tıkanıkları ya da medikal tedavi ile semptomları
azalmayan hastalara önerilmektedir (34, 35).

7.

8.

9.

10.

5. Öneriler
•

•

•
•

•

Endometriyozis tedavisinde medikal tedavi seçeneklerini cerrahiye tercih edilmelidir ve hayat
boyu sürecek plan yapılması gerektiği akılda tutulmalıdır.
Hafif-orta ağrısı olan hastalarda ilk seçenek NSAID
tercih edilmeli ve yakınmalarda azalma olmazsa
hormonal kontraseptifler ile devam edilmelidir
(Grade 2C). Semptomlarda azalma olmazsa diğer hormonal kombinasyonlar ( farklı içerikli oral
kontraseptif ya da noretidron asetat) denenmelidir. Semptomlarda hala azalma olmazsa GnRH
agonistleri denenmelidir (Grade 2C). GnRH agonistleride yeterince etki etmezse aromataz inhibtörleri denenebilir. Medikal tedavi ile fayda görmeyen hastalarda laparoskopi ile hem tanı doğrulanmalı hem de cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır.
İnfertil hasta grubunda, ekspektan yönetim, cerrahi ve yardımcı üreme teknolojileri kullanılmalıdır.
Endometrioma boyutu 5 cm’den büyük ve semptomatik olan hastalarda cerrahi eksizyon düşünülmelidir ve rezeksiyonun over rezervi üzerine
olumsuz etki edebileceği unutulmamalıdır.
Derin endometriyoziste cerrahi, üreteral ve ya
barsak tıkanıklıklarında ya da semptomları geçmeyen hastalarda düşünülmelidir.
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oblik kasın anterior fasiası rektus abdominis kasının
önünden geçer.
Umbilikusun altında ise tüm fasialar rektus abdominis kasının önünden geçer.
Umbilikus laparoskopide önemli anatomik yapılardan biridir çünkü ana trokarın giriş bölgesidir. Umbilicusda subkutan yağ dokusu çok azdır, kas dokusu
bulunmaz dolayısıyla cilt ile periton arasındaki en
kısa mesafe bu bölgedir.

Cerrahinin en önemli öğesi anatomi bilgisidir. Anatominin bilinmesi daha doğru bir ameliyat yapılmasına
olanak sağladığı gibi komplikasyonları da azaltır.
Laparoskopik anatominin görüntüsü pnömoperitoneum ve trendelenburg pozisyonu, maniplatör
nedenleriyle laparotomik anatomiden farklıdır.
Laparoskopide büyütme, derinlik kaybı gibi nedenler ve gerçekte üç boyutlu görüntünün ekranda
2 boyutlu görüntüde olması nedeniyle oryantasyon
zorlaşmaktadır.

KARIN ÖN DUVAR DAMARLARI
KARIN ÖN DUVARI
Karın ön duvarı derin ve yüzeyel arterler tarafından
kanlanırlar. Derin de arteria epigastrica inferior, yüzeyelde arteria epigastirica superficialis ve arteria
cicumflex iliaca süperficilisdir.
Arteria epigastirica inferior, arteria iliaca externa
dan ayrılır. Pariatel peritonun altından yukarıya doğru seyreder rektus kasının içine girer sonrasında yukarıya doğru yönlenir ve arteria epigastirica süperior
ile anastomoz yapar.
Yüzeyel arterlerin ikiside arteria ingunialisin dalıdır. Subkutan dokuda ilerleyip proksimal ve laterale
doğru seyrederler. Arteria epigastirica superficialis
rektus kasının medialinden, arteria circumflex iliaca
süperficialis ise rektus kasının lateralinden geçer.

SINIRLARI
Karın ön duvarı üstte; ortada sternum, yanlarda 7.10. kaburgalar, aşağıda; ortada symfisis pubis yanlarda
spina ilica anterior superior ve ingiunal ligamentle
sınırlıdır.
KARIN ÖN DUVAR KATLARI
Ciltten peritoneal kaviteye kadar olan katmanlar;
Cilt- subkutan yağ dokusu-kasların üstündeki anteror fasia-medialde rektus abdominis kası, laterallerde external oblik, internal oblik, transversus abdominis kasları-rektus kasının posterior fasiası (ortada)
- fasia transversalis-pariaetal periton
Umbilikusun altında ve üstünde fasialar farklı
yerleşir.
Umbilikusun üstünde internal oblik kasın posterior fasiası ve transvers abdominis kasının aponevrozu rektus abdominis kasının arkasından, internal

KARIN ÖN DUVAR YÜZEYEL
İNTRAPERİTONEAL GÖRÜNÜM
Karın ön duvarı pariyetal peritonun altında 5 umbilikal
katlantı bulunur. Bu katlantılar güvenli trokar girişi
için önemli anatomik noktalardır.
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Median umbilical katlantı; mesaneden umbilicusa
doğru uzanır. Oblitere olmuş urakustur.
Medial umbilical katlantılar; bunlar urakusun her
iki medialinde yerleşmiştir. Oblitere umbilical arterlerdir.
Lateral umbilical katlantılar; medial katlantıların
lateralinde arteria epigastrica inferiorun yaptığı periton katlantılarıdır.
PELVİK ORGANLAR
UTERUS
Uterus pelvik boşlukta önde mesane ve arkada rektum arasında bulunan kalın duvarlı bir organdır. Abdominal bölümü tuba uterinalar ile, pelvik bölüm ise
vajina ile birleşir. Uterus yapı ve fonksiyon açısından
corpus ve cervix uteri olarak iki ana bölümden oluşur. Bu iki bölüm arasında isthmus uteri bulunur.Uterusun ekseni ile vajiana arasında 90 derecelik açı bulunur, buna anteversiyon denir. Uterusun corpusu ve
servixi arasında 100-120 derece açı bulunur. Bu açı
öne doğruysa antefleksiyon, arkaya doğruysa retrofleksiyon olarak adlandırılır.
UTERUSUN TAŞIYAN YAPILAR
Uterusun 5 bağı vardır. Bunlar; ligamentum kardinale, ligamentum puboservikale, ligamentum sacroservikale, ligamentum latum uteri ve ligamentum
teres uteri. Bunlardan sadece üçünün taşıyıcı özelliği
vardır. Uterusu başlıca musculus levator ani ve bu 3
bağ -ligamentum kardinale, ligamentum puboservikale, ligamentum sacroservikale- taşır. Ligmentum
latum uteri ve teres uteri gevşek bağlar olup taşıma
özellikleri yoktur.
Musculus levator ani; pelvis çıkışının büyük bölümünü örter. Bu kas ve bu kasın üst yüzeyini örten
fasia diaphragmatis pelvis süperior, pelvis organlarını taşıyan en önemli yapılardır. Bu kasın ön bölümünün medial kenarları, bu fasia aracılığı ile serviks
uteriye tutunarak uterusun aşağıya doğru yer değiştirmesini önler.
Ligamentum kardinale; vajinanın üst, serviks
uterinin de alt bölümlerinin ön ve arka yüzlerini
örten bağ dokusu lifleri bu organların yan kenarlarında bir araya gelerek pelvis yan duvarına yelpaze
şeklinde uzanırlar. Musculus levator ani, musculus
coccygeus ve musculus piriformis fasialarına yapışırak sonlanırlar. Bu bağın ön lifleri ligamentum puboservikale, arka lifleri ligamentum sakrouterinler ile
devam eder.

Ligamentum puboservikale; pubisin arka yüzünü serviks uteriye bağlayan iki bağdır. Yan tarafından geçtiği mesaneye de tutunur. Buna ligamentum
pubovesicale denir.
Ligamentum sacrouterina; serviks uteriyi sakruma bağlayan fibromüsküler bağdır. Douglas çıkmazının yan taraflarındaki plikaları oluşturur.
Ligamentum latum uteri; corpus uterinin üstünü örten periton uterusun yan kenarlarında bir araya
gelerk yan tarafa doğru uzanırlar. Uterusun yan kenarı ile pelvis yan duvarları arasında uzanan iki yaprak
peritona ligamentum latum denilir.
Ligamentum latum uteri içinde; parametrium,
arteria uterina, arteria ovarica, tuba uterina, ligamentum rotundum, ovaryum, ureter ve ligamentum ovari
proprium bulunur.
Ligamentum teres uteri (ligamentum rotundum,
round ligament); tuba uterinaların aşağı ön tarafından başlar, ligamentum içinde pelvis yan duvara
uzanır. Kanalis inguinalisten geçtikten sonra labium
majusda dağılarak sonlanır.
OVERLER
Overler küçük pelviste fossa ovarikalara yerleşmişlerdir. Fossa ovarika arteria ilica externa ve interna
arsındadır. Uzun eksenleri vertikal yönde olup 4*2*1
cm boyutlarındadır. Adölesan döneme kadar periton
ile örtülü ve yüzeyi düzdür. İki yüzü-fasies lateralis ve
medialis, iki ucu -extremitas tubaria ve uterina- iki
kenarı -margo liber ve mesovaricus vardır. Extremitas
tubaria ucuna fimbria ovarica ve ligamentum ovarii
suspensorium tutunur. Extermitas uterina ligamentum ovarii proprium aracılığı ile uterusa tutunur.
TUBA UTERİNALAR
Tuba uterinalar yaklaşık 10 cm uzunluğunda ve 3 mm
çapında boru şeklinde organlardır. Uterustan çıktıktan sonra arkaya ve yukarıya doğru uzanır. Overlerin
üst ucuna gelince içe ve aşağı yönelir. Ligamentum
latum uterinin serbest kenarı boyunca uzanır, bu
komşu alana mezosalpenks denir.
Tuba uterina uterustan overe doğru; ısthmus, ampulla ve infindubulum olarak üç kısma ayrılır. Ayrıca
uterus kas tabakasının içinde çok kısa bir kısmına da
pars uterina denir. İsthmus en dar kısmıdır. Uterusa
açılan kısımdır. Ampulla yaklaşık 7 cm olup isthmustan daha geniş yapıdadır. Döllenme bu kısımda olur.
İnfundubulum huni şeklinde olup fimbria denilen saçaklarla sonlanır. İnfidubulum hareketli olup, ovulasyonda follikülü sarıp tubanın içine almakl görevlidir.
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PELVİK BRİM
Pelvise giriş yapan bir çok organın buluşma yeridir.
Bu bölge yüzeyel olduğundan organlar çok rahat
görülebilinir. Yanyana, üstüste yerleşmişlerdir. Pariyatal peritonun hemen altında; infinubulopelvik
ligament, ureter, common iliac arter ve ven yerleşmişlerdir.
Posterior ve laterale doğru gittikçe; psos kasının
medial kenarı, genitofemoral sinir, sakroiliac eklemin
üzerindeki pariatal fasya izlenir.

Posteror dalından;iliolumbar, lateral sakral, superior gluteal arterler ayrılır.
Uterin arter, hipogastirik arterin anterior dalından ayrılır. Levator ani kasının medial kısmını geçerek
uterusa isthmik bölgeden girer. Bu bölgede ureterin 2
cm önünde ve üstünde yer alır. Uterin arter uterusun
lateralinde yukarıya doğru ilerleyip, tubaları takip eder
ve arteria ovarika ile anstomoz yapar. İnen dalı serviks
ve vajinaya gider ve burada vajinal arter ile anastomoz
yapar. Anatomik varyasyonları çok nadirdir.
URETER

PELVİK YAN DUVAR
Pelvik yan duvar; önde round ligament, medialde infindubulopelvik ligament ve lateralde external iliac
arterden oluşan üçgen biçiminde bir alandır.
Medialden laterale ve yüzeyelden derine doğru;
önce ureter izlenir, lateralinde ve derininde internal iliac arter ve bunun dalları uterin arter, oblitere
umbilical arter, vezikal arterler bulunur. En lateralde
external iliac arter, medial ve posteriorunda external
iliac ven izlenir.
PELVİK DAMARLAR
Aorta retroperitoneal alanda orta hattın solunda yer
alır. Sağ ve sol common iliac arter olarak devam eder.
Ayrıca terminal dal olan median sakral arteri verir.
Abdominal Aortadan direkt olarak ovaryan arterler ve inferior mezenterik arter çıkar.
Median sakral arter bifurkasyondan hemen
önce aortanın posteriordan çıkar. Sakrumun önünde lateral sakral arterle anastomaz yapar. Sacral promontorıum bölgesinde yapılan cerrahi girişimlerde
yaralanabilir.
Aorta common iliac arter olarak iki ana dala ayrılır. External iliac ve internal iliac arterler. Common
iliac arterler ureter, psoas kası, lenf nodları ve peritoneumu besler.
External iliac arter daha büyüktür, psoas kasına
komşu olarak seyreder ve inguinal kanaldan sonraki
kısmı femoral arter olarak adlandırılır.
İki büyük dalı vardır;inferior epigastiric arter ve
derin sircumflex iliac arter
İnternal iliac arter pelvik organların kanlanmasını sağlaması nedeniyle önemlidir. Anterior ve posterior iki ana dala ayrılır.
Anteror dalından; umbilical, superior vezikal, inferior vesikal, orta vezikal, orta hemorroidal, obturatuar,
internal pudendal, inferior gluteal, uterin, vajinal arterler çıkar.

Ureter jinekolojik cerrahi lerde en çok dikkat edilmesi
gereken organların başında yer alır. Üreter en çok pelvik rim, uterin arterle çarprazlaştığı yer, mesaneye ve
uterosakral ligamente yakın olduğu yerlerde hasarlanır.
Abdominal ve pelvik kısımları vardır. Abdominal
kısmı psoas kasının önünden ve medialinden seyrederek pelvik brime ulaşır. Ureter common iliac arterin
bifurkasyononun 1-2 cm kadar distalinden arteria
externa iliacayı çarprazlayarak pelvise girer.
Ureter transparan peritonun altıda görülebilir,
hareketi izlenebilir. İnternal iliac arterin önünde ve
ona paralel, uterosakral ligamente yakın hemen lateralinden seyreder. Uterin arterin altından geçer. Kardinal ligamentin içinde seyreder, ön vajinal forniks
seviyesinde yukarıya dönerek mesane trigonundan
mesaneye girer.
Ureter-Uterin arter ilişkisi
Ureter yaralanmaları genellikle uterin arter diseksiyonu veya hemostazı sırasında oluşmaktadır. Ureterin kaudal kısmı obturatuar fossanın medialinden
geçer ve uterin arter tarafından çaprazlanır. Bu noktada ureter uterin arterin arkasında ve vajinal arterin
önündedir. Uterin arter; lateral vajinal fornikse yakın,
serviksin 1.5-2 cm lateralinde ureteri önden çarprazlar.
Ureter diseksiyonunda öncelikle broad ligament
açılır ve ureter laterale doğru itilir. Ureter ve uterin
arterin lokalizasyonları görülür; uterin arter ligasyonu
yapılırken ureter dikkatli bir şekilde takip edilir.
PELVİK BOŞLUKLAR
PARAREKTAL ALAN
Pararektal alan rektumun her iki lateralinde yer alır.
önde kardinal ligament, medialde sakrouterin ligamant, lateralde pelvik yan duvar-ureter ve internal
iliac arter-, tabanını puborektal kas oluşturur.
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Uterin prolapsus ve rektovajinal septumu içine
alan derin endometriosis için yapılan laparoskopik
girişimlerde bu alan çok iyi bilinmelidir. Bu alanın
disseksiyonunda rektuma ve mesaneye giden sinir
pleksuslarına (inferior hipogastirik pleksus) zarar
vermemek için çok dikkat edilmelidir.
Diseksiyonda önce üreter, uterin arter ve uterosakral ligament gözlemlenir. Pararektal alana Uterin
arterin hipogastirik arterden ayrıldığı yerin hemen
posteriorundan ve üreterin lateralinden künt disseksiyon ile girilebilinir.
Ureter pararektal alanı ikiye böler.
Okabayashi (medial pararektal alan) medialde
broad ligament lateralde ureter yer alır.
Latzko (lateral pararektal alan) lateralde internal
iliac arter medialde ureter yer alır.
PARAVEZİKAL ALAN
Retzius boşluğu ile komşudur ve bunun lateralinde
yer alır. Ayrılma sınırı medial umbilical ligament (oblitere umbilical arter)’dir.
Medial Sınırını mesane, lateral sınırını ileum kemiğinin arkuat kenarının hemen altındaki internal
obturatuar kasın fasiası, posterior sınırınıarkus tendineus fasia pelvis’e (ATFP) tutunan puboservikal fasya
oluşturur.
Bu alanda medialden laterale doğru oblitere umbilical arter, obturatuar arter, ven ve sinir ve lenfatik
damar ve lenf bezleri yer alır. Bu alan pelvik lenfadenektomide önemlidir.

Bu alan stres üriner incontinans ameliyatlarında
kullanılır. Burch ve Marshal-Marcetti-Kranntz kolposuspansiyon ameliyatlarında paraüretral ligamentler
Cooper ligamanına veya pubik kemiğin periostuna
asılır.
PRESAKRAL ALAN
Presakral alan sakrum ve cocsixin konkav bir alan
oluşturduğu sacral promontorıumun önündeki alandır. Sağ Lateral sınırını sağ common iliac arter ve sağ
ureter oluştururken, sol lateral sınırını sol common
iliac arter, sol ureter, inferior mezenterik arter ve ven
oluşturur. Bu alanın üst kımında superior hipogastric
pleksus bulunur. Hipogastrik sinir buradan çıkarak
inferior hipogastirik pleksusa gider.inferior hipogastirik pleksus pelvik bölgenin sempatik, parasempatik
ve somatik innervasyonunu sağlar.
Bu alan presakral nörektomi ve sakrokolpopeksi
ameliyatlarında ve presakral lenfadenektomilerde
açılır.
VESİKOVAJİNAL ALAN
Vajinanın ön yüzü ile mesanenin arka yüzü arasındadır. Mesane trigonu ve vezikovajinal fasia bu alandadır. Lateralde vezikouterin ligamentlaerle sınırlanmıştır.
Bu alan histerektomilerde mesanenin serbestleştirilmesi sırasında kullanılmaktadır. Bu işlem orta
hattan yapılmalı üreter yaralanması ve kanama olmaması için lateral diseksiyondan kaçınılmalıdır.

RETZİUS (RETROPUBİK ALAN)
REKTOVAJİNAL ALAN
Önde Pubik kemik, arkada mesane arasındaki umbilicusa kadar uzanan avasküler alandır. Bu alanın
üst kısmını rektus abdominis kasının altındaki fasia
transversalis, tabanını Üretra, paraüretral ligamentler ve üretrovezikal bileşke oluşturur. İnferior sınırında Cooper ligamenti bulunur.

Vajinanın posterioru ve rektumun ön kısmı arasında
yer alır. Uterosakral ligamentin birleşim yerinden periton açılarak bu bölgeye girilir. Tabanda lateral bölgeler illiococcygeus kaslar ile sınırlanmıştır.

59
Hastanın Ameliyat Öncesi
Değerlendirilmesi
Yazar

Doç. Dr. Turgut Var

Laparoskopi ciddi bir intra abdominal prosedürdür.
Bu nedenle özenli ve dikkatli preoperatif değerlendirme operasyonun başarısını optimize ederken,
komplikasyonlarıda minimale indirir.

rini ve yöntemlerini etkileyeceğinden dolayı eski insizyonların yeri belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Herni varlığı özellikle de umbilical herni mutlaka
araştırılmalıdır.

1. Detaylı bir anamnez kişisel ve ailesel öykü

2. Vajinal muayene

Sadece pelvik patolojiye odaklanmayıp, diğer organ
ve sistemlere ait olabilecek problemler araştırılmalıdır
Özellikle kardiyak ve pulmoner patolojiler mutlaka
sorgulanmalı ve araştırılmalıdır. Laparoskopide Pnömoperitoneum oluşması ve hiperkabri etkisi nedeniyle önceden pulmoner hastalığı olanlarda operasyon
öncesi başlangıc CO2 düzeyleri belirlenmelidir.yine
pnomoperitoneumun kardiyak fonksiyonlara etkisiinferor vena cava ya kompresyonu sonucu venöz
dönüşün azalması ve kardiyak outputun azalmasınedeniyle kardiyak yönden dikkatli araştırılmalıdır.
Trombofili öyküsü olan ve derin ven thrombozu
geçirmiş hastalar da ayrıntılı değerlendirilmeli operasyonda varis çorabı, pnömotik kompresyon aletleri
kullanılabileceği gibi pre-op ve post-op heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılması da düşünülebilinir. Kompresyon çorapları ve aralıklı pnömotik
kompresyonun benzer etkinlikte olduğu ve ayrıca
farmakolojik yöntemlerin derin ven trombozu ve
ölümcül pulmoner tromboembolizm vakalarını anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir. Farmakolojik
ve mekanik yöntemlerin kombine kullanımının başarıyı daha da arttırdığı da aşikardır.
Daha önce geçirilmiş operasyonlar-özellikle abdominoplastiler- sorgulanmalı, trokarların giriş yerle-

3. Tam bir sistemik Fizik muayene
Hastanın fiziksel bir sorunu, hareket kısıtlılığı olup olmadığına dikkat edilmelidir.çünkü jinekoljik laparoskopi genelde litotomi pozisyonunda yapıldığından
kalça veya alt extremite sorunlarında bu pozizyon
verilemeyebilir.
4. Transvajinal ultrasonografi
5. Tam kan, tam idrar, biokimyasal tetkikler, kanama
profili, AC grafisi, EKG ve kişiye ve probleme yönelik
gereken diğer tetkikler özellikle derin endometriosis
ve onkolojik olgularda ve kesin tanı konulamayan olgularda pelvik MRI, baryum enema, IVP, kolonoskopi
gibi ileri tetkikler gerekebilir.
Barsak hazırlığı standart bir laparoskopik girişim
-histeroktomi, myomektomi, adneksial kist ve kitleler gibi- için gerekli değildir.Derin endometriosis
cerrahisinde, onkolojik cerrahide barsak hazırlığı yapılabilir.
Bu değerlendirmeler sonrasında özellikle advanced laparoskopik girişimlerde - onkoloji, derin endometriosis, şiddetli yapışıklık gösteren olgular gibi durumlarda multidisipliner – kolorektal cerrahi, üroloji,
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onkoloji - bir yaklaşım gerekebilir. Ameliyat öncesinde
gereken bölümlerle konsultasyon yapılması ve gerekli durumlarda ameliyata birlikte girilmesi doğru bir
yaklaşımdır.
Laparoskopi nin kontrendike olduğu durulmada
açık cerrahi seçeneği düşünülmelidir.
Kesin kontrendikasyonlar; kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, jeneralize
peritonit, şok, diafragmatik herni

Relatif kontrendikasyonlar; multible abdominal
cerrahi, büyük abdominal kitleler, morbid obezite,
geçirilmiş abdominoplasti, ileus, yaygın asit varlığı
Hasta ve yakınları operasyondaki olabilecek tüm
olası senaryolar, komplikasyonlar konusunda çok
iyi bilgilendirilmeli, laparoskopinin yararları, riskleri
anlatılmalı, açık cerrahiye dönebileceği söylenmeli
ve bu konuları anladığına dair hasta ve yakınından
yazılı onam alınmalıdır.
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Endoskopik Cerrahi Öncesi
Alınması Gereken Önlemler ve
Kontrol Listesi (Checklist) İşimizi
Nasıl Kolaylaştırabilir?
Yazar

Yrd. Doç. Dr. Emre G. Pabuçcu

Cerahi uygulamalar, hayat kurtarıcı işlemler olduğu
kadar, neden oldukları komplikasyonlar ile de oldukça yıkıcı sonuçları beraberinde getirebilmektedirler. Tıp enstitüsünün (Institute of Medicine) 1999
yılındaki bir raporuna göre, Amerika Birleşik Devleterinde her yıl 50.000-100.000 arası kişi, önlenebilir
medikal komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu durumun ortalama mali yükü ise
yıllık yaklaşık 30 milyar dolardır (1). Bütün dünyada
yıllık olarak yaklaşık 234 milyon cerrahi işlem uygulanmaktadır ve majör komplikasyon oranları %3-17
arasında değişmektedir. Burada önemli olan nokta,
majör cerrahi komplikasyonların yaklaşık yarısının
önlenebilir komplikasyonlar olduğudur (2, 3).
Daha az kesi, daha az ağrı, daha kısa yatış süresi ve daha çabuk iyileşme prensipleri üzerine tasarlanmış minimal invaziv cerrahi konseptinin kökleri
17. yüzyıla kadar gitmektedir. Enstrümantasyon ve
optik bilimindeki gelişmeler sonucunda 19. yüzyıl
itibarı ile insan üzerinde ilk kez laparoskopik işlem
uygulanmıştır. Zaman içerisinde, jinekolojik nedenlerle yapılan endoskopik işlemlerin sayısı hızlıca artmış ve kullanım alanları genişlemiştir. Yaygın
kullanımın olumsuz bir sonucu olarak, endoskopik
cerrahiye bağlı komplikasyonlar da dikkat çekmeye
başlmaıştır. Çoğu yazarın dile getirdiği gibi ‘minimal
invaziv cerrahiler, minimal cerrahiler değildir!’ ve genel komplikasyon oranları %3 kadarken, mortalite
oranı yaklaşık 100.000’de 3’dür. Bu komplikasyonların 1/3’ü trokar ile giriş aşamasında izlenirken, esas
kaygı verici olan konu ise olguların ¼’ünde cerrahi
esnasında komplikasyondan şüphelenilmemektedir

(4). Yapılan birçok çalışmada, artan cerrahi deneyim
ile komplikasyon oranlarının azaldığı bilinmektedir
(5, 6).
Laparoskopik komplikasyonlar majör ve minör
olarak ayrılabilir. Majör komplikasyonlar sıklıkla
morbidite ve hatta mortalite nedeni olabilen ciddi
komplikasyonlardır. Bunlar: vasküler yaralanmalar,
barsak yaralanmaları, genito-üriner yaralanmalar
ve işlem esnasında oluşabilen termal yaralanmalar
olarak sayılabilir. Minör komplikasyonlar ise insizyonel herni oluşumu, port-site metastazlar, anestezi
komplikasyonları, pnömoperitoneum işlemine bağlı
komplikasyonlar ve infeksyion olarak sıralanabilir.
Laparoskopik cerrahi işlemler esnasında komplikasyon oluşumuna katkıda bulunması muhtemel risk
faktörleri arasında; geçirilmiş cerrahiler, karın içinde
yapışıklık varlığı veya öyküsü, aşırı barsak distansyonu, geniş batın içi veya pelvik kitleler, diafragmatik
herniler ve kardiyopulmoner hastalık öyküsü ve gebelik sayılabilir. Tablo 1’de literatürdeki laparoskopik
komplikasyonların insidansları verilmiştir.
Laparoskopinin Giriş Aşamasındaki
Komplikasyonlar
Laparoskopik komplikasyonların yarısından fazlasını
giriş aşamasındaki komplikasyonlar oluşturduğundan, bu bölüme ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. Giriş işlemi görece olarak körlemesine bir işlem
olduğundan ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bütün laparoskopik prosedürlerin yaklaşık
%0,3-1’inde giriş tekniği ile ilgili komplikasyonlar
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Tablo 1.
Komplikasyonlar (%)
Yazar
Levy et al 1994
Saidi et al 1996

Hasta (n)

İntestinal

Üriner

Herni
oluşumu

Majör
vasküler

Diğer

74, 545

0, 3

0, 3

NA

NA

NA

452

0, 4

1, 7

0

1

6, 8

Harkki-Siren ve Kurki 1997

70, 607

0, 06

0, 03

NA

0, 01

NA

Chapron et al 1998

29, 966

0, 1

0, 1

NA

0, 1

-

McCordick et al 1999

743

0, 1

0, 5

0, 1

0, 1

NA

Mirhashemi et al 1998

843

0, 5

0, 3

NA

0, 2

0, 9

Harkki-Siren et al 1999

32, 205

0, 07

0, 2

0, 03

0, 01

0, 05

Quasarano et al 1999

234

0

0, 4

NA

0, 4

8, 1

Leonard et al 2000

1033

0, 2

0, 3

0, 09

0, 09

2

Total

236, 392

meydana gelmektedir ve özellikle bu komplikasyonlara bağlı olarak izlenen mortalite oranı yaklaşık
100.000’de 7’dir (7, 8). Bu aşamada özellikle damar,
barsak-mide ve üriner yaralanmalar izlenebilmektedir. Tanısal veya operatif laparoskopik işlemler için
başlıca 3 giriş tekniği kullanılmaktadır; kapalı yani
Verres iğnesi ile batına CO2 insuflasyonu sonrası giriş,
direk trokar girişi ve açık Hasson tekniği. Bu girişlerin
herbiri için birtakım farklı riskler de bulunmaktadır.
Kapalı laparoskopi için ilk basamak Verres iğnesi yardımı ile batın insuflasyonudur ki, körlemesine
ilerletilen Verres iğnesi birtakım istenmeyen komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar genellikle Verres iğnesi ile batına ilk giriş esnasında
veya ondan sonraki adım olan büyük trokar ile batına giriş aşamasında izlenmektedir. Verres iğnesi, genellikle batın elevasyonu sağlandıktan sonra
umbilikus içerisinden gönderilir. Bu aşamada hastanın karın duvarının kaldırılması oldukça önemli
bir aşamadır. Bu aşamada; manuel kaldırma, çamaşır klempleri ile umbilikus köşelerinden kaldırma ve
çamaşır klempleri ile umbilikus’un 2 cm lateralinden
kaldırma teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu 3 yöntem arasında, karın duvarı ile vissera arasını

en çok uzaklaştıran yöntemin umbilikus kenarlarından çamaşır klempleri ile kaldırma yöntemi olduğu
yayınlanmıştır (9) (Resim 1).
Bu teknik kullanıldığında, iğne ve organlar arasındaki mesafe yaklaşık 6, 8 cm olup trokar sokulurken
uygulanan güç bu mesafeyi değiştirmez. Ancak, manuel batın elevasyonu veya 2 cm lateralden klempler
ile kaldırmak sonucunda mesafe daha az olmaktadır.
Verres iğnesi ile giriş esnasında, komplikasyonlardan
korunmak ve batın içerisinde olunup olunmadığını
öngörmek için birtakım metodlar mevcuttur (resim 2):
Girişte çift ‘klik’ sesinin alınması
Verres iğnesi ile girdikten sonra enjektör ile aspirasyon testi
Giriş sonrası Verres iğnesinin arka lümenine 1
damla izotonik bırakılarak uygulanan negatif basınç testi
İnsuflasyon basıncının <8 mmHg olması ve gazın
rahat akışı
Gaz akımı verildikten sonra karaciğer altı perküsyonu ile timpanik ses alınması
Tablo 2’de bu yöntemlerin yararlarının karşılaştırılması verilmiştir (10).

Tablo 2.
Sensitivite %

Spesifite %

Pozitif prediktif
değer %

Negatif prediktif
değer %

Çift klik testi

39

69

19

86

Aspirasyon testi

0

98

0

83

Damla testi

16

89

22

85

Karın içi 10 mmHg altı basınç

79

63

32

93
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Resimler Dr. E. G. Pabuçcu tarafından, hasta izni alınarak çekilmiştir.
Yapılan çalışmalar, Verres iğnesinin 1. denemede
%85 başarıyla batına girildiğini, yaklaşık %8 olguda 2
ve daha fazla deneme gerektiğini bildirmiştir (11). İlk
denemede komplikasyon oranı %0,8 olup 3. denemede bu oran %44 ve daha fazla denemede ise %84,
6 olarak saptanmıştır. Eğer 3 denemede Verres iğnesi başarı ile batına girilememiş ise, komplikasyon
riskinde belirgin artışın olacağı öngörüsü nedeni ile
alternatif girişler denenmelidir.
Teknik olarak zorluk şüphesi bulunan olgularda Palmer noktası denilen mid-claviculer hatta, sol
kostanın yaklaşık 3 cm altından giriş yapılabilir ki,
bu lokalizasyon ile olası birtakım yaralanmalarının
önüne geçilebilir. Özellikle adezyon varlığı, geçirilmiş herni onarımı, obezite, aşırı zayıflık, karın duvar
gevşekliği, büyük kitle varlığı ve gebelik hallerinde
Verres iğnesi girişi için Palmer noktası kullanılabilir.
Sayılan bütün önlemlere rağmen, giriş aşamasında
çeşitli yaralanmalar izlenebilir. Barsak yaralanmaları ve retroperitondaki vasküler yaralanmalar, girişte izlenen komplikasyonların büyük çoğunluğunu
(yaklaşık %76) oluşturur. Giriş işlemini takiben sıklık
yüzdelerine göre yaralanma bölgeleri; ince barsak
(%25), iliak arter (%19), kolon (%12), iliak veya diğer
retroperitoneal venler (%9), mezenterik damar (%7),
aort (%6), vena kava inferior (%4), karın duvarı damarları (%4), mesane (%3) ve karaciğer (%2) olarak
sıralanabilir (12).

Check-list/Kontrol Listesi Kavramı
Havacılık alanındaki yenilikler ile birlikte kullanıma
giren kontrol listesi kavramı, günlük hayatımızda
başta cerrahi işlemler olmak üzere medikal alanda
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kullanımın amacı, gelişen teknolojinin gölgesinde, özellikle insan kaynaklı
hataların en aza indirilmesi ve bunun doğal bir sonucu olarak cerrahi güvenliğin artırılmasıdır. Kontrol
listesi kavramı için önemli olan parametreler arasında; cerrahın deneyimi, cerrahi ekibin uyumu ve eğitimi,
güvenlik standartları ve denetim sayılabilir. Cerrahi
ekibin uyumu belki de en önemli parametre olarak
karşımıza çıkmakta, ekip uyumu arttıkça cerrahi sonuçların da iyileştiği bilinmektedir (13). Cerrahi işlemlerdeki güvenlik standartlarını oluşturmak adına
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2008 yılında bir kontrol
listesi önermiş ve yayınlamıştır (14).
Bu kontrol listesinin amacı, cerrahi işlem öncesi
ve esnasında belirli birtakım standartlar oluşturarak ekibe bağlı gerçekleşmesi muhtemel komplikasyonların önüne geçmek ve böylelikle morbidite
ile mortalite oranlarını azaltmaktır. WHO-kontrol
listesinin etkinliğini ölçmek adına, 2007-2008 yılları arasında toplam 8 ülkede bir araştırma planlanmıştır (15). Toplamda 3955 hasta çalışmaya dahil
edilmiştir. Kontrol listesi prosedürü uygulanmayan
cerrahi olgular ile uygulama sonrası cerrahi yapılan
olgular; cerrahi infeksiyon, tekrar ameliyata alınma,
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pnömoni, ölüm ve genel komplikasyon oranları
açısından karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, pnömoni
dışındaki tüm parametrelerde anlamlı bir azalma
saptanmıştır. Özellikle, ölüm oranları %1, 5 iken,
%0, 8’e gerilemiştir (p=0, 003). Sonuç olarak, bu
kontrol listesine uyularak, dünya çapında cerrahiye
bağlı ölümlerde belirgin azalma saptandığının altı
çizilmiştir. Aslında bu çalışma, basit bir kontrol listesine sadık kalarak nasıl olumlu değişikliklerin olabileceğini bize göstermektedir.
Endoskopi alanında da birtakım kontrol listesi
kavramları gündeme gelmiştir. Klasik cerrahi ile karşılaştırıldığında, endoskopik prosedürler daha teknoloji bağımlı olduğundan, uygulanacak cerrahi öncesi
özellikle teknik birtakım konuların gözden geçirilmesi oldukça kritiktir. Verdaasdonk ve ark., 2007 yılında
yayınladıkları br makalede, toplamda 28 maddelik
bir endoskopik kontrol listesi ile %53 daha az hatalar
silsilesi (hasta pozisyonu, cihaz arızası vs..) saptamış
ve kontrol listesi kavramının özellikle endoskopik işlemler için teknik sorunlara bağlı olayları belirgin olarak azalttığını belirtmişlerdir (16). Endoskopik cerrahi
kontrol listesi kavramını belirli başlıklar altında incelemek doğru olacaktır:
A. Hasta operasyon odasına alınmadan önce uyulması önerilen kontrol listesi
B. Hasta operasyon alanına alındıktan sonra, anestezi öncesi uyulması önerilen kontrol listesi
C. Anestezi uygulandıktan sonra uyulması önerilen
kontrol listesi
D. Cerrahi işlem sona erdikten sonra, hastanın operasyon odasından çıkarılmadan uyulması önerilen kontrol listesi
A. Hasta operasyon odasına alınmadan önce
uyulması önerilen kontrol listesi

Tablo 3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Cerrahi Kontrol
Listesi (14)
Giriş (Anestezi
Öncesi)

İşlem öncesi
(insizyon öncesi)

Çıkış (hasta
çıkmadan önce)

Hasta kimlik ve
onam kontrolü

Cerrahi ekibin
kendini tanıtması

Hemşirenin
operasyonun
niteliğini cerrahi
ekip ile teyit
etmesi

Cerrahi bölgenin
işaretlenmesi

Hastanın kimliği,
cerrahinin niteliği
ve lokasyonunun
teyit edilmesi

iğne, kompres,
spanç sayımı

Pulse
oksimetrenin
takılmış olması

Patolojik
Cerrahi, anestezi
materyal var ise
ve hemşire için
isim kontrolü
kritik konuların
gözden geçirilmesi
(süre, risk,
sterilizasyon ve alet
durumu)

Havayolu
güvenliğinin
sağlanması

Cilt insizyonu
öncesi (<60
dk) profilaktik
antibiyotik

Hastanın allerjik
durumlarının
bilinmesi

Operasyon
odasında hasta
ile ilgili gerekli
görüntüleme
dökümanının
bulunması (grafi
vs..)

Tüm ekibin
kritik olabilecek
konuları
tartışmaları

Hastanın allerji
durumunun
bilinmesi
>500 ml kan kaybı
riski varlığında
uygun hazırlık ve
damar yolu

 genel isim ve prosedür kontrolü
 sterilizasyon koşullarının gözden geçirilmesi
 endoskopi istasyonunun teknik kontrolü
 optik sistem ve monitör kontrolü
 elektro koter ve kabloların (özellikle mono- ve
bi-polar kabloların
 kontrolü ve mümkünse yedek kablonun bulundurulması) kontrolü

B. hasta operasyon odasına alındıktan sonra,
anestezi öncesi uyulması önerilen kontrol listesi
 uygulanacak cerrahi işlem için uygun onamın
kontrolü
 kan grubu, allerji gibi genel medikal konuların
kontrolü

 uygun enerji modalitelerinin kontrolü ve yedeklerinin teyidi

C. Anestezi uygulandıktan sonra uyulması
önerilen kontrol listesi

 gaz sisteminin kontrolü ve rezervin yeterli olduğunun teyidi

 operasyon masasının seviyesinin ve konumunun
kontrolü
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 hasta ayaklarının uygun pozisyonda olup olmadığının kontrolü (olası sinir hasarından korunmak için önlemler)
 koter plağı kontrolü
 Verres iğnesinin genel olarak ve içerisinden sıvı
geçirilmek suretiyle kontrolü
 girilecek olan trokarların genel kontrolü (çalışır
olmaları, hava kanallarının kapalı tutulması vs..)
 Hastanın kliniğine ve olgunun risk durumuna
göre uygun giriş tekniğinin seçilmesi (Verres
ile, direk trokar, açık laparoskopi, Hasson tekniği,
Palmer noktasının tercih edilmesi gibi..)
 hastanın kilosu ve hikayesine göre cerrahi giriş
noktalarının saptanması ve risk analizi (normal
kilolularda 45 derece, kilolu olgularda 45-90
derece arası açı ile, obezlerde ise 90 derecelik
açı ile Verres iğnesinin girilmesi prensibi gibi..)
 batın ön duvar elevasyonunun uygun olarak
planlanması
 Verres iğnesi ile girişi takiben batında olunup
olunmadığının test edilmesi (su testi, çift klik
sesinin duyulması, intra-abdominal basıncın
<10 mmHg’nın altında olması)
 Optik ışığından faydalanarak translüminasyon
tekniği kullanılarak trokarların güvenli bir şekilde batın içerisine girilmesi
D. Cerrahi işlem sona erdikten sonra, hastanın
operasyon odasından çıkarılmadan uyulması
önerilen kontrol listesi
 trokarların görüş altında çıkarılması
 gazın optimal olarak batın içerisinden boşaltılması
 trokar yeri hernisinden kaçınmak adına uygun
önlemlerin alınması
 hasta pozisyonunun sağlanması
Yukarıda sıralanan birtakım kontrol parametreleri, günlük yaşantımızda endoskopik işlemlere bağlı
komplikasyonları azaltmak adına genel bir konsensus
olmaksızın sıralanabilecek parametrelerdir. Bugüne kadar, endoskopik cerrahi alanında uygulanması
önerilmiş kontrol listelerinden bir tanesi de Amerikan
Gastrointestinal ve Endoskopik Cerrahlar Cemiyeti
(SAGES) ve Perioperatif Hemşireler Derneği (AORN)
ortaklığı ile oluşturulmuş minimal invaziv cerrahi güvenlik kontrol listesidir (17). Bu listede 3 ana başlık altında birtakım güvenlik parametreleri bulunmaktadır:

1. Hasta operasyon odasına alınmadan kontrol
edilmesi gerekenler;
 idari hemşire görevleri:
 masa pozisyonu
 güç üniteleri
 CO2 insuflatör
 video monitörler
 aspirasyon-irigasyon sistemleri
 alarmlar
 video dökümentasyon
2. Hasta odaya alındıktan sonra kontrol edilmesi
gerekenler;
 hasta pozisyonu
 kompresyon cihazı
 elektro-cerrahi ünitesi ve koter plağı
 ayak cihazlarının kontrolü
 Foley kateter
 Antibiyotik
3. Hasta boyanma ve örtünme işlemi sonrası
kontrol edilmesi gerekenler;
 elektro-cerrahi ünitesi
 monopolar koter
 ultrasonik veya bipolar cihazlar
 kablo bağlantıları
 lokal anestetik
 floroskop
Bahsi geçen kontrol listesinin uygulanabilirliğini
ve etkinliğini sorgulamak adına yakın geçmişte Benham ve ark., 118 olguluk bir çalışma tasarlamışlardır
(18). Bu çalışmada, minimal invaziv cerrahi uygulanacak olgularda, önerilen kontrol listesi ile, %24 olguda
zaman kaybına neden olabilecek ve önlenebilir sorunlar saptanmıştır. Araştırmacılar, listenin kolayca uygulanabilir ve etkili olduğu görüşünü savunmuşlardır.
Sonuç
Endoskopik cerrahi, yıllar içerisinde yükselen bir trend
olarak ele alınmalıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte, endoskopik cerrahinin standartları da değişmektedir.
Değişen standartlara optimal uyumun sağlanması
ve öte yandan da minimal komplikasyon oranları ile
çalışmak için, güvenli cerrahi kontrol listesi oldukça
önem kazanmıştır. Cerrahi deneyim, her ne kadar
komplikasyon oranlarını belirgin olarak azaltsa da,
endoskopik cerrahi bir ekip işidir ve bu ekibin diyaloğu belki de en önemli parametredir. Güvenli cerrahi
kontrol listesi için bir diğer önemli konu, listenin genel
anlamda kabul edilebilir olmasıdır. Bu nedenle, özellikle fazla sayıda endoskopik cerrahi uygulayan hastane/ekip/enstitülerin kendi listelerini oluşturmaları,
hatta ulusal endoskopik cerrahi güvenlik listesi oluşturmak adına katkıda bulunmaları en ideal olanıdır.
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ketlerine engel olmaması için, uyluk fleksiyonundan
kaçınılmalıdır. Manipülatörün rahat hareket ettirilebilmesi için hastanın kalçası masa kenarından bir
kaç santimetre dışarıda olmalıdır. Hastanın kolları iki
yanında kapalı olarak sabitlenmelidir. Peroneal sinir
hasarının önlenmek için bacaklar uygun pedler ile
desteklenmelidir.
Batına giriş sırasında mesanenin boş olması ve
anestezi tarafından gastrik dekompresyonun sağlanması, söz konusu organların muhtemel yaralanmalarını önlemek için önemlidir. Özellikle zor entübe edilen hastalarda uzun süre ambu kullanıldığında yada
mide entübasyonu sonrası midenin hava ile şişmesi
sonucu umblikal/supraumblikal veya palmer noktası
girişlerinde mide perforasyonu riski artmaktadır.
Uygun teknik seçilmesinde hastanın önceki cerrahileri, kilosu, gebelik durumu veya pelvik kitlenin
büyüklüğü önemli unsurlardır.
Batına giriş teknikleri temel olarak Hason tekniği
(açık giriş), direkt trokar girişi ve veress iğnesi ile giriş
olarak sınıflanabilir [4]. Bu yöntemler ile pnömoperitoneum sağlandıktan sonra batın içi anatomi gözlenerek yardımcı trokarlar yerleştirilebilir.
Yukarıda bahsedilen önlemler alındıktan ve hasta uygun şekilde pozisyonlandıktan sonra veress iğnesi ile giriş yapılabilir. Giriş için uygun alanlar; intra
veya infra-umblikal, supra-umblikal bölgeler, sol üst
kadran-midklaviküler hat, transuterin (transmyometrial) veya posterior fornikstir [4, 5].
Veress uygulaması öncesi iğnenin geçirgenliği
serum fizyolojik ile test edilmelidir. Yaylı mekanizmanın uygun şekilde çalıştığı da kontrol edilmelidir.

Laparoskopik cerrahinin başarısı temelde, batında
uygun boşluğun oluşturulup iyi görüş elde edilebilmesine dayanmaktadır. Bu, ya batın ön duvarının
elevasyonu ya da daha sık kullanılan şekliyle karın
içerisinin çeşitli gazlarla şişirilmesiyle sağlanmaktadır. Bu amaçla çeşitli gazlar kullanılabilmekle; yanıcı
olmaması, ucuz olması ve yan etki oluşturma potansiyelinin azlığı nedeniyle en sık CO2 gazı kullanılmaktadır. Batının gaz ile şişirilmesine insüflasyon,
belirli basınçta peritoneal kavitenin şişirilmesine ise
pnömoperitoneum denilmektedir [1]. Güvenli şekilde pnömoperitoneumun oluşturulması güvenli
laparoskopinin temel şartlarındandır. Bunun için
çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Laparoskopik cerrahiye yeni başlayanlar için batına giriş, oluşabilecek
komplikasyonların ağırlığı nedeniyle en korkutucu
ve vakit alan işlemlerden biriyken, deneyimli bir laparoskopist birkaç dakika içinde rahatça batına girişi sağlayabilmektedir. Bu kompliasyonalar büyük
damar yaralanmaları (aort, iliak damarlar ve vena
cava gibi), küçük damar yaralanmaları (inferior ve
superior epigastrik arterler), mide/barsak ve mesane
yaralanmasıdır [2, 3]. Batına girişte hangi yöntem seçilirse seçilsin oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınmak için dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar
mevcuttur.
Unutulmamalıdır ki hangi yöntemi seçersek seçelim işlemin başarısı uygun hasta pozisyonlaması
ile başlamaktadır. Laparoskopik cerrahide en sık kullanılan yöntem litotomi pozisyonu olup, masalar en
az 25 dereceye kadar trandelenburga izin vermelidir.
Suprapubik veya alt paramedian trokarların hare365
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Umbilikus ileri derecede obez kadınlarda dahi
kas ve yağ dokusu içermemesi ve batın ile cilt arasındaki en kısa mesafe olması açısından en çok tercih edilen bölgedir. Özellikle göbek altı medyan kesi
ile geçirilmiş önceki abdominal cerrahiler, umblikal
herniler, büyük batın içi kitleler ve gebelik gibi durumlarda alternatif bölgelerin kullanılması gerekebilmektedir. Aynı zamanda tekrarlayan giriş başarısızlığı komplikasyon oranını dramatik olarak arttırır
(Üç denemeden fazlası önerilmemektedir). Bu nedenle aynı yöntem ve lokasyonda ısrarcı olmamak,
alternatif yönteme geçmek gerekir.
Intraumblikal uygulama sırasında umbilikus çamaşır klempleri ile eleve edilebilir (Şekil 1). Bu hareket
vital yaralanmalardan kaçınmak için retroperitoneal
vasküler yapılar ve intraabdominal organlar ile cilt
arasındaki mesafeyi açmaktadır. Oryantasyonun bozulmaması açısından ilk giriş sırasında hastanın düz
yatıyor olması, trandelenburga alınmaması önerilir [1].
Operasyon masası cerrahın rahat çalışabilmesi ve daha
iyi bir kontrol için mümkün olduğunca aşağıya alınmalıdır. Geleneksel olarak giriş açısı 45 derecedir. Cerrahın
tecrübesi ve veress iğnesindeki hakimiyeti geliştikçe
daha dik açılar da kullanılabilir. Aynı zamanda obez
hastalarda da dik giriş açısı seçilmelidir. Açılı girişin diğer bir sakıncası ise iğnenin periton üzerinde kayması
ve ekstra peritoneal insuflasyona sebep olmasıdır.
Peritona giriş sonrası iğnenin intraperitoneal
alanda olup olmadığını anlamak için kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri, serum fizyolojiğin veress iğnesine damlatılması ile batın içine
serbest akışın gözlenmesidir. Şırınga testi ise bir diğer yöntemdir. Veress iğnesine takılan 10 ml hacimli

bir şırınga ile önce aspirasyon yapılıp barsak içeriği
ve kan olmadığını görülür. Veressten verilen sıvının
geri çekilememesi intraperitoneal girişi gösterir. Yine
karaciğer matitesinin, gazın batına dolması ile kaybolması da intraperitoneal insuflasyonu konfirme
eden bulgulardan biridir. Bir başka yöntem de veress
iğnesine insuflatorün bağlantısının yapılması ile düşük batın içi basıncın gözlenmesidir (9-10 mmHg basıncın üzeri başarısız insersiyonu işaret eder.).
Veress ile insüflasyonda sık olarak kullanılan diğer bir alan da Palmer noktası olarak bilinen sol üst
kadran-midklaviküler hattaki giriş bölgesidir [6]. Bu
bölgeden giriş öncesi perküsyonla splenomegali
ekarte edilmelidir. Subkostal hattın yaklaşık 2 cm altında, midklavikler hattan dik bir açı ile veress iğnesi uygulanabilir. Midenin işlem öncesi dekomprese
edilmesi önem arz etmektedir (Şekil 2).
Pnömoperitoneum sağlanırken yaklaşık 1 lt gaz
gönderildikten sonra karaciğer matitesi kaybolacaktır. Veress iğnesi dakikada yaklaşık 2-2.5 lt hızında
insüflasyona izin verdiği için, görece olarak yavaş
bir pnömoperitoneum oluşmasına olanak sağlar ve
hastayı hemodinamik olarak riske sokmaz. Veress ile
uygun basınçta (12-16 mmHg) pnömoperitoneum
oluşması, hastanın intraabdominal hacmine bağlı
olarak değişmekle beraber 2.5-5 dk kadar sürecektir.

Şekil 1. Umblikustan veress iğnesi girişi sırasında çamaşır
klempleri ile batın önduvarının kaldırılması işlemi kolaylaştırabilir [1].

Şekil 2. Veress iğnesi ile girişte kullanılabilecek alternatif
noktaları [1].

Primer trokarın yerleştirilmesi
Çeşitli trokar tipleri piyasada mevcut olup (künt, bıçaklı, konik uçlu, prizmatik vs) hiçbirinin komplikasyon oranları açısından birbirlerine belirgin üstünlüğü gösterilememiştir.
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Veress yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken
unsurlar, primer trokarın yerleştirilmesinde de önem
arz etmektedir. Hastanın düz pozisyonda olması,
hastanın seviyesinin cerrahın beli seviyesinde veya
daha altında olması trokar kontrolünü arttırmaktadır.
Cilt insizyonunun uygun genişlikte açılması, trokarın avuç içinde dominant elle kavranması ve işaret
parmağı le yönünün kontrol edilmesi, hafif rotasyon
hareketleri ile kontrollü basınç uygulanması komplikasyon oranlarını düşürmektedir.
Primer trokarın yerleştirilmesinde direkt insersiyon,
açık teknik veya veress iğnesi ile pnömoperitoneum sağlanması sonrası giriş teknikleri kullanılabilmektedir [7].
Veress iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturulup
hedef intraabdominal basınca ulaşıldıktan sonra primer trokar yerleştirilir. Trokar girişi sonrası insüflsyon
yuvası açılarak gaz gelişi izlenince trokarın intraabdominal kavitede olduğu anlaşılır. Sonrasında laparoskop ile giriş konfirme edilir ve muhtemel organ
yaralanması ekarte edilir. Sorun olmadığı gözlendikten sonra ana trokara gaz girişi bağlanmalıdır.
Direkt trokar giriş tekniğinde primer trokar pnömoperitoneum oluşturulmadan, çamaşır klempleri ile
umbilikus eleve edildikten sonra doğrudan batına yerleştirilir [8]. Trokar yerleştirildikten sonra laparoskop ile
intraperitoneal doğru yerleşim kontrol edilir. Giriş başarılı ise trokara bağlanan insüflatörle hızla pnömoperitoneum oluşturulur. Bu yöntem veress sonrası yapılan
insersiyona göre majör komplikasyon oranı açısından
fark göstermezken, başarısız girişim ve ekstraperitoneal insuflasyon oranı daha düşük olarak izlenmektedir.
Diğer yöntemlere göre daha hızlı bir giriş sağlaması
avantajıdır. Direkt trokar girişinin bir diğer alternatifi
direkt vizuel giriş olarak bilinen özel saydam trokararlar
ile batın katlarının görülerek geçildiği giriş tekniğidir.
Bu teknik için özel ekipman gerekir. Başka bir direkt giriş yönteminde ise radial olarak genişleyebilen trokarlar
kullanılır. Bu teknikte daha küçük bir portla girilip sonrasında trokar daha geniş çapa ulaştırılır.
Açık teknik ise 1971 yılında Hasson tarafından [9]
veress ve direkt trokar girişindeki komplikasyonlardan kaçınmak için tanımlanmıştır. Teknik intraumblikal yapılan kesi ile fasya ve peritona yapılan 1 santimetrelik insizyonla başlar. Sonrasında, 0 no polidiaksanon sütürler ile periton ve fasya iki taraflı askıya
alınır. Takiben özel bir trokar yerleştirilir ve suturler
trokarın kenarındaki uygun yerlerden geçirilip trokar
sabitlenir. Bu teknik diğer tekniklere göre yaklaşık
5-10 dakika daha fazla vakit almaktadır. Hasson tarafın dan %0.1 barsak hasarı tanımlamıştır. Başarısız
giriş, ekstraperitoneal insuflasyon, gaz embolisi ve
majör organ travması oranları oldukça düşüktür.

Cerrahın kullandığı ana batına giriş tekniğine ek
olarak diğer yöntemlerden en az birine daha hakim
olması, başarısızlık durumunda alternatif oluşturması açısından gereklidir [3].
Aksesuar trokarlar
Kameranın yerleştirildiği ana trokarın yanında operasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli aksesuar
trokarlara da ihtiyaç vardır. Yapılacak işleme göre
aksesuar trokar sayısı tek, iki veya üç adet olabilir.
Trokar lokasyonları da cerrahın alışkanlıkları ve yapılacak cerrahinin tipine göre değişiklik göstermektedir. Sıklıkla kullanılan lokasyonlardan biri suprapubik
trokardır. Simfizis pubisin 4-5 cm üstünde, orta hatta
açılır (Şekil 3). Diagnostik laparoskopi, tuba ligasyonu, basit adezyolizis gibi işlemler için kullanılabilir ve
kozmetik sonuçları iyidir. Bunun yanında yine simfizisin 4-5 cm üstünde, rektus kaslarının dış sınırının
lateralinde, iliak krestin 4-5 cm altına bilateral olarak
yerleştirilebilen trokarlar kullanılabilir (Şekil 3). Diğer
bir lateral trokar giriş noktası ise bu lateral trokarların
6-8 cm sefalik kısmıdır. Lateral trokar yerleşiminde
inferior epigastrik ve superfisyal epigastrik damar yaralanması riski mevcuttur. Yüzeyel damarlar transilüminasyonla saptanabilirken, obez hastalarda bunun
faydası sınırlıdır. Aksesuar trokarlar direk vizualizayon altında yerleştirilmelidir. Adezyonların varlığında ince bir iğne yardımı ile haritalama yapılabilir. Bu
trokar girilmeden önce girilecek bölgenin tam olarak
belirlenmesine olanak sağlar. Bu sayede aksesuar trokarlar güvenli alanlardan girilebilir. Trokarların yerleştirilmesinde batın içi basıncın uygun seviyede olması
önemlidir. Düşük basınçlarla girilecek trokarlarda
organ yaralanması ve kontrolsüz giriş riski artacaktır.
Bazen ilk trokar girişlerinde işlemi kolaylaştırmak için

Şekil 3. Aksesuar port giriş noktaları [1].
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intraabdominal basınç 18-20 mmHg’ya geçici olarak
ayarlanabilir. Sonrasında yine optimal seviyelere düşürülür.
Kanıta dayalı tıp perspektifinden bakıldığında bir
yöntemi diğerine üstün kılan yeterli veri bulunmamaktadır. Her yöntemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Kapalı giriş tekniklerine göre
açık tekniğin, giriş başarısızlığı oranı daha düşük olsa
da, visseral ve vaskuler yaralanma oranları açısından
fark izlenmemiştir. Her ne kadar direkt trokar girişi
veress girişi ile karşılaştırıldığında, başarısız giriş ve
vasküler yaralanma oranı daha düşük görünse de bu
veri az hasta sayısı içeren küçük serilerde gösterilmiş
olup kanıt düzeyi düşüktür [10].
Uygulama Önerileri
 Batına giriş öncesi hasta pozisyonlaması, gastrik ve üriner dekompresyon gibi önlemler sistematik olarak uygulanmalıdır.
 Batına girişte temel teknikler, veress iğnesi tekniği, Hason tekniği ve direkt trokar girişidir.
 Bu tekniklerin birbirine komplikasyon oranları
açısında belirgin üstünlüğü yoktur.
 Bu tekniklerden en az ikisine hakim olmak başarısızlık oranını azaltacaktır.
 Aynı noktadan aynı teknikle giriş denemeleri
komplikasyon oranını arttırmamak için sınırlanmalıdır.
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Laparoskopide Enerji
Modaliteleri
Yazar

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yarcı Gürsoy

W= I X V ya da W= I2 X V ya da W= V2 / R

1. ELEKTRİK ENERJİSİ

Elektronların bir doku üzerindeki hareketi direnç
ile doğru orantılı bir biçimde artan ısı enerjisi yaratır
ki elektrocerrahinin temeli de elektriğin, ısı formundaki enerjiye dönüşümü prensibine dayanır. Elektrocerrahide temel amaç, en az kolateral hasar ve skar
formasyonu ile, en iyi hemostazı ve en iyi diseksiyonu sağlamaktır. Bu noktada elektrocerrahide kullanılan modalitelerin özelliklerini bilmek, gelişebilecek
komplikasyonları önlemek ve daha optimal bir cerrahi için oldukça önemlidir.
Elektrik akımı iki tiptir; direkt ve alternatif. Direkt
akımda elektronlar iki kutup arasında tek yönde hareket ederler ve bu tip akıma örnek olarak akupunktur ya da ağrı elektroterapisi verilebilir (2). Alternatif
akımda ise, elektronlar belli bir frekansta iki kutup
arasında osile olurlar. Bu osilasyonun frekansı da
Hertz (Hz) ile ölçülür. 1 Hz, elektronun 1 saniyede, (+)
ve (–) kutuplar arasında bir osilasyon yaptığını gösterir (1 Hz=1 siklus/saniye). Elektrocerrahide istenilen
etki, yüksek frekanstaki alternatif akım ile elde edilebileceğinden, jeneratörler yardımı ile, elektrik kaynağından gelen standart elektrik akımı, daha yüksek
frekanstaki akıma (300-600 kHz) dönüştürülür (1).
Biyolojik bir dokudan geçen elektrik akımı dokuda şu etkilere neden olabilir (3);
 Termal etki: Elektrocerrahide kullanılan etkidir
ve elektrik akımının dokudan transportu sırasında ortaya çıkan ısıdır. Isı miktarı dokunun rezistansına, elektrik akımının yoğunluğuna ve akımın süresine bağlıdır.

Elektrik Enerjisi: Temel Kavramlar
Elektrik, atomlar arasında akan elektromanyetik enerjidir. Elektrik akımı ise bir iletken üzerinde belli bir
süre zarfında hareket eden elektrik miktarıdır. Elektrik akımı miktarı Amper (A) ile, elektronların hareketini indükleyen güç de Voltaj (V) ile ifade edilir (1).
Rezistans (impedans) (R) ise elektrik akımının üzerinden aktığı dokunun direncini ifade eder ve Ohms
ile birimlendirilir. Bu alanda elektriğin temeli olarak
kabul edilen ve Ohm’s Kanunu olarak isimlendirilen denklem aşağıdaki gibidir ve elektrocerrahinin
anlaşılabilmesi için bilinmesinde fayda vardır. Buna
göre yüksek rezistansın varlığında (yağ dokusu vb.)
akımın stabil olabilmesi için gücün (V) artması gerekirken, düşük direncin olduğu dokularda düşük güç
(V) ile daha yüksek akım elde edilebilir.
Voltaj (V)= Akım (I) X Rezistans (R)
Elektrocerrahide kullanılan jeneratörün ekranında görülen güç ise, yapılan iş miktarını belirtir ve
Watts (W) ile birimlendirilir ve kabul edilen denklem
aşağıdaki gibidir. Elektrojeneratör ekranındaki güç
ayarlandığında, cihaz bunu sabit tutabilmek için
dokunun direncine göre farklı voltajlarda itici güç
ile akımın devamını sağlamaya çalışacağından, direncin, dolayısıyla gücün yüksek olduğu durumlarda, daha fazla lateral ve derin termal nekroz ortaya
çıkar (1).
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 Elektrolitik etki: Direkt elektrik akımının doku
üzerindeki etkisidir. Yüksek elektrolit konsantrasyonu olan dokuda, direkt akım, polarizasyona
neden olur ve elektriğin yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak, iyonlar polarite yönünde hareket
ederler. Bu etkiyi önlemek amacıyla elektrocerrahide alternatif akım tercih edilir.
 Faradik etki: Elektrik akımı dokulardan geçerken düşük frekanslarda sinir uçlarını uyararak
kas kontraksiyonlarına ve ağrıya neden olur. Bu
etkiyi önlemek amacıyla elektrocerrahide yüksek
frekanstaki akım kullanılır.
Elektrocerrahi, elektrik akımının dokudan geçerek, dokunun elektrik devresinin bir parçası olması
ve bunun modülasyonu ile dokuda istenilen etkinin
elde edilmesidir. Elektrokoter terimi ise, tamamen
farklıdır ve dokudan elektrik enerjisi geçmez, ancak
herangi bir iletkenden geçen elektrik nedeniyle ısınan iletkenin doku üzerindeki etkisi olarak tanımlanır (1). Bu nedenle elektrocerrahi ve elektrokoter
birbiri yerine kullanılmaması gereken terimlerdir.
Elektrik, prensip olarak en düşük rezistansın olduğu yolu tercih ederek yeryüzüne ulaşır. Monopolar
elektrocerrahide de, ameliyat sahasındaki kaynaktan
dokuya verilen elektrik akımı en düşük direncin olduğu
yolu (dokuları) seçerek hastanın dokularını kat ettikten
sonra, hedefteki geniş yüzeyli koter plağına ulaşır ve
topraklanmış olur. Bipolar elektrocerrahide ise aletin iki
ucunun birinden verilen elektrik akımı, iki ucun arasındaki dokudan geçerek diğer kaşığa ulaşır. Böylece, monopolar elektrocerrahide olduğu gibi, hastanın vücudu
elektrik devresinin bir parçası olmaz, ancak, sadece
aletin iki ucu arasındaki doku devrenin bir parçası olur.
Özetle
 Elektronların bir doku üzerindeki hareketi direnç ile doğru orantılı bir biçimde artan ısı
enerjisi yaratır ki elektrocerrahinin temeli de
elektriğin, ısı formundaki enerjiye dönüşümü
prensibine dayanır.
 Elektrocerrahide alternatif akım kullanılır.
 Monopolar elektrocerrahide, hastanın vücudu elektrik devresinin bir parçasıyken, bipolar
cerrahide, sadece enstrümanın iki ucu arasında
kalan doku elektrik devresinin bir parçasıdır.
Elektrocerrahide Bipolar vs Monopolar
Bipolar ve monopolar elektrocerrahi aslında temel
olarak aynı çalışma prensibine sahiptir çünkü her iki-

sinde de elektrik devresinin tamamlanabilmesi için
iki kutba ihtiyaç vardır (1).
Monopolar akım, en sık kullanılan formdur ve
farklı akım biçimleri ve doku etkileri sunar. Ancak dokular üzerinde istenmeyen etkilerin oluşması açısından bipolar elektrocerrahiye göre daha yüksek risk
taşır. Bu olumsuz durumlar genellikle akımın koter
plağı dışında düşük dirençli dokuları tercih etmesi ya
da elektrik akımının çevre dokulara yayılımı sonucu
ortaya çıkar. İlerleyen bölümlerde monopolar elektrocerrahiye spesifik komplikasyonlar ve oluşum mekanizmalarından daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir.
Bipolar elektrocerrahi ise, etkilenen dokunun
sınırlandırılmasına olanak sağlaması ve damar mühürlenmesi ve obstrüksiyonu amacıyla kullanım açısından güvenilir bir yöntemdir. İki uç birbirine yakın
olduğundan elektrolitli solüsyonlar içinde çalışabilme imkanı sağlar. Ayrıca kardiak pacemakerlar gibi
cihazları olan hastalarda, iki elektrik akımının birbiri
üzerine olası olumsuz etkilerini engeller. Her ne kadar monopolara göre bipolar enstrümanlar daha
güvenli kabul edilseler de, çevresel ısı yayılımı ile
istenmeyen doku hasarına neden olabilirler. Bunun
nedeni, enstrümanın uçları arasında ısınan ve su
kaybeden dokudan çıkan bir kısım ısınmış su ve su
buharının, çevre dokulara doğru hareketlenmesidir
(1). Akımın sürekliliği devam ederse, bu ısınmış buhar istenmeyen ve beklenmeyen bir termal hasara
neden olabilir. Bu nedenle, dokunun bipolar enerjiye olan yanıtı izlenmeli, doku beyazlaştığında ve su
buharı tükendiğinde akım kesilmelidir.
Yeni jenerasyon bipolar cihazlar, dokunun direncini algılayabilmekte ve düşük sabit voltajda akım
vermektedir. Bu nedenle; kömürleşme, duman, dokunun yapışması ve lateral termal hasar gibi olumsuzluklar bu grup enstrümanlarla, daha seyrek görülmektedir.
Koter Plağı (Nötr Elektrod)
Koter plağının yani nötr elektrodun fonksiyonu, aktif
elektrottan çıkıp hastanın vücudundan geçen elektriğin, güvenli bir biçimde topraklanmasıdır (2). Koter
plağı yanıkları, plağın boyutları ya da iletkenliği ile
ilgili sorun olduğunda gelişebilir. Bunu engellemek
için, plak geniş bir yüzey alanı ile hastayla temasta
olmalı, böylece dar yüzey alanına sahip aktif elektrottan gelen ve bu nedenle yüksek ısıya neden olan akımın yoğunluğu azaltılarak, tolere edilebilir ve yanığa
neden olmayan bir ısı artışı elde edilmelidir. Koter
plağının doku ile temas yüzeyinin azalması, elektrik
akımının yoğunlaşmasına neden olacağından, bek-
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lenmedik yanıklar ile sonuçlanabilir (Şekil 1). Koter
plağının yapıştırıldığı alanda, kıl, yağ dokusu, kemik
çıkıntılar, sıvı ya da skar dokusu gibi doku direncini
arttıran faktörlerin varlığı yanıklara neden olabilir. Bu
nedenle, plak, mümkün olduğunca operasyon sahasına yakın yerleştirilmeli ve yapıştırılan yüzey yeterince vaskülarize ve müsküler bir saha olmalıdır (2).
Günümüzde kullanılan jeneratörler, koter plağının
hasta ile temas alanındaki direnci monitorize ederek,
rezistans arttığında otomatik olarak akımı durdurmaktadır ki, bu sayede, koter plağına bağlı yanıklar
ciddi oranda engellenebilmektedir.
Özetle
 Koter plağı, olabildiğince operasyon sahasına
yakın iyi vaskülarize ve müsküler bir alana yerleştirilmeli, geniş bir yüzey alanı ile hastayla
temasta olmalı; yapıştırıldığı alanda, dokunun
direncini arttıran; kıl, yağ dokusu, kemik çıkıntılar, sıvı ya da skar dokusu olmamalıdır.
Elektrocerrahide Dalga Formları
Elektrocerrahide kullanılan alternatif akım sinüzoidal bir
dalga formudur. Konvansiyonel jeneratörlerin üzerindeki coag, blend (karışım) ve cut fonksiyonları ise, akım

ve voltajın farklı formlarıdır. Bu formlar, doku üzerindeki
etkileri ifade etmez ve ancak, dalga formlarındaki değişikliğin isimleridir. Yani kesme işlemi için Cut, koagulasyon için ise Coag fonksiyonunun kullanılması gerekmez
(Şekil 2). Cut modunda düşük voltajda sürekli bir akım
mevcutken, Coag modunda yüksek voltajda kesintili bir
akım mevcuttur. Blend ise, ikisi arasında farklı voltaj ve
frekanstaki akım biçimlerini ifade etmektedir. Koagulasyon modunda akım sürenin yalnızca %6’sında akarken, cut modunda akım, zamanın %100’ünde devam
etmektedir. Blend modunda ise 1’den 3’e doğru akımın
zaman içindeki süresi kısalmakta ve uygulanan voltaj da
aynı oranda artmaktadır (Şekil 3).
Diğer bir faktör de dokunun rezistansıdır ve dokudaki su içeriğine göre değişiklik gösterir. Dokunun
elektriğe olan direnci kemik dokusunda en fazla iken,
yağ dokusunda orta, vasküler dokularda düşük düzeydedir. Bu noktada dokunun direncinin değişken
olduğu söylenebilir. Örneğin koagule olan ve su içeriğini kaybeden dokunun direnci, başlangıca göre artar.
Bu nedenle de, elektrik; direnci artan dokudan ziyade
düşük dirençli yollar arayarak çevresel termal hasara
neden olabilir. Bu aşamada jeneratördeki gücün (W)
arttırılması da, hasar ihtimalinin artmasına neden olacaktır. Bu nedenle akılda tutulması gereken temel nokta, elektrocerrahide temel amacın, en düşük güç (W)
ile istenilen etkiye ulaşmak olduğu unutulmamalıdır.

Şekil 1. Koter plağı ve doku arasındaki temas yüzeyinin, elektrik akımının yoğunluğuna etkisi (3)

Şekil 2. Dalga Formları (Cut, Blend, Koag) (1)
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yonlar çoğu zaman görüntü alanı dışındaki sahalarda
gerçekleşir ve intraoperatif olarak çoğu zaman farkedilmez (Tablo 2). Elektrik akımına bağlı gelişen bu hasar 3 farklı şekilde olabilir; coupling, kapasitif coupling
ve insulasyon defekti (1, 2). Her 3 hasar da sıklıkla, monopolar cihazların kullanımı esnasında ortaya çıkar
ve koagulasyon dalga formunun kullanımı esnasında
görülür. Bu nedenle, düşük voltajlı cut dalga formunun kullanımının tercih edilmesi bu komplikasyonların riskini azaltır.

Şekil 3. Farklı dalga formlarının doku üzerindeki etkileri (1

Tablo 2. Laparoskopik Enerji Kaynağına Göre Hasar
Çeşitleri (2)
Enerji Kaynagı

Hasar Şekli

Özetle

Monopolar

 Coag, blend ve cut farklı dalga formlarını ifade
eder.
 Elektrocerrahide temel amaç, en düşük güç (W)
ile istenilen etkiye ulaşmaktır.

Direkt Coupling
Kapasitif Coupling
İnsulasyon defekti

Laser

Kasıtsız yansıma
Yanıcı gazın tutuşması
Ameliyathane güvenliği
(göz hasarı)

Monopolar/Bipolar/
Lazer/Ultrasonik

Lateral Termal yayılım

Enerji Modalitelerinin Doku Üzerindeki
Etkileri
Monopolar elektrocerrahinin doku üzerindeki farklı
etkileri şöyle sıralanabilir (Tablo 1) (4);
Vaporizasyon: Dokunun destrüksiyonu ve/veya
kesme
Fulgurasyon: Dokunun destruksiyonu ve küçük
damarların (<1 mm) hemostazı
Desikasyon: Dokunun dehidratasyonu
Koagulasyon: Protein denaturasyonu ve koagulum formasyonu
Koaptasyon: Küçük damarların (<2 mm) hemostazı
İstenmeyen Doku Hasarı
Laparoskopik elektrocerrahi sırasında kullanılan enerji
modalitelerine bağlı gelişen istenmeyen komplikas-

a. Direkt coupling
Aktif enstrüman, bir başka metal enstrümana dokunmaktayken, yanlışlıkla aktif enstrümana akım
verilmesi ve iletken diğer metal entstrümanın temas
ettiği dokudan elektriğin akışı sonucu ortaya çıkar
(1, 2) (Şekil 4).
b. Kapasitans
Kapasitans, herhangi bir elektrik devresinin enerji depolama özelliğidir ve birimi Farad’dır. Farklı elektrik
potansiyele sahip iki iletkenin, yalıtkan bir malzeme ile
ayrıştırıldığı durumlarda kondansatörler oluşur. Farklı
elektron yüküne sahip 2 iletken arasında yalıtkan bir

Tablo 1. Monopolar Elektrocerrahinin Doku Üzerindeki Etkileri (2)
Dokudaki Etki

Cerrahi Etki

Dalga Formu

Doku ile kontakt

Özellikleri

Vaporizasyon

Kesme

Sürekli (cut)

Kontakt yok

Düşük voltaj, kıvılcım,
minimal duman, yakma

Fulgurasyon

<1 mm damarların
hemostazı

Kesintili (coag)

Kontakt yok

Yüksek voltaj, kıvılcım, yakma

Desikasyon

<1 mm damarların
hemostazı

Sürekli (cut)
Kesintili (coag)

Kontakt var

Bipolar enerji ile benzer etki,
ciddi lateral termal yayılım

Koaptasyon

<2 mm damarların
mühürlenmesi

Sürekli (cut)
Kesintili (coag)

Kontakt var
Damar duvarı basısı

Bipolar enerji ile benzer etki,
ciddi lateral termal yayılım
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Şekil 5. Kapasitif Coupling (1)
Şekil 4. Direkt coupling (1)

malzeme olduğunda elektronlar akamasa da, iki uç
arasında elektrostatik bir güç oluşumuna neden olur.
Kapasitans miktarı, voltajla doğrusal ilişkilidir ve cut ile
minimal coag dalga formu ile maksimumdur (1).
c. Kapasitif Coupling
Kapasitif coupling, aktif elektrottan gelen enerjinin
kendisini çevreleyen yalıtkanı aşarak bir başka iletkene (dış trokar kılıfı gibi) transferi olarak tanımlanabilir (1) (Şekil 5). Aralarında yalıtkan olan iki iletkenin
aralarındaki elektrostatik alan (kapasitans), yalıtkandan akımın akışını tetikler ve aktif elektrottan, trokar kılıfına doğru akış gerçekleşir. Trokar kılıfının dış
çevresinde yalıtkan yoksa ve hastanın karın duvarı
ile temastaysa, akım, koter plağına doğru seyreder.
Ancak trokar kılıfının dış çevresinin yalıtkan ile çevrili
olduğu durumlarda enerji metal kısımda depolanır
ve yeterli güce ulaştığında temasta olduğu barsak
vb. batın içi organlar vasıtası ile koter plağına doğru hareket eder ki bu da kamera görüntüsü alanına
girmeyen ve cerrah tarafından farkedilmeyen termal
hasarın oluşmasına neden olur. Bu durum monopolar modalitelerin kullanımı sırasında oluşur ve bipolar modalitelerin kullanımı ile önlenebilir. Plastik trokarların kullanımı da bu hasarı tamamen önleyememektedir ve bu durumda hastanın dokusu ve primer
elektrot, iki iletken rolü üstlenirken, plastik elektrot
aralarındaki yalıtkan görevini görerek kapasitif couplingin oluşumuna izin verebilmektedir. Uzun enstrümanlar, dar kanüller ve yüksek voltajlar kapasitif
coupling riskini arttırır (1).
Açık cerrahide de, monopolar elektrotlar ile penset üstünden koterizasyon yaparken yalıtkan eldiven
olmasına rağmen koter yanığı oluşması da sadece
eldivenin delik olmasından değil zaman zaman da
kapasitif coupling yüzünden gelişebilmektedir. Bu
yanıkları engelleyebilmek için koter devre tamamlanmadan (pensete dokunmadan önce) çalıştırılmamalı, klemp geniş yüzeyli bir temas yüzeyi üstünden
tutulmalıdır.

d. İnsulasyon (Yalıtım) defekti
Enstrümanlardaki yalıtım defektleri, elektrik akımı
için alternatif bir yol oluşturur ve direnci en düşük
dokudan elektrik akımının koter plağına doğru hareketine olanak sağlar (1) (Şekil 6). Bu da operasyon
sırasında çoğu zaman farkedilmeyen ciddi doku
hasarlarına neden olur. Küçük defektler, büyük defektlere göre daha konsantre akıma neden olduklarından daha tehlikelidir. İnsulasyon defektlerini en
aza indirmek için, cerrahi öncesinde enstrümanlar
kontrol edilmeli, yüksek voltajlı coag ile çalışmaktan
çok, düşük voltajlı cut dalga formu ile çalışılmalıdır.
Yine de yapılan çalışmalarda gross olarak insulasyon
defekti saptanmayan rutin kullanımdaki enstrümanlarda, yüksek oranda insulasyon defekti olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, özellikle enerji modalitesi
olan enstrümanların üretici firmaların önerdiği süre
kadar kullanılması önem taşımaktadır.
e. Lateral Termal Yayılım
Bipolar, ultrasonik ve lazer teknolojileri elektrik akımının hastadan geçmemesi prensibi ile çalışsa da,
tüm enerji modaliteleri doku üzerinde istenilen
etkilerini ortaya koyabilmek için ısı açığa çıkartırlar. Teknolojilerin üreticilerinin belirttiklerinin aksine, tüm enerji modaliteleri ile termal hasara bağlı

Şekil 6. Yalıtım defektine bağlı barsak hasarı (1)
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komplikasyonların görülme riski vardır (2) ve firma
destekli çalışmalar gerçek klinik sonuçları yansıtmayabilir (1).
Tüm laparoskopik enerji modaliteleri için, (monopolar [kontakt mod], bipolar [konvansiyonel ve
gelişmiş] ultrasonik [damar hemostazı]) lateral ısı
yayılımı miktarı ve kollateral doku hasarı riskinin
enstrümanın aktivasyon süresine bağlı olduğu unutulmamalıdır (4).
Özetle
 Direkt coupling, kapasitif coupling, insulasyon
defekti genellikle unipolar enerji modaliteleri
ile gelişebilen ve genellikle cerrahin görüş alanı dışında meydana gelen komplikasyonlardır.
 Tüm laparoskopik enerji modaliteleri için, (monopolar, bipolar, ultrasonik) lateral ısı yayılımı
miktarı ve kollateral doku hasarı riskinin enstrümanın aktivasyon süresine bağlı olduğu
unutulmamalıdır.
Gelişmiş Bipolar Enerji Modaliteleri
Dokular 60-100 ºC arasındaki derecelere ulaştıklarında önce hücre membranı stabilliğini kaybeder
ardından sitoplazma kaybolur (desikasyon). Aynı
anda protein denaturasyonu olur ve hücreleri stabilleştiren hidrojen bağları kırılır. Dokunun soğumasına sekonder ise, hidrojen bağları, bu sefer farklı bir
konfigürasyonda olmak üzere yeniden oluşur. Oluşan koagulum, damar duvarlarının birbirine yapışmasını sağlar. Bu etkinin sağlanabilmesi için, enerji
modalitesinin, dokuyu sıkı bir şekilde kavraması ve
damar lümenindeki aktif kan akımını durdurması
gerekir. Böylece kanın, ısıyı dağıtma etkisi engellenir
ve ısı iki uç arasındaki damar çeperlerinden tam kat
geçebilir. Ek olarak, damar duvarının kompresyonu,
her iki duvardaki koagulumu karşı karşıya getirerek,
hidrojen bağlarının damar duvarını mühürlemesini
sağlar (4).
Tüm enerji modalitelerinde olduğu gibi bipolar
enerjide de enstrümanın aktivasyon süresi ile lateral
termal yayılım doğru orantılıdır. Bipolar enerjide sürekli akım kullanıldığından, voltaj düşük çalışılabilir
ve böylece dokuda istenilen etki elde edildiğinde
dokunun ısısı düşük tutulabilmiş olur. Dokunun gereğinden fazla bipolar enerjiye maruziyeti ise, akım
biçimini sürekliden kesintiliye dönüştürür ve voltaj
artar. Buna bağlı olarak dokunun ısısı 200 ºC lerin üstüne çıkabilir ve bu da karbonlaşmaya ve dokunun
enstrümanın ucuna yapışmasına neden olur (5, 6).

Gelişmiş bipolar enerji modalitelerinde lateral termal yayılımı engellemek için elektrik enerjisi pulsatil
vasıftadır ve aktivasyon süresince artıp azalarak dokunun soğumasına zaman tanır. Bilgisayar kontrollü doku geribildirim sistemleri sayesinde, dokunun
ısısını ve direncini ölçerek akım ve voltajı değiştirir.
Enstrümanın uçları arasındaki dokuda, hem mekanik
hem de elektrik enerjisi kombine edilerek, daha optimal bir sonuç alınması hedeflenir. Ek olarak, cihazlarda, cerrahı uyaran sesli bildirimler ya da enstrümanın
kendi kendini kapatması gibi uyarı işaretleri ile dokuda istenilen etkiye ulaşıldığını ve enerjinin kesilmesi
gerektiğini bildirir ki bu da dokunun uzamış termal
enerjiye maruziyetini azaltarak, lateral termal hasarı
ve dokunun kömürleşmesini engeller. Günümüzde,
gelişmiş bipolar teknoloji barındıran enstrümanlar
arasında, LigaSure (Covidien, Mansfield, MD), EnSeal
(Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH) ve PlasmaKinetic System (PKS; Gyrus ACMI, Southborough, MA)
sayılabilir (4). Bu sistemler FDA tarafından 7 mm ye
kadar damarların hemostazında kullanım için onaylanmıştır. Bu enstrümanlara ilave edilen kesiciler, damar hemostazının yanısıra dokunun kesilmesine de
olanak sağlamakta böylece iki fonkisyon tek cihazda
toplanarak cihaz karmaşası azaltılabilmektedir.
Özetle
 Dokunun gereğinden fazla bipolar enerjiye
maruziyeti, akım biçimini sürekliden kesintiliye
dönüştürür ve voltaj artar. Buna bağlı olarak
dokunun ısısı 200 ºC’lerin üstüne çıkabilir ve
bu da karbonlaşmaya ve dokunun enstrümanın ucuna yapışmasına neden olarak etkinliğini düşürür.
 Gelişmiş bipolar enerji modaliteleri FDA tarafından çapı 7 mm ye kadar olan damarların hemostazı amacıyla kullanım için onaylanmıştır.
Elektrocerrahide Komplikasyonları Engellemek
için Neler Yapılmalı? (3)
 Cihazların çalışma prensipleri cerrahi ekip tarafından bilinmeli
 En düşük ve yeterli güç düzeyinde çalışılmalı
 Düşük voltajlı (cut) dalga fromunda çalışılmalı
 Cihazlar uzun süre kesintisiz aktive edilmek yerine, aralıklı olarak aktive edilmeli
 Elektrik devresinin tamamlanmadığı durumlarda, enstrüman aktive edilmemeli
 Hiçbir enstrüman, bir başka enstrüman ile yakınken
ya da direkt temas halindeyken aktive edilmemeli
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 Mümkün olduğunca bipolar modaliteler tercih
edilmeli
 Tamamı metal olan trokar sistemleri tercih edilmeli, hibrid (metal+plastik) trokar sistemleri kullanılmamalı
1. ULTRASONİK ENERJİ
Yüksek frekanslı elektrik enerjisine maruz kalmaksızın, ultrasonik enerji ile dokuların koagulasyonuna
ve kesilmesine olanak sağlar. En önemli olumlu etkisi, lateral termal yayılımın oldukça az olmasıdır ancak yüksek güçte çalışıldığında ısının artışına bağlı
olarak lateral ısı hasarı artabilir (3). Bunun yanısıra,
daha az duman ve doku nekrozuna neden olurlar (4).
Ultrasonik enstrümanlar, elektrik enerjisini, ultrasonik vibrasyonlar (20 000 siklus/sn) vasıtasıyla,
mekanik ve termal enerjiye çevirerek hem kesme
hem de damar mühürleme işlemini tek enstrümanla
yapma şansı verir. Jeneratör üzerinde iki farklı mod
mevcuttur (min ve max). Max modu, kesme için kullanılır, cihaz ile doku arasındaki osilasyona bağlı oluşan
sürtünme etkisini kullanır, lateral ısı yayılımı azdır ancak hemostaz etkisi oldukça düşüktür. Min modu ise,
damar hemostazı için kullanılır ancak lateral termal
yayılım daha fazladır (4).
Gelişmiş bipolar teknolojilerde olduğu gibi, damar üzerindeki hemostatik etki, desikasyon, koagulasyon ve koaptasyon vasıtası ile olur. Ultrasonik
damar hemostazı sırasında ortaya çıkan ısı 100 ºC
den düşük olduğundan, monopolar elektrocerrahide kullanılan non-kontakt kesintili dalga formu (fulguration) ve non-kontakt sürekli dalga formuna (vaporizasyon) göre daha az doku nekrozu ortaya çıkar.
Ancak, kontakt monopolar, konvansiyonel bipolar
ve gelişmiş bipolar elektrocerrahi ile ortaya çıkan ısı,
ultrasonik enerji ile benzer olmasına rağmen doku
nekrozu bu modaliteler ile ultrasonografik enerjiye
göre daha azdır.

Özetle
 Ultrasonik enstrümanlar ile lateral termal yayılım, duman ve doku nekrozu oranları azalmakla birlikte; yüksek güçte çalışıldığında ısının
artışına bağlı olarak lateral ısı hasarının artabileceği unutulmamalıdır.
 Max dokunun kesilmesi için kullanılır, hemostaz etkisi azdır. Min modu ise kesmeden çok,
hemostaz için kullanılır, lateral termal yayılım
miktarı daha fazladır.
2. LAZER ENERJİSİ
Lazerler, (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation), fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde
oluşturan optik kaynaklardır. Foton hüzmesi aynı dalga boyunda, aynı fazda ve paraleldir. Oldukça ufak bir
noktaya odaklanabilir ve böylece gücün yoğunluğunda artış elde edilir. Doku ile temas ettiğinde, kimyasal
bağlar yıkılır, moleküler titreşime bağlı ısı açığa çıkar.
Etki, ışığın absorbsiyonuna, kırılmasına ve yansımasına göre değişkenlik gösterir ve temel olarak dokunun
vaporizasyonu ya da koagulasyonu şeklinde olur. Bu
etki, dokunun lazere maruziyet süresi ve güç yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Gücün yoğunluğu ise,
güç kaynağına ve lazer ışınının genişliğine bağlıdır (7).
CO2, argon, potasyum tridöterium fosfat (KTP532), ve Nd:YAG gibi farklı tipleri mevcuttur (2) (Tablo 3). Herbiri, farklı dalga boylarına sahiptir ve temel
olarak lazer enerjisinin; dokunun hedeflenmesindeki
netlik ve lateral termal yayılımın az olması (CO2 lazer) gibi avantajları mevcuttur. CO2 lazer, su tarafından emildiğinde, bu enerjiyi absorbe eden hücrelerin içindeki su kaynar ve dokunun rengine bakılmaksızın temas ettiği tüm dokular vaporize olur. Bu
nedenle CO2 lazer, doku vaporizasyonu için optimal
iken, desikasyon ve koagulasyon için yeterince iyi
değildir. Nd:YAG, KTP, Argon lazerler ise, su ve renk-

Tablo 3. Cerrahide Kullanılan Lazer Tiplerinin Özellikleri (7)
Tipi

CO2

Argon

KTP

Nd:YAG

Dalgaboyu

10.6

0.458-0.515

0.532

1.064

Renk

Mid-infrared

Mavi-Yeşil

Yeşil

İnfrared’e yakın

Kaynak

Hava/Endoguide

Fiber

Fiber

Fiber

Absorbsiyon

Tüm dokular ve sıvılar

Renk bağımlı

Renk bağımlı

Renk bağımlı

Sıvılardan Geçişi

Hayır

Evet

Evet

Evet

Kesme

Mükemmel

İyi

İyi

İyi

Koagulasyon

Orta

İyi

İyi

Mükemmel
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Tablo 4. Enerji Modalitelerinin Karşılaştırılması (2)
Monopolar

Standart
Bipolar

Plasma
Kinetik

Ligasure

Enseal

Ultrasonik

FDA’in onayladığı
maksimum damar
kalınlığı

-

-

7 mm

7 mm

7 mm

5 mm (Harmonic
ACE + 7 için 7 mm)

Lateral termal
yayılım (mm)

Net veri yok
(0.3– 0.6 mm)

Net veri yok
(2-22 mm)

1.5-3.2 mm

10 mm
ligasure (1.8
mm) 5 mm
ligasure (1.24.4 mm)

0.96 mm

0-3 mm (en yüksek
modda 10-15 sn
disseksiyonda 25
mm)

2 mm lateralde
ortalama maksimum
ısı (ºC)

-

64.5 ± 2.7

55.5 ± 2.4

58.9±2.6

49.9 ± 1.8

Mühürleme süresi

-

-

11.1 ±1.0

10. ± 0.9

19.2±1.1

14.3 ± 1.0

Ortalama patlama
basıncı (mmHg)

-

-

290 ±110

385 ± 76

255 ± 80

204 ± 59

Duman etkisi (ppm) -

-

74.1±11.9

12.5 ±3.6

21.6 ± 5.6

2.88 ± 0.6

siz dokularca absorbe edilmezler ancak hemoglobin
içerikleri nedeniyle renkli olan dokular tarafından
absorbe edilirler. Bu nedenle vaporizasyon etkileri
kısıtlıyken, endometriozis gibi renkli odaklar oluşturan durumlarda, koagulasyon etkileri optimaldir.
Lazer enerjisi kullanımına bağlı komplikasyonlar
daha çok, yanıcı materyallerin tutuşmaları, göz hasarı ya da lazer ışınlarının istemsiz olarak diğer enstrümanlardan yansıması sonucu istenmeyen doku
hasarları şeklinde olabilir.
Özetle
 Lazer, dokunun hedeflenmesinde netlik sağlar
ve lateral termal yayılım düşüktür.
 CO2 lazer, dokunun rengine bakılmaksızın temas ettiği tüm dokular vaporize eder. Bu nedenle CO2 lazer, doku vaporizasyonu için optimal
iken, desikasyon ve koagulasyon için yeterince
iyi değildir. Nd:YAG, KTP, Argon lazerler ise, sadece hemoglobin içerikleri nedeniyle renkli olan
dokular tarafından absorbe edilirler. Bu nedenle
vaporizasyon etkileri kısıtlıyken, endometriozis
gibi renkli odaklar oluşturan durumlarda, koagulasyon etkileri optimaldir.
3. KOMBİNE ENERJİ MODALİTELERİ
Son yıllarda aynı enerji modalitelerinin farklı modlarını ya da farlı enerji modalitelerini kombine eden
cihazların geliştirilmesi ile tekrarlayan cihaz değişikliklerine gerek olmaksızın tek bir cihazla birden faz-

la cerrahi etkinin elde edilmesi imkanı doğmuştur.
Bipolar damar mühürlenmesi ve aynı zamanda dokuların kesilmesini kombine eden (PKS Omni, Gyrus
ACMI), monopolar ve bipolar enerjiyi kombine eden
(LigaSure Advance, Covidien), ultrasonik ve bipolar enerjiyi kombine eden (Thunderbeat, Olympus
America) bu amaçla kullanılabilir. Farklı fonksiyonların tek bir cihazda toplanması ile ‘enstrüman trafiğinde’ ciddi bir azalma elde edilebilmektedir (4).
4. ENERJİ MODALİTELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Jinekolojik laparoskopide enerji modalitelerinin etkilerini karşılaştıran yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Mevcut veriler açısından bakıldığında ise
bulgular şöyle özetlenebilir (8) (Tablo 4) (Tablo 5);
Kan kaybı
Bu konudaki birkaç çalışmada total laparoskopik
histerektomi (TLH) sırasında, LigaSure ile konvansiyonel bipolar arasında fark bulunmazken (9), myomektomide Harmonic ile konvansiyonel cerrahiye
göre kan kaybında anlamlı düşüş olduğu bildirilmiştir (10). Transfüzyon oranları açısından bakıldığında
ise modaliteler arasında farka rastlanmamıştır.
Operasyon süresi
Jinekolojik onkoloji operasyonlarında Gyrus PK
kullanıldığında, konvansiyonel bipolara göre daha
kısa operasyon süresinde vakanın tamamlanabildiği bildirilirken (11), aynı modalitenin laparoskopi
asiste vajinal histerektomide herhangi bir avantaj
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Tablo 5. Gelişmiş bipolar ve ultrasonik laparoskopik damar hemostatiklerinin karşılaştırılması (4)
Energi Kaynağı
Parametre

Gelişmiş
Bipolar Enerji

Ultrasonik
Enerji

Damar hemostazı

7 mm

5 mm

Damar hemostazı süresi

Benzer

Benzer

Lateral Termal yayılım

Daha Fazla

Daha Az

Enstruman ucunun
sıcaklığı

Daha Az

Daha Fazla

sağlamadığı bildirilmiştir (12). TLH vakalarının dahil
edildiği bir başka randomize kontrollü çalışmada
ise, LigaSure ile konvansiyonel bipolar kullanımı açısından herhangi bir zaman farkı saptanmadığı bildirilmiştir (13). Bu aşamada, damar hemostazının önemi öne çıkmaktadır. Hemostaz ne kadar güvenilir
yapılabilir ise, hemostaz kontrolü için harcanacakk
süre o kadar azalacak, bu da operasyon süresinde
kısalmaya neden olacaktır.
Postoperatif ağrı
Jinekolojik laparoskopide bu konuda çok az veri
mevcuttur. Myomektomi sonrası erken dönemde
Harmonic ile konvansiyonel elektrocerrahi karşılaştırıldığında, ultrasonik enerji modalitesi ile daha az ağrı
olduğu ancak uzun dönemde her iki yaklaşımın benzer ağrı skorlarına neden olduğu bildirilmiştir (14).
Laboratuar çalışmaları klinik çalışmalara göre çalışma ortamını etkileyen daha az değişkenliğin varlığı açısından daha doğru sonuçlar ortaya koyabilir.
Ancak bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken,
klinik uygulamadaki olası diğer değişkenlerin varlığı dikkate alınmalı ve aynı sonuçların gerçek klinik
pratikle benzeşmeyebileceği de unutulmamalıdır.
Laboratuar ortamında yapılan çalışmalarda değerlendirilen temel parametreler şöyle özetlenebilir:
Damar patlama basıncı
FDA tarafından bipolar enerji modaliteleri 7
mm’ye kadar, ultrasonik enerji modaliteleri 5 mm’ ye
kadar damarların mühürlenmesinde etkin oldukları
yönünde onaylanmıştır. Mühürlenen damarın, normal sistolik basıncın 3 katına kadar artan basınçta
hemostazı koruduğu kabul edilmektedir (15). Yine
de bu etkinlik, geleneksel laparoskopik klipler ve
staplerlara göre daha düşük kalmaktadır. Plasma
Trissector (Gyrus ACMI, Maple Grove, MN) ün kullanıldığı bir çalışmada maksimum patlama basıncı
322.7 mmHg olarak saptanmış olsa da 6-7 mm çaptaki damarlarda, mühürleme amacıyla kullanımının
%92 oranında başarısızlık ile sonuçlandığı bildiril-

miştir (16). Bir grup çalışmada, gelişmiş bipolar modaliteler ile ultrasonik modaliteler arasında damar
patlama basıncı açısından fark olmadığı ve her iki
grubun da suprafizyolojik basınç düzeylerine dayanabilen hemostazı sağlayabildiği bildirilmiştir (1719). Ancak bazı çalışmalarda da, LigaSure un ultrasonik enerji modalitelerine göre, ya da, Enseal in diğer
gelişmiş bipolar modalitelere göre daha yüksek basınçlara dayanıklı hemostaz sağladıkları bildirilmiştir.
Bu konuda laboratuar ortamının standardizasyonu,
kullanılan damarların in-vivo ya da ex-vivo oluşu, hematokrit düzeyi gibi değişkenlerin sonuçlar üzerinde etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır.
Damar mühürleme süresi
Damar mühürleme süresi enstrümanın aktivasyonundan, mühürlemenin tamamlandığı sinyalinin
geldiği ya da vizüel olarak damarın mühürlendiğinin
görüldüğü ana kadar geçen süre olarak tanımlanır.
Farklı modalitelerin damar mühürleme sürelerinin
karşılaştırıldığı bir çalışmada Harmonic Scalpel, LigaSure, Gyrus PK ve Enseal arasında en kısa sürede
mühürleme yapan cihazların, LigaSure ve Gyrus PK
olduğu bildirilmiş ancak Gyrus PK ile %30 oranında
damarların tamamen açıldığı rapor edilmiştir (15).
Lateral Termal Yayılım
42 ºC üzerindeki ısılarda, özellikle maruziyet süresinin arttığı durumlarda, doku hasarının ortaya çıktığı bilinmektedir (8). Enstrümanın primer uygulandığı
dokunun çevresinde oluşan ısı artışına bağlı oluşan
doku hasarına da lateral termal yayılım olarak tanımlanır. Lateral termal yayılım miktarı, güç kaynağına,
monopolar cerrahi için kullanılan akım dalga formuna (sürekli/kesintili), dokuyla temas halinde olma ya
da olmama haline, enstrüman aktivasyon süresine
ve enerjinin uygulandığı dokunun türüne göre değişiklik gösterir. Değişkenlerin fazla olduğu bu konuda
optimal çalışma yapabilmek oldukça güçtür. Ayrıca
intraoperatif gerçek zamanlı ısı ölçümleri ile postoperatif histolojik değerlendirmelerden elde edilen
sonuçların birbirinden farklı olması da dikkat çekici
bir tespittir (20). Herhangi bir enerji modalitesinin
neden olduğu lalteral termal yayılımın, modalitenin dokuya uygulanma süresi ile doğrusal ilişkide
olduğu unutulmamalıdır. Aktivasyon sonrasında
enstrümanın ucundaki ısı artışını da dikkate almak
önemlidir. Bu artış, monopolar hook un sürekli dalga
formunda 15 sn süre ile 40 W güçte aktivasyonu ile
101 ºC a ulaşmakta ve 42 ºC a gerilemesi yaklaşık 55
sn almaktadır (21). LigaSure için aynı amaçla yapılan
çalışmada ise aktivasyon sırasında cihazın ucundaki
ısının 97 ºC a ulaştığı aktivasyon sonrasında da 14 sn
süre ile 45º C ın üzerinde kaldığı bildirilmiştir (20).
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Klinik pratikte istenmeyen lateral termal yayılımın önlenebilmesi için, dokuda istenilen etkinin
elde edilebildiği en düşük enerji ayarları ile çalışmak, enstrüman aktivasyon süresini kısa tutmak ve
aktivasyon sonrasında sıvı maruziyeti ile enstrüman
ucunun ısısının düşmesi sonrasında sağlıklı dokular
ile temasına izin verilmek gerekir.
Duman faktörü
Tüm laparoskopik enerji kaynakları duman ve
buhar oluşumuna neden olur. Bu durum cerrahi
sahanın görüntülenmesini güçleştirmenin yanısıra,
sitotoksik, genotoksik, mutajenik etkileri nedeniyle ameliyathane ekibine de zarar verebilir (22, 23).
Farklı enerji modalitelerinin bu alandaki etkilerini
karşılaştırabilmek güç olduğundan bu alanda yeterli
nihai sonuçlara ulaşmayı mümkün kılan çalışmalar
bulunmamaktadır.
5. ÖZET
Sonuç olarak, enerji modaliteleri konusundaki çalışma sonuçlarını değerlendirirken, bu çalışmaların çoğunun endüstri destekli olduğu ve olumsuz bir kısım
sonuçların yayınlanmamış olduğu dikkate alınmalıdır. Enerji modalitelerinin etkinlikleri konusunda şu
sonuçlara varmak mümkün olabilir (8).
 Gelişmiş bipolar modaliteler, monopolar, konvansiyonel bipolar ve ultrasonik modalitelere göre
daha az intraoperatif kan kaybı ile ilişkilidirler. Bipolar ve ultrasonik modaliteler damar hemostazı
konusunda monopolar modalitelere göre daha
etkindir.
 Laboratuar çalışmalarının sonuçlarına göre gelişmiş bipolar modaliteler ultrasonik enstrümanlara
göre geniş damarların hemostazında daha etkindirler.
 Mühürleme basıncı gelişmiş bipolar modalitelerde daha yüksektir.
 Hiçbir modalite perioperatif kan replasmanı açısından karşılaştırıldığında birbirine üstün değildir.
 Gelişmiş bipolar modaliteler ve ultrasonik modaliteler ile, konvansiyonel modalitelere göre
operasyon süresi daha kısadır ancak bu durum,
sadece komplike cerrahi prosedürler için geçerlidir.
 Postoperatif ağrının gelişmiş bipolar ve ultrasonik enerji modalitelerinde daha az olduğunu
gösteren çalışmalar olsa da, aynı sonuç jinekolojik operasyonlar için henüz kanıtlanmış değildir.
 Komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldığında enerji modaliteleri arasında fark bulunmamaktadır.

 Doku üzerindeki etki ne olursa olsun (vaporizasyon, fulgurasyon, desikasyon, koaptasyon) tüm
enerji modaliteleri lateral termal yayılıma neden
olurlar.
 Aktivasyon sonrasında tüm enerji modalitelerinin aktif uçlarındaki ısı artışı dokulara zarar verebilecek düze ye ulaşmaktadır ve bu nedenle yeterli soğutma sağlanmadan dokulara temastan
kaçınılmalıdır.
 Tüm enerji modaliteleri duman ve buhara neden
olur ancak cerrahi sahayı görmede en olumsuz sonuç monopolar elektrocerrahide, en olumlu sonuç
ise ultrasonik cihazlarda elde edilebilmektedir.
Mevcut veriler ışığında, her enerji modalitesinin
avantaj ve dezavantajları olduğundan, gelişmiş bipolar ya da ultrasonik enerjinin birbirinden üstün
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu durumda,
maliyetlerine ve elde edilebilirliklerine, tecrübe ve
tercihe göre, 2 ya da daha fazla modalitenin birarada
kullanımı ya da bu modaliteleri birleştiren formların
tercih edilmesi söz konusudur (4).
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sebepleri arasında; segmental salpenjektomi, konjenital segmental yokluk, distal oklüzyon sebepleri arasında; fimbrial aglütinasyon, mid-prefimbrial fimozis,
perifimbrial adezyonlar ve hidrosalpinks sayılabilir.
HSG tüplerin değerlendirilmesinde standart ilk testtir.
Eğer HSG’de tubal bütünlük izleniyorsa, tüp tıkanıklığı
oldukça düşüktür. Ancak HSG’de proksimal tubal tıkanıklık gösterilen hastaların %60’ında 1 ay sonra tekrar
çekilen HSG’de tubal bütünlük gösterilmiştir. HSG’de
proksimal tubal tıkanıklık saptanan hastaların yine
benzer bir oranında da daha sonra yapılan laparoskopik gözlemde tubal bütünlük tespit edilmiştir. Ligasyon yapılan 18 adet proksimal tüpün 11 inde tuba
patent olarak bulunmuştur (5). HSG işleminden birkaç
ay sonra yüksek fekundite oranlarının raporlanması
HSG nin terapötik etkisinin de olduğunu göstermektedir (6). Laparaskopi tubal bütünlüğün değerlendirilmesinde gold standarttır. Sono-histerosalpingografi
ve kromotubasyon ile transvajinal hidrolaparaskopi
tubal patensinin değerlendirilmesinde diğer alternatif metodlardır (7-9). HSG de proksimal tubal oklüzyon
tespit edilirse floroskopik veya histeroskopik selektif
tubal kateterizasyon ile konfirme edilmelidir. Histerokontrastsonografi (HyCoSy), fertiloskopi, falloskopi
ve klamidya testi tubal patensiyi değerlendirmek için
kullanılan diğer yöntemlerdir.

Tubal hastalıklar kadın infertilitesinin %25-35’ini
oluşturur. Proksimal, distal alanda ya da tüpün tamamında görülebilir. Bu olguların yarısından çoğu salpenjite bağlıdır (1). Bunun yanında birçok çalışma;
tüp ligasyonu yaptıran kadınların %20-30 kadarının
pişman olduğunu göstermiştir (2-4). Bu nedenle; tubal faktör infertilitesi olan hastalarda optimal tedavi
metodlarını belirleme ihtiyacı duyulmuştur.
Tedavi seçenekleri; tüpün cerrahi olarak onarımı,
bekleme tedavisi yada in vitro fertilizasyondur. Tedavi seçenekleri gözden geçirilirken, tedavinin etkinliği, tedavi için gereken kontrol sıklığı, tedavi yan etkileri ve maliyeti açısından çok yönlü düşünülmeli ve
hasta bu sürece mutlaka dahil edilmelidir. Obstrükte
fallop tüpünde; patensi elde etmek için tıkanıklığın
yerine bağlı olarak yapılan çeşitli cerrahi seçenekler
mevcuttur. Bu rehber, bu cerrahi prosedürleri ve cerrahi veya IVF arasında karar verirken göz önüne alınması gereken faktörleri içerir.
Tubal Faktör Etiyoloji ve Tanısı
Tubal hasar, asendan salpenjitler, salpinjitis istmika
nodosa gibi intrinsik nedenler, peritonit, endometriozis, pelvik cerrahi gibi ekstrinsik nedenler ve tüp ligasyonu sonrası gelişen midtubal oklüzyon sonucunda
gelişir. Bu sebeple ektopik gebelik, PID, endometriosis
ve geçirilmiş pelvik cerrahi hikayesi, infertilitenin tubal
faktör nedeniyle olabileceğini düşündürmelidir. Tubal
oklüzyon; proksimal, midsegmental ve distal oklüzyon olarak üçe ayrılır. Proksimal oklüzyon sebepleri
arasında; obliteratif fibrozis, salpinjitis istmika nodosa,
tubal polip, kornual polip, midsegmental oklüzyon

Uygulama Önerileri
 HSG tüplerin değerlendirilmesinde standart ilk
testtir.
 Laparaskopi tubal bütünlüğün değerlendirilmesinde gold standarttır.
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Değerlendirme
Tubal infertilitesi olan hastalara tubal cerrahi veya
IVF hakkında danışmanlık verilirken birçok değişken
değerlendirmeye alınmalıdır. Hastanın yaşı, over rezervi, önceki gebelik durumu, istenen çocuk sayısı,
tubal hastalığın yeri ve yaygınlığı, diğer infertilite
faktörlerinin varlığı, cerrahın deneyimi ve IVF programının başarı oranı önemlidir. Hasta tercihinde, etik
ve dini inanışlar, tedavi maliyetleri ve sigorta kapsamı da rol oynamaktadır. Hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar verebilmek için diğer infertilite
nedenleri açısından çiftler taranmalıdır. Pelvik inflamatuar hastalık (PID) öyküsü, pelvik cerrahi, ektopik
gebelik veya endometriozis öyküsü olan hastalarda
laparoskopik cerrahi tubal patolojinin yeri, tipi ve
şiddeti hakkında bilgi verir. Laparoskopik değerlendirme, hastanın yönetiminde IVF veya tubal cerrahi
kararının verilmesinde önemlidir. Yapılacak değerlendirmelerle ve işlemlerle ilgili hastanın uygun şekilde onamı mutlaka alınmalıdır.
Proksimal Tubal Blokaj
Tubal hastalıkların %10-25’inde görülür. Bu durum,
mukus ve düzensiz debrislerden oluşan tıkanıklıklar,
uterotubal ostiumun spazmı veya salpinjitis istmika
nodosa (SIN), PID ve endometriosis nedeniyle oluşan
fibrozis sonucu gerçek anatomik blokaj nedeniyle
olabilir. HSG’de proksimal tıkanıklık net olarak salpinjitis istmika nodosa nedenli olmadıkça, selektif
salpingografi veya tubal kanülasyon denenebilir.
Tubal kanülasyon; laparoskopik konfirmasyon ile floroskopik rehberlik veya histeroskopi yoluyla koaksial
kateter sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Uterotubal ostiumdan bir dış kateter yönlendirilir ve selektif
salpingogram çekilir. Eğer tubal blokaj doğrulanırsa,
proksimal tüpe doğru fleksibl gayd eşliğinde küçük
iç kateter ilerletilir. Bu prosedürü uygulamadan önce,
normal distal tubal anatomi konfirme edilmelidir.
Tubal kanülasyon ile tıkanıklık açılmazsa, gerçek bir
anatomik tıkanıklık olduğu düşünülerek işleme son
verilmelidir. Bilateral tubal oklüzyonu olup tedavi
edilmiş hastaları gösteren bir metaanalizde; tubal
kanülasyon ile tüplerin yaklaşık %85’ i açılmıştır ve
bu hastaların yaklaşık yarısının gebe kaldığı ancak
açılan tüplerin yaklaşık üçte birinin sonradan tekrar
tıkandığı bildirilmiştir (1). Klinik önemi olmayan tubal perforasyon insidansı %3-11 olarak raporlanırken
ektopik gebelik oranı %0-6 ile kabul edilebilir düzeylerdedir (1). Tubal kanülasyon ile kombine selektif
salpingografi, seçilmiş uygun hastalarda proksimal

tubal obstrüksiyon için ‘gör ve tedavi et’ yaklaşımı
olarak benimsenebilir. Proksimal tubal tıkanıklığı
olan kadınlarda selektif salpingografi ile birlikte tubal kateterizasyon veya histeroskopik kanülasyon
ile tedavi uygulanmayanlar arasında gebelik oranlarını karşılaştıran RKÇ bulunamamıştır. Floroskopik ve
histeroskopik tekniklerde tüplerin açık olma oranları
benzer olmasına rağmen, bir meta analizde histeroskopik kanülasyonda devam eden gebelik oranları daha yüksek bulunmuştur (1, 10) (Kanıt düzeyi
2B-3). Hem HSG hem de laparaskopi/boya ile teşhis
edilen proksimal tubal tıkanıklığı olan kadınlarda
intrauterin gebelik, cerrahi tedavi olmadanda gerçekleşebilir (11) (Kanıt düzeyi 3). Proksimal tubal
oklüzyonu olan 109 kadının retrospektif analizinde
spontan gebelik oranı %10 /hasta ve %1.6/ ay olarak
bildirilmiştir (12). Proksimal tubal blokajı olan ileri
yaştaki kadınlarda ve anlamlı erkek faktörü varlığında ise IVF tercih edilen tedavi yöntemi olabilir. Ancak
eğer IVF hasta için çeşitli nedenlerden dolayı uygun
seçenek değilse, başarısız tubal kanulasyon sonrası
mikrocerrahi düşünülmelidir. Mikrocerrahi ile tüpün
bloke kornual segmenti çıkarılarak anastomoz yapılır.
Tuba-kornual anastomoz sonrası kadınların yaklaşık
%50’sinde term gebelikler görülmektedir (13). Yine
bir olgu serisi çalışmasında, mikrocerrahi ile tubokornual anastomoz yapılan proksimal tubal tıkanıklığı
olan kadınların %27, %47 ve %53’ünün ameliyattan
sonra sırasıyla 1., 2. ve 3, 5. yıllarında canlı doğum
yaptığı bildirilmiştir (14) (Kanıt düzeyi 3). Mikrocerrahi sonrası kadınlarda ektopik gebelik gelişebilmekUygulama Önerileri
 Hem HSG hem de laparaskopi/boya ile teşhis
edilen proksimal tubal tıkanıklığı olan kadınlarda intrauterin gebelik cerrahi tedavi olmadanda gerçekleşebilir.
 Mikrocerrahi rezeksiyon ve anastomoz sonuçları ile karşılaştırıldığında selektif salpingografi ve
tübal kateterizasyon veya tubal kanülasyon kanıtlanmış gebelik sonuçları olan minör yöntemlerdir, tedavi seçeneği olarak düşünülmelidirler.
 Başarısız tübal kanulasyon sonrası mikrocerrahi düşünülmelidir.
 Proksimal tubal blokaj için mikrocerrahi ile
tuba-kornual anastomoz uygun bir tedavi yöntemidir.
 Tuba-kornual anastomoz, yalnızca mikrocerrahi tekniklerinde eğitilmiş cerrahlar tarafından
ve uygun ekipmanlarla denenmelidir. Alternatif olarak IVF düşünülmelidir.
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tedir. Beş olgu serisinin derlemesinde (n=118), anastomoz yapılan kadınlarda gebelik başına ektopik gebelik oranı %8 olarak bildirilmiştir (15) (Kanıt düzeyi
3). Tuba-kornual anastomoz, yalnızca mikrocerrahi
tekniklerinde eğitilmiş cerrahlar tarafından ve uygun
ekipmanlarla denenmelidir. Başarısız tubal kanülasyon vakalarında proksimal tüpün eksizyonu ile hastaların %93 ünde SIN, kronik salpenjit, veya obliteratif
fibrozis olduğu gösterilmiştir. Bu hastalar için cerrahi
yöntemler yerine IVF tercih edilmelidir.
Tubal Adezyonlar
Peritubal adezyonlar tubal motiliteyi sınırlayarak,
ovum ve gamet transportunu engelleyen fiziksel bir
bariyer oluştururlar. Periovaryan adezyonlar ovülasyonu engelleyebilir. Tubal ve ovaryan adezyonların
fertiliteye etkisini araştıran bir çalışmada adezyolizis
yapılan grupta kümülatif gebelik oranları yapılmayan gruba göre 3 kat yüksek bulunmuştur (12 ayda
%32 vs %11 ve 24 ayda %45 vs %16) (16). Bu çalışma,
tüpler açıksa peritubal adezyon olsa bile spontan
gebeliğin olabileceğini ve ayrıca adezyolizisin terapötik değerini göstermektedir. Adezyolizis sonrası
toplam gebelik oranları %21-62 arasında değişmektedir. Adezyolizisin terapötik sonuçları; adezyonun
yaygınlığı ve tipi (filmsi veya dens), inflamasyonun
varlığı ve tubal hastalığın derecesine göre değişmektedir. Filmsi adezyonları olan hasta grubunun
adezyolizis sonrası kümülatif gebelik oranları 2 yılda %68’dir (17). Fakat dense yapışıklıkları olan hasta
grubunda adezyolizis sonrası gebelik oranları %19‘a
düşmektedir (17). Bu hastaların IVF ‘e yönlendirilmeleri daha uygun olabilir. Üç yıllık takip süresi olan
bir kohort çalışmada, adezyolizisin başarı oranının
hastalığın yaygınlık derecesi ile azaldığı ancak hiç
yapılmamasına göre daha etkili olduğu belirtilmiştir.
Evre 1’de %67 vs. %4 (p<0.05), evre 2’de %41 vs. %10
(p<0.05), Evre 3’de %12 vs. %3 (anlamlı değil) olduğu
gösterilmiştir (15).
Uygulama Önerileri
 Distal tubal oklüzyonun olmadığı evre 1 ve 2
adezyonlar varlığında, peritubüler yapışıklıklar
minimal giriş tekniği ile cerrahi olarak düzeltilmelidir.
Distal Tubal Blokaj-İyi Prognoz
Distal tüp hastalıkları, filmsi adezyonlar nedeniyle
yada hidrosalpinkse neden olan tam tubal oklüzyon
nedeniyle gelişebilir. İnflammatuar yanıt tüpün sero-

zal yüzeylerinde sınırlı kalabilir yada mukozal kıvrımlarda destrüksiyona neden olacak kadar yaygın hale
gelebilir. İnkomplet distal tubal blokaj fimozis yada
fimbrial aglütinasyon olarak tanımlanırken komplet
blokaj hidrosalpinks olarak tanımlanır. Fallop tüpünün distalindeki hastalıklarda tüpün onarımı veya
çıkarılması için karar genellikle, intrauterin gebeliğin
prognozu düşünülerek, intraoperatif verilir. Sınırlı,
filmsi adneksiyel adezyonlardan daha fazla adezyon olmaması, ince ve esnek duvarlı hafif dilate tüp
varlığı (<3 cm) ve endosalpinksin mukoza kıvrımlarının korunmuş olması iyi prognoz ile ilişkilidir (18).
Laparoskopik neosalpingostomi ve fimbrioplasti sırasıyla hidrosalpinksi açarak veya fimbrial fibrozisin
açıklığını arttırarak yapılır. Fimbria sonrasında dışa
döndürülür ve sütür atılarak ya da elektrocerrahi ile
tubal serozaya sabitlenir (Bruhat prosedürü). Bu prosedürden sonra beklenen gebelik oranları tubal hastalığın derecesine bağlıdır ve iyi prognozlu hastalar
için daha uygundur (19, 20).
Tüpü açmak için yapılan fimbrioplasti işlemi neosalpingostomi ile hemen hemen aynıdır. Neosalpingostomi ve salpingostomi sadece laparaskopi ile
yapılmalıdır çünkü sonuçlar laparotomi ile karşılaştırılabilir düzeyde olup riskleri daha azdır (21, 22). IVF
yapılacak kadınlarda hidrosalpinks varlığı; erken gebelik kaybı, kötü implantasyon ve gebelik oranları ile
endometrial reseptivitenin azalması gibi nedenlerle
direkt ilişkilidir (23, 24) (Kanıt düzeyi 2B). Hafif derecede hidrosalpinksi olan, ileri yaştaki kadınlarda,
erkek faktörünün veya diğer infertilite faktörlerinin
eşlik ettiği hastalarda, IVF, salpingostomiye göre
daha çok tercih edilmesine rağmen, IVF öncesi salpingostomi yapılması hastaya spontan konsepsiyon
seçeneği sunar ve sonraki IVF denemelerinin başarı
olasılığını arttırır.
Orta dereceli hidrosalpinks nedeniyle yapılan
neosalpingostomi sonrası görülen intrauterin ve
ektopik gebelik oranları, sırasıyla %58-77 ve %2-8
‘dir. Şiddetli tubal hastalık için bu değerler sırasıyla
%0-22 ve %0-17 ‘dir (25). Neosalpingostomi sonrası
tubal açıklık ve gebelik oranları arasındaki farklılık
gösteren sonuçlardan, salpenjit atağı sonrası endosalpinksin irreverzibil hasarlanması sorumludur.
On vaka serisinin (n=1128) derlemesinde, distal
tubal oklüzyon nedeniyle salpingoneostomi yapılan
kadınlarda gebelik başına kümülatif ektopik gebelik
oranı %23 olarak bildirilmiştir (26) (Kanıt düzeyi 3).
Kötü prognozlu hidrosalpinksli hastalarda salpenjektominin ardından IVF ile yönetim daha iyidir.
Hastalar preoperatif olarak hem salpingostomi hem
de salpenjektomi için onay vermelidir böylece tubal
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hastalığın şiddetine göre en uygun yöntem uygulanabilir. Postoperatif reoklüzyon oluşabilir. Salpenjektomi veya proksimal tubal oklüzyon için ek cerrahi
yöntem gerekebilir.
Uygulama Önerileri
 Laparoskopik neosalpingostomi ve fimbrioplasti başarısı tubal hastalığın derecesine bağlıdır ve
iyi prognozlu hastalar için daha uygundur.
 Şiddetli tubal hastalıkta veya hem proksimal
hem de distal tubal hastalığı olanlarda tüboplasti uygun değildir.
 Kötü prognozlu hidrosalpinksli hastalarda salpenjektominin ardından IVF tercih edilmelidir.
Distal Tubal Blokaj-Kötü Prognoz
Kötü prognoza sahip olan hastalar yaygın kalın peritubal adezyonlara, kalın fibrotik duvarlı masif dilate
tüplere ve/veya seyrek yada olmayan lümen mukozasına sahiptir. Fallopian tüp infeksiyon, endometriozis ve ektopik gebelik nedeniyle tamir edilemeyecek
düzeyde hasarlandığında laparoskopik salpenjektomi endikedir. Sayısız çalışma hidrosalpinksin IVF
başarısına zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Hidrosalpinksi olan ve IVF öncesinde laparoskopik salpenjektomi geçiren ve geçirmeyen hastaların gebelik oranları ve sonuçlarının karşılaştırıldığı randomize
klinik çalışmalarda salpenjektominin gebelik ve canlı
doğum oranlarını hidrosalpinksi olmayan kadınlarla
benzer seviyelere taşıdığı gösterilmiştir (27, 28, 29).
Sonuçlanan bir Cochrane analizinde; komünikan hidrosalpinksi olan kadınlarda IVF öncesi laparoskopik
salpenjektomi veya oklüzyon düşünülmelidir sonucuna varılmıştır (30). Hatta tek taraflı hidrosalpinksi
olan hastalarda IVF ile düşük gebelik oranları gösterilmiştir (31, 32). Bu hastalarda unilateral salpenjektomi
IVF gebelik oranlarında anlamlı düzelme sağlamıştır
(33). Laparoskopik salpenjektomi kornuya yakın yerden koagule edip ayırarak yapılmalıdır. Mezosalpinks
seri olarak koagüle edilip, kesilir. Over kanlanmasını
engellememek için tüpe yakın yerden işlem yapılmalıdır. Hidrosalpinks nedeniyle yapılan salpenjektomi,
ovarian stimülasyonda veya cerrahi öncesi veya sonrası IVF parametrelerinde farklılığa neden olmaz (34).
İki randomize kontrollü çalışmada; hidrosalpinksi
olan kadınlarda proksimal tubal oklüzyonun IVF gebelik oranlarını iyileştirdiği gösterilmiştir (29-35). Hidrosalpinks için proksimal oklüzyon ile salpanjektomiyi karşılaştıran bir çalışmada; IVF öncesi FSH düzeylerinin salpenjektomi sonrası baseline değerlere göre
arttığı fakat proksimal oklüzyon sonrasında artmadı-

ğı gösterilmiştir (36). Bu bulgulara rağmen, ovaryan
stimülasyon ve IVF sonuçları arasında fark yoktur.
Proksimal tubal oklüzyon histeroskopik olarak Essure
tel halkalarının yerleştirilmesi ile de başarılmıştır ama
IVF başarı oranı dataları birkaç küçük vaka serileri ile
sınırlıdır (37, 38). Endometrial kavitedeki tel halkaların intrauterin kontraseptif araç gibi etki potansiyeli
olabilir ve IVF sırasında embriyo implantasyonunu
sınırlandırabilir. Yerleştirildikten sonra histeroskopik
olarak 1 yıl içinde hastaların %17’sinde ve 13-43 ay
sonra %25’inde Essure halkalarının komplet doku enkapsülasyonu gözlenir (39). Histeroskopik proksimal
tubal oklüzyon için yeni bir araç olan Adiana; küçük
silikon elastomer matrix, intertisyel dokuyu stimüle
etmek için radyofrekans enerji kullanılarak bunu takiben tubaya yerleştirilir. IVF öncesi laparoskopik neosalpingostomi yapılması gebelik oranlarını düzeteceği için sezgisel olarak mantıklı gelebilir. Fakat hala bu
durumu konfirme eden çalışma yoktur. Üç RCT’nin
sistematik analizinde, IVF öncesi hidrosalpinksi olan
kadınlarda laparoskopik salpenjektominin, hidrosalpinks için tedavi almayanlara göre canlı doğum
oranını (OR 2.13;CI 1.24 - 3.65) ve gebelik oranını (OR
1.75; CI 1.07 - 2.86) anlamlı şekilde arttırdığı gösterilmiştir (40) (Kanıt düzeyi 1A).
Uygulama Önerileri
 Unilateral hidrosalpinksi olan hastalar için laparoskopik salpenjektomi (veya uygun tüpler
için salpingostomi) düşünülmelidir.
 Komünikan hidrosalpinksi olan kadınlarda IVF
öncesi laparoskopik salpenjektomi veya oklüzyon düşünülmelidir.
 Proksimal tubal oklüzyon histeroskopik olarak
Essure tel halkalarının yerleştirilmesiyle de yapılabilir.
Tubal Sterilizasyon Reversal Cerrahisi
Tubal sterilizasyon uygulanan kadınların %0.2-3’ü
reversal istemi ile gelmektedir. Fertilite isteği, yeni
bir partnerin olması, ekonomik koşulların daha iyi
olması veya nadiren bir çocuğun ölümü nedeniyle
ortaya çıkmaktadır. Fertilitenin sağlanması için IVF
veya fallop tüplerinin cerrahi olarak yeniden anastomozu önerilir. Daha önce tüp ligasyonu uygulanan hastalarda herbir tedavi seçeneğinin artıları ve
eksileri gözden geçirildikten sonra IVF veya tubal
anastomoz kararı çifte bırakılır. Bu hastalar genellikle fertildir ve tubal patolojisi olan hastalara göre
cerrahi sonrası gebelik başarısı yüksektir. IVF ile daha
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iyi prognoza sahiptirler. Tüp ligasyonu reversalında,
proksimal ve distal segmentlerin tıkalı uçları açılır, mikrocerrahi ve büyütme teknikleri kullanılarak
nonreaktif sütürlerle uçların birbirine anastomozu
yapılır. Geleneksel olarak tubal anastomoz, bir gece
hastanede yatılarak laparatomi insizyonu ile yapılır.
Ancak minilaparatomi ile tubal anastomoz yapılan
hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Ayrıca
laparoskopik yada robotik cerrahi yöntemle de reversal cerrahisi yapılmaktadır.
Laparoskopik tüp anastomozu ile ilgili yayınlanan az sayıdaki raporda, laparatomi ile karşılaştırılabilir gebelik oranları mevcuttur ancak prosedür zamanları uzundur (41, 42). Laparoskopik prosedürler
açık mikrocerrahi yöntemle yapılan tubal anastomoz
ile benzer yöntemlerle yapılır. Sadece laparoskopik
sütür atmada becerikli ve konvansiyonel tubal mikrocerrahide kapsamlı eğitim almış cerrahlar bu prosedürü uygulamalıdır.
Son zamanlarda, laparoskopik tubal anastomozu
kolaylaştırmak için robotik teknoloji kullanılmıştır
ancak bu prosedürün riskleri ve faydaları ile maliyet
etkinliğini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Tubal anastomoz için hastanın yaşı en önemli
prognostik faktördür (38, 43). 40 yaşın altındaki genç
kadınlarda, tubal sterilizasyonun mikrocerrahi yapılmayan teknik ile reversal sonrası kümülatif 2 yıllık
intrauterin gebelik oranları %70 iken mikrocerahi
ile tubal reversal sonrası oran %90’dan fazladır (4143). Hatta 40-45 yaş arasındaki kadınlarda, kümülatif intrauterin gebelik oranları %41.7-%70.6 olarak
raporlanmıştır (41, 44-48). İstmik-istmik onarımların
ve uzun final tubal segment oluşturulmasının genellikle daha yüksek başarı oranlarına sahip olduğu
düşünülür ancak bu evrensel bir bulgu değilidir. İşlem sonrası ektopik gebelik oranları %2-10 iken IVF
sonrası bu oran %2’dir (41-46, 49). Final tubal uzunluğu 4 cm’den kısa olduğunda, anlamlı tubaovaryan
adezyonlar veya evre 3-4 endometriozis varlığında,
ve/veya orta şiddette erkek faktör varlığında tubal
anastomoz düşünülmemelidir.
IVF ile tubal anastomozu karşılaştıran retrospektif bir kohort çalışmada, tubal anastomozun 37
yaşından genç kadınlarda kümülatif gebelik oranlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu fakat
37 yaşından büyük kadınlarda ise anlamlı fark saptanmadığı bildirilmiştir (50). Tedavi stratejisi belirlenirken hastanın yaşı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ek olarak tubal anastomoz ile gebelik başına
ortalama maliyet IVF in yaklaşık yarısıdır. IVF veya
tubal anastomoz kararı her tedavi seçeneğinin artı

ve eksileri gözden geçirildikten sonra hastaya bırakılmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Tubal reversal cerrahisi için en önemli prognostik faktör kadın yaşıdır.
 Final tubal uzunluk 4 cm’den kısa olduğunda,
anlamlı tubaovaryan adezyonlar veya evre 3-4
endometriozis varlığında, ve/veya orta şiddette erkek faktör varlığında tubal anastomoz düşünülmemelidir.
Tubal Mikrocerrahi veya
Laparoskopik Tubal Cerrahi
Bir cerrahi tekniği diğerine üstün kılan yeterli kanıt
yoktur. Teknik; ekipman yeterliliği ve cerrahın deneyimine göre belirlenmelidir (51, 52) (Kanıt düzeyi 4). Tubal mikrocerrahinin başarısını değerlendiren vaka serilerinde, 36 ayda term gebelik oranlarının %5, kümülatif gebelik oranlarının 12 ayda %25 ve 50 ayda %40
arasında değiştiği gösterilmiştir (52) (Kanıt düzeyi 3).
Tubal infertilitenin tedavisi için çeşitli cerrahi teknikleri değerlendiren, sekiz RCT ve 14 gözlemsel çalışmanın sistematik derlemesinde; CO2 lazer adezyolizis
ile diatermi adezyolizis arasında (lazer ile 53%, diatermi ile 52%; odds ratio [OR] 1.04; 95%confidence interval [CI] 0.65-1.67), lazer salpingostomi ile diatermi salpingostomisi arasında (lazer ile %35, diatermi ile %27;
OR 1.30; 95%CI 0.77 to 2.19), cerrahi mikroskop ile lens
kullanımı arasında (mikroskop ile %72, lens ile%78;
OR 0.75; %95 CI 0.26 ila 2.15) karşılaştırma yapılmış ve
farklı tedavi teknikleri arasında gebelik oranları açısından fark bulunamamıştır (53) (Kanıt düzeyi 1A).
Ondört gözlemsel çalışmanın derlemesinde ise
laparoskopik adezyolizis ve mikrocerrahi adezyolizis arasında bir fark tespit edilememiştir (53) (Kanıt
düzeyi 2B). Tubal cerrahi başarısının, tüp hasarının
ciddiyetine, kadının yaşına, infertilitenin süresi ve
diğer ilişkili infertilite faktörlerine bağlı olduğu düşünülmektedir (52) (Kanıt düzeyi 3).
Uygulama Önerileri
 Bir cerrahi tekniği diğerine üstün kılan yeterli
kanıt yoktur. Teknik; ekipman yeterliliği ve cerrahın deneyimine göre belirlenmelidir.
 Tubal cerrahi başarısının, tüp hasarının ciddiyetine, kadının yaşına, infertilitenin süresi ve
diğer ilişkili infertilite faktörlerine bağlı olduğu
düşünülmektedir.
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IVF-Tubal Cerrahi
Hastanın karar vermesine yardımcı olmak için IVF ve
tubal cerrahinin avantaj ve dezavantajları hasta ile
birlikte gözden geçirilmelidir. IVF’nun asıl avantajı
siklus başına gebelik oranlarının daha iyi olması ve
ayrıca cerrahi olarak daha az invaziv bir yöntem olmasıdır. IVF’nun dezavantajları ise; yüksek maliyet
(özellikle birden fazla siklus gerekirse), birkaç hafta
boyunca sık görüntüleme ve enjeksiyon gereksinimi
ve daha önemlisi çoğul gebelik ve OHSS riskidir.
Tubal cerrahinin avantajları; genellikle minimal
invaziv, ayaktan, tek seferde yapılan bir yöntem olması ve hastaların müdahale gerektirmeden her ay
gebe kalmayı deneyebilmeleri ve birden fazla kez
gebe kalabilmeleridir. Ayrıca IVF ile oluşabilecek
risklerden kaçınabilirler. Dezavantajları ise, kanama,
enfeksiyon, organ hasarı ve anestezi komplikasyonları gibi cerrahi komplikasyon riskleridir ve bu durum
yeterli tecrübe ve beceriye sahip olmayan cerrahlar
için genellenebilir.
Hafif distal tıkanıklığı, filmi yapışıklıkları olan veya
proksimal tubal tıkanıklığı olan kadınlarda tubal cerrahiden sonra oluşan gebelik oranlarının IVF ile elde
edilen gebelik oranları ile karşılaştırılabilir olduğu
görülmüştür (53, 17) (Kanıt düzeyi 2B-3).
Tubal hastalık için IVF yapılan hastalarda ektopik
gebelik riski artarken, tubal cerrahi sonrası risk daha
yüksektir (10).
Tubal cerrahi için ideal hasta adayı; genç, diğer
infertilite faktörü olmayan ve tubal anatomisi onarıma uygun olan kişilerdir. Uygun tedavi stratejisini seçerken tüm faktörlerin değerlendirilmesi gereklidir.
Uygulama Önerileri
 Tubal cerrahi için ideal hasta adayı; genç, diğer
infertilite faktörü olmayan ve tubal anatomisi
onarıma uygun olan kişilerdir.

sonuçlarının olması ve daha az invaziv yöntemler olması nedeniyle düşünülmelidir.
IVF ile tubal cerrahinin gebelik oranlarını karşılaştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. Ancak IVF daha
yüksek siklus başına gebelik oranına sahiptir. Tubal
anastomoz, IVF’den daha yüksek kümülatif gebelik
oranına sahiptir ve 40 yaş ve üzerindeki kadınlarda
dahi daha cost-efektiftir. Laparoskopik salpenjektomi veya proksimal tüp ligasyonu, düzeltici tubal
cerrahi için aday olamayan hastalarda, IVF ile gebelik
oranları üzerinde, hidrosalpinksin zararlı etkilerini
ortadan kaldırarak iyileştirici etki gösterir.
Sonuç Önerileri
 HSG tubal açıklığı değerlendirmek için standart ilk testtir ancak proksimal tubal blokajda
yanlış pozitif tanı nedeniyle etkinliği sınırlıdır.
 Başka infertilite faktörü olmayan genç kadınlarda proksimal tubal tıkanıklık için tubal kanülasyon önerilir.
 Başka infertilite faktörü olmayan genç kadınlarda hafif derecede hidrosalpinksin tedavisi
için laparoskopik fimbrioplasti veya neosalpingostomi önerilmektedir.
 Cerrahi olarak onarılamayan hidrosalpinks vakalarında IVF sırasında gebelik oranlarını arttırmak için laparoskopik salpenjektomi veya
proksimal tubal oklüzyon önerilmektedir.
 Tüp ligasyonu reversalı için mikrocerrahi ile reanastomoz önerilir.
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Endometriomaların Yönetimi
Yazar

Dr. Osman Şevket

Tanım ve İnsidans

Endometrioma ve İnfertilite İlişkisi

Endometriozis uterus dışında endometrium benzeri dokuların varlığı olarak tanımlanır. Ovaryan endometrioma ise over içinde lokalize ve içi çikolata
görünümlü sıvı ile dolu kist olarak kendini gösteren
bir pelvik endometriyozis şeklidir. Endometriyozisli
hastaların %17-44’ünde ovaryan endometriomalar
bulunur. Pelvik ağrı ve infertilite ile ilişkili olabilir
(1).
Ovaryan endometriomalı hastaların cerrahi tedavi endikasyonları tartışmalı bir konudur. Cerrahi
uygulamanın avantajları; semptomların iyileşmesi
ve kistin histolojik tanısının konulmasıdır okült malignite riski %0.8 (2) . Ayrıca cerrahi ART sırasında folikül takibini ve foliküllere ulaşımı kolaylaştırır. Diğer
taraftan over rezervi üzerine potansiyel olumsuz etkiler, ART’ye geçilmesinde gecikme, cerrahinin maliyeti ve komplikasyonları cerrahinin dezavantajlarını
oluşturur (3).
Ovaryan endometriomalarında tedavi seçimi çoğunlukla hastanın yaşına, semptomlarına ve doğurganlık isteğine bağlı olarak yapılır. Son yillara kadar
genel görüş 4 cm üzerindeki endometriomalarda,
spontan gebelik oranını artırmak ve pelvik ağrıyı
azaltmak için kistin cerrahi olarak çıkarılmasıydı. Ancak, burada iki önemli sorunla karşı karşıya kalmaktayız. Birincisi, gerçekte endometriomalar başlı başına infertiliteye neden olmakta mıdır? İkincisi, cerrahi
uygulamanın kişinin daha sonraki fertilitesi üzerine
ne gibi etkileri bulunmaktadır?

Endometriomaların tek başına fertilite ve over rezervi
üzerine etkisi tartışmalıdır. Endometriomanın kendisinin varlığı over rezervinde azalma ile ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar bulunmaktadır (4, 5, 6). Fakat
bu öneriler birçok bulgu ile çelişmektedir. Diğer taraftan son yıllarda yapılan çalışmalarda endometrioma
ile infertilitenin ilişkisinin zayıf olduğu gösterilmiştir
(7, 8, 9). Endometrioma ile ilişkili infertiliteyle başvuran hastalarda endometriomalar daha sık derin infiltratif endometriozis ile ilişkili bulunmuştur (10).
Birçok çalışmada endometrioma cerrahisinin over
rezervi üzerine zararlı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu zararlı etki hastanın yaşı, endometriomanın büyüklüğü, endometriomanın bilateral olması,
cerrahın deneyimsiz olması ve tekrarlayan endometrioma cerrahisi ile yakından ilişkilidir (10).
Birinci Grup Asemptomatik & İnfertilite
Öyküsü Olmayan Endometriomalı Hastalar
Pelvik ağrısı ve infertilite öyküsü olmayan endometriomalı hastalarda, eğer ultrason özellikleri over
kanseri açısından güven veriyor ve ek ailesel kanser
öykü yoksa ekspektan tedavi uygun bir seçenektir
(11, 12). Bu hastaların kısa dönemde 3-6 ayarla ultrason taraması yeterlidir. Ultrason özelliklerde hızlı bir
büyüme veya değişiklik olmaması durumunda yıllık
taramaya geçilir (1). Diğer taraftan pelvik ağrı veya
infertilitenin olmaması durumunda dahi 10 cm’den
büyük endometriomalarda beklenmedik malignite
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ile karşılaşma riski yüksek olduğu için cerrahi düşünülebilinir (13, 14).
Bu asemptomatik infertilite öyküsü olmayan endometriomalı hastalar gebe kalmak isterse ne yapmak gerekiyor? Endometrioma cerrahisinin spontan
gebelik olasılığını artırdığını düşündüren kontrolsüz
olgu serileri olup randomize kontrollü çalışmalar
yoktur (15, 16). Bununla birlikte Leone Roberti Maggiore ve ark., ultrasonla unilateral endometriyoma
tanısı konan ve infertilite öyküsü olmayan 244 hastayı 6 ay kadar ameliyatsız takip etmiştir. Bu süreçte
bu hastalarda %43 kadar yüksek bir spontan gebelik
şansını rapor etmişlerdir. Yine aynı çalışmada sağlıklı
ve endometriomalı overde ultrasonla tespit edilen
ovulasyon oranı benzerdi. Yüksek spontan gebelik
oranları nedeniyle infertilite öyküsü olmayan bu
hastalarda fertiliteleri artırmak amaçlı cerrahi uygulanmamasını yazarlar önermiştir (7). Bu sonuçlara ilave olarak santulli ve ark. histolojik olarak tanısı
konmuş 870 hastadan yaptıklar çalışmada endometriomaların kendi başına artmış infertili riski ile ilişkili
olmadığını göstermişlerdir (10). Üstelik endometrioma eksizyonunun over rezervinde daha da azalmaya neden olduğunu gösteren kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır (5, 17, 18). Bu çalışmaların sonunda biz
eğer bu hastalarda tubal hastalık için bir risk faktörü
yoksa ve partneri normal bir semen analizine sahipse spontan gebe kalmaya çalışmalıdırlar diyebiliriz.
Uygulama önerileri: Asemptomatik &
İnfertilite Öyküsü Olmayan
Endometriomalı Hastalar
 Eğer ultrason özellikleri over kanseri açısından
güven veriyor ve ek ailesel kanser öykü yoksa ultrason takibi uygundur.
 10 cm’den büyük endometriomalarda beklenmedik malignite ile karşılaşma riski yüksek olduğu için cerrahi düşünülebilinir.
 Tubal hastalık için bir risk faktörü yoksa ve partneri normal bir semen analizine sahipse spontan
gebelik açısından takip önerilir.
İkinci Grup Asemptomatik
İnfertil Endometriomalı Hastalar
Endometriomalı İnfertil ve ağrısız hastalarda cerrahiden kaçınmak mantıklı bir seçenek gibi gözükebilir. Özellikle küçük endometriomalarda (3). Bununla
birlikte, ovaryan endometriomalı infertil hastalarda
bekleme tedavisini cerrahiyle kıyaslayan randomize
klinik çalışmaların eksikliği bulunmaktadır.

Intrauterin inseminasyonun (IUI) endometriozisin potansiyel zararlı etkilerinin çoğunun üstesinden gelmesi beklenmediğinden, ART ve cerrahi bu
grupta iki alternatif tedaviyi oluşturur. İleri yaş, azalmış over rezervi, öncesinde endometriosis cerrahisi,
uzun süreli infertilite, bilateral endometrioma, adenomyozis veya diğer infertilite faktörleri (erkek faktör ve tubal faktör) varlığında ART önerilmelidir (10).
Öncesinde over hasarı oluşmuş hastalarda cerrahiden kaçınılmalı ve hastanın yaşı ne olursa olsun acil
ART’e geçilmelidir (19). Sonuç olarak mevcut görüş
birliği; endometriomalı infertil kadınlar için ART’ye
erken başvurulması şeklindedir (3).
Peki ART öncesi fertiliteyi artırmak amaçlı endometriomalara cerrahi uygulanmalı mıdır? Üç cm’den
büyük endometriomalı infertil bir kadında ART öncesi
gebelik oranlarını artırmak için cerrahi uygulamanın
bir faydası gösterilememiştir (20, 21, 22). ART öncesi
endometrioma cerrahisi canlı doğum oranlarını etkilemiyor görünsede over rezervi üzerine daha zararlı
etkiler yapabilir. Diğer taraftan ART tedavisi ve oosit
toplanması sırasındaki ağrı ve infeksiyon gibi komplikasyonlar ne oranda görüldüğü ile ilgili klinik çalışmalar yeterli değildir. Bu nedenle ART öncesi endometriomalara cerrahi uygulanmamalıdır veya uygulanmalıdır şeklinde bir öneride bulunmak doğru olmayabilir.
Mevcut kanıtlara dayanarak bu hastaların tedavisini
bireyselleştirmek daha doğru olabilir (23).
ESHRE, 3 cm’den büyük endometriomalı hastalarda ART öncesi cerrahiyi sadece pelvik ağrıyı azaltmak
ve foliküllere ulaşılabilirliği artırmak amaçlı düşünülmesini önerir. Klinisyen hastaya cerrahi sonrası over
rezervinde azalma riski ile ilgili bilgi vermelidir. Özellikle kişi önceden overyan bir cerrahi geçirmişse cerrah
uygulama kararı çok daha dikkatli düşünülmelidir (16).
İnfertil hastada endometrioma için cerrahi uygulanacaksa hangi cerrahi teknik uygulanmalıdır? İnfertil endometriomalı hastada kist duvarı eksizyonu
sonrası spontan gebelik oranı drenaj ve ablasyona
kıyasla daha yüksek olduğundan kistektomi tercih
edilmelidir (22).
Uygulama önerileri: Asemptomatik
İnfertil Endometriomalı Hastalar
 ART ve cerrahi bu grupta iki alternatif tedaviyi
oluşturur.
 İleri yaş, azalmış over rezervi, öncesinde endometriosis cerrahisi, uzun süreli infertilite, bilateral
endometrioma, adenomyozis veya diğer infertilite faktörleri (erkek faktör ve tubal faktör) varlığında ART önerilmelidir
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 Büyük endometriomalı hastalarda ART öncesi cerrahiyi sadece pelvik ağrıyı azaltmak ve foliküllere
ulaşılabilirliği artırmak amaçlı düşünülmesi önerir
 Cerrahi öncesi fertilite koruma prosedürleri geniş
ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan
hastalarda, düşük over rezervi olan veya İleri üreme çağı yaşında olan hastalarda düşünülmelidir.
Üçüncü Grup Pelvik Ağrısı Olan
Endometriomalı Hastalar
Bu grup infertilitesi olmayan veya henüz gebe kalma
isteği olmayan pelvik ağrılı ve endometrioması olan
hastalardan oluşur. Bu hastalarda eğer bir kontraendikasyon yoksa birinci basamak tedavi hormonal
tıbbi tedavidir. Tıbbi tedavi yetersiz kalırsa cerrahi
tedavi düşünülmelidir.
Endometriomalı kadınlarda olan pelvik ağrı genellikle yüzeyel endometriosisle ilişkilidir. Ayrıca ciddi
pelvik ağrısı olan hastalar derin endometriosisle anlamlı olarak ilişkilidir. Bu nedenle, özellikle ciddi ağrısı
olan bu hastaların tedavisi multidisipliner bir ekipin
olduğu merkezde ve kapsamlı preoperatif bir radyolojik değerlendirme sonrası yapılmalıdır. Cerrahinin
over rezervi üzerine potansiyel zararlı etkileri göz
önüne alındığında, hasta cerrahi öncesi fertilite korunması konusunda değerlendirilmeli ve danışmanlık
verilmelidir (24). Ayrıca cerrahi öncesi medikal tedavi,
tekrarlayan cerrahiden kaçınmak için ideal zamanda
operasyon yapmaya fırsat verebilir (25). Bu hastalar
için en kötü yaklaşım derin infiltratif endometriozis
lezyonları çıkarmadan endometriomaların eksizyonudur. Böyle bir durumda ağrıları nedeniyle hastaya
tekrar cerrahi uygulanması gerekebilir ve over rezervininde azalma riski kümülatif olarak artabilir (10).
Laparatomi ve laparoskopi endometriozis ilişkili
ağrı tedavisinde eşit derecede etkilidir. Ama laparoskopik cerrahi genellikle daha az ağrı, daha kısa
hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme ve daha iyi kozmetik sonuçla ilişkilidir. Endometrioma cerrahisinde
yaklaşım komple kist duvarı eksizyonu (soyma tekniğini kullanarak) veya fenestrasyon sonrası ablasyon/
koagulasyon şeklinde olabilir. Endometrioma ve ağrı
rekürrens oranı düşük olduğu için operatör cerrahide drenaj ve koagülasyon yerine kistektomiyi tercih
etmelidir (21). CO2 lazer vaporizasyon ve kistektomi
karşılaştırıldığında yine kistektomi tercih edilebilinir.
Çünkü kistektomi daha az nüks oranı ile ilişkilidir (26).
Postoperatif hormon tedavisinin cerrahisi sonuçlara bir faydası olduğu gösterilememiştir. Fakat, aynı
zamanda hormon tedavisinin bir zararı görülmediği
için cerrahi sonrası hemen gebe kalmak istemeyen

kadınlarda sekonder koruma amacıyla oral kontraseptif kullanması tavsiye edilir (27).
Uygulama önerileri: Pelvik Ağrısı Olan
Endometriomalı Hastalar
 Bu grupta tıbbi tedavi yetersiz kalırsa cerrahi tedavi düşünülmelidir.
 Geniş ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan hastalarda, düşük over rezervi olan veya
İleri üreme çağı yaşında olan hastalarda fertilite
koruma prosedürleri düşünülmelidir.
 Cerrahide kistektomi tercih edilirse endometrioma
ve ağrı rekürens oranı daha düşüktür.
Dördüncü Grup Pelvik ağrısı olan ve
infertil endometriomalı Hastalar
Bu hastalarda terapötik seçenekler arasında ART ve
cerrahi bulunmaktadır. İkinci grup hastalarda tanımlandığı gibi ileri yaş, azalmış over rezervi, öncesinde
endometriosis cerrahisi, uzun süreli infertilite, bilateral endometrioma, adenomyozis veya diğer infertilite faktörleri (erkek faktör ve tubal faktör) varlığında
ART önerilmelidir (10). Ayrıca cerrahi tedaviyi reddeden, çok ağrısı olmayanlarda veya gebe kalmak
isteği öncelikli olan hastalarda ART’nin tatmin edici
sonuçları nedeniyle ilk seçenek olarak düşünülebilir.
Diğer vakalarda cerrahi uygulanmalıdır (19). Cerrahinin over rezervi üzerine potansiyel zararlı etkileri göz
önüne alındığında, hasta cerrahi öncesi fertilite korunması konusunda değerlendirilmeli ve danışmanlık verilmelidir 24. Cerrahi öncesi medikal tedavi,
tekrarlayan cerrahiden kaçınmak için ideal zamanda
operasyon yapmaya fırsat verebilir 25.
Uygulama önerileri: Asemptomatik İnfertil
Endometriomalı Hastalar
 ART ve cerrahi bu grupta iki alternatif tedaviyi
oluşturur.
 İleri yaş, azalmış over rezervi, öncesinde endometriosis cerrahisi, uzun süreli infertilite, bilateral endometrioma, adenomyozis, diğer infertilite
faktörleri (erkek faktör ve tubal faktör) varlığında,
çok ağrısı olmayanlarda veya gebe kalmak isteği
öncelikli olan hastalarda ART önerilmelidir.
 Diğer vakalarda cerrahi uygulanmalıdır.
 Cerrahi öncesi fertilite koruma prosedürleri geniş
ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan
hastalarda, düşük over rezervi olan veya İleri üreme çağı yaşında olan hastalarda düşünülmelidir.
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Endometriomanın cerrahi tedavisi için
hangi yöntem tercih edilmelidir?

Uygulama önerileri: Endometriomanın cerrahi
tedavisi için hangi yöntem tercih edilmelidir?

Endometrioma cerrahisinin over dokusu ve fonksiyonları üzerine potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle
biz klinisyenlerin çabaları endometriomaların optimal
tedavi modalitesinin belirlenmesine üzerine olmuştur.
Endometrioma cerrahisinde yaklaşım komple
kist duvarı eksizyonu veya fenestrasyon sonrası ablasyon/koagulasyon şeklinde olabilir. Üç RCT ve bir
Cochrane meta-analizi endometriomaların laparoskopik eksizyonunun, sonraki gebelik oranları, ağrı
kontrol oranları ve kist tekrarlama oranları açısından
kist duvarının fenestrasyonu ve koagülasyonu / ablasyonu ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir (1). Yakın zamanda cerrahi eksizyonun yumurtalık rezervine zarar verebileceği kaygılarından dolayı ortaya çıkan endişeler nedeniyle “üç
aşamalı” ve “kombine” teknikler gibi alternatif cerrahi
teknikler önerilmiştir. Fakat son RCT’da alternatif cerrahilerin over rezervi açısından klasik eksizyon yöntemine bir üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir (1, 28).
Eksizyon tekniği kullanarak ameliyat gerçekleştirilirken doğru klivaj daima tanımlanmalı ve buradan
takip edilmelidir. Hilus bölgesi normal over dokusunun hasar görmemesine azami çaba gösterilmelidir.
Çünkü, burada kist duvarı over dokusuna yoğun
şekilde yapışmış olabilir. Kist duvarının yumurtalık
dokusuna yapışık olduğu durumlarda güçlü deliller
tarafından açıkça desteklenmemesine rağmen alternatif bir teknik kullanılabilinir. Örneğin kombine
teknikte hilus bölgesinde koagulasyon azaltılarak
over rezervine daha az zarar verilebilinir. Bu teknik
özellikle bilateral, reküren ve kalan tek overden kayanaklanan endometriomalarda uygulanabilinir.
Endometrioma eksizyonu sonrası bipolar koterizasyonun over rezervinde azalmaya neden olduğunu
gösteren orta düzeyde kanıt vardır. Buna alternatif
olarak prospektif bir çalışma (29) kistektomi sonrası
hemostazı sağlamak için intrakortikal over sütürünün kullanılmasının gelecekteki over fonksiyonunu
koruyabileceğini önermektedir. Bununla birlikte,
mevcut kanıtlar bipolar koterizasyon ile karşılaştırıldığında intrakortikal over sütürünün açık üstünlüğünü göstermekte başarısız olmuştur (30, 31).
Cerrahi teknik ne olursa olsun ovaryan hasarın
cerrahın deneyimiyle ters orantılı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, uzman bir operatör tarafından ameliyat gerçekleştirilmelidir. Günümüzde bilim dünyası
yumurtalık rezervi hasarını gidermek için cerrahi
teknikleri geliştirmeyi hedefliyor. Ancak şu ana kadar
over rezervi hasarını azaltan bir teknik kanıtları ile ortaya konamamıştır.

 Cerrahide kistektomi tercih edilirse spontan gebelik oranı daha fazla, endometrioma ve ağrı rekürens oranı daha düşüktür.
 Bilateral, reküren ve kalan tek overden kayanaklanan endometriomalarda alternatif cerrahiler
(üç aşamalı veya kombine) uygulanabilinir
 Bipolar koterizasyon ile intrakortikal over sütür
kullanımının over rezervi açısından anlamlı bir
farklılık göstermemektedir.
Fertilite Koruyucu Tekniklerin Kullanımı
Ovaryan endometriomaların kendisi ve daha çok cerrahi tedavisi, over rezervi üzerine potansiyel zararlı
etkileri nedeniyle fertilite koruyucu teknikler için bir
endikasyon olarak tanımlanmıştır. Bu hastalara erken
yaşta gebelik ve ilk gebeliğin geciktirilmemesi şeklinde tavsiyede bulunabilinir. Bu tavsiyeler gerçekçi bir
seçenek olmadığı için bu hastaların şimdiki ve gelecekteki gebe kalma becerileri değerlendirilmelidir.
Fertilite koruma teknikleri konusunda danışmanlık hizmetleri mevcut over rezervine, hastalığın derecesine, progresyon ve rekürrens oranına göre verilir.
Geniş ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan
hastalarda cerrahiden önce birkaç siklus ART, freezing için yeterli miktarda oosit / embriyo sağlayabilir. Yine aynı şekilde ART freezing düşük over rezervi
olan veya ileri üreme çağı yaşında olanlarda da uygulanabilinir. Over rezervi iyi olan hastalarda eğer bilateral endometrioması yoksa veya geniş&tekrarlayan
cerrahi yapılmayacaksa 30’lu yaşların ortasına kadar
konservatif olarak takip edilebilinir (32).
Uygulama önerileri: Fertilite Koruyucu
Tekniklerin Kullanımı
 Geniş ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan, düşük over rezervi olan veya İleri üreme
çağı yaşında olanlarda ART freezing uygulanması
tavsiye edilir.
ALGORİTMA
1. Tubal hastalık için bir risk faktörü yoksa ve partneri normal bir semen analizine sahipse spontan
gebelik için takip önerilir (7).
2. Pelvik ağrı veya infertilitenin olmaması durumunda
dahi 10 cm’den büyük endometriomalarda beklenmedik malignite ile karşılaşma riski yüksek olduğu
için cerrahi düşünülebilinir (13, 14).
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3. Geniş ya da bilateral ovaryan pelvik cerrahi planlanan hastalarda, düşük over rezervi olan veya
İleri üreme çağı yaşında olan hastalarda fertilite
koruma prosedürleri düşünülmelidir (32)
4. İleri yaş, azalmış over rezervi, öncesinde endometriosis cerrahisi, uzun süreli infertilite, bilateral
endometrioma, adenomyozis veya diğer infertilite faktörleri (erkek faktör ve tubal faktör) varlığında ART önerilmelidir. Öncesinde over hasarı
oluşmuş hastalarda cerrahiden kaçınılmalı ve hastanın yaşı ne olursa olsun acil ART’e geçilmelidir
(19).
5. Cerrahi öncesi medikal tedavi, tekrarlayan cerrahiden kaçınmak için ideal zamanda operasyon
yapmaya fırsat verebilir (25).
6. Cerrahi tedaviyi reddeden, çok ağrısı olmayanlarda veya gebe kalmak isteği öncelikli olan hastalarda ART tatmin edici sonuçlar nedeniyle ilk
seçenek olarak düşünülebilir (19).
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Laparoskopik Myomektomi
Yazar

Doç. Dr. Barış Mülayim

Laparoskopik myomektomi tarihçesi
Laparoskopik myomektomi ilk olarak 1979 yılında,
Semm ve arkadaşları tarafından subserozal myomda
yapılmış daha sonra 1990’larda intramural myomlar
ile devam edilmiştir (1-4).
Myomektomi endikasyonları
*

*
*
*
*

-

Myom 3 cm’den büyük ise, multiple myomlar
mevcut ise, submukoz veya kaviteyi bozan intramural myom var ise, myom tubal okluzyon yapıyor ise, myomu olup tekrarlayan gebelik kayıpları
var ise (infertilite şikayeti olanlar için),
Anormal uterin kanaması medikal tedaviye cevap vermeyenler,
Menapoz sonrası myomu oluşanlar,
Ağrı ve bası semptomları olanlar,
Üriner semptomları olanlar (5-8),
Uygulama Önerileri

skar yerleri ve vücut kitle indeksi) ve pelvik muayenesi, ek olarak görüntüleme yöntemleri; transvaginal veya abdominal ultrasonografi ve/veya
magnetik rezonans incelemesi yapılmalı (myom
sayısı, büyüklüğü, lokalizasyonu belirlenmeli ilaveten myomun, adenomyozisden ve leiomyosarkomdan ayırımı yapılmaya çalışılmalı).
Hasta seçimi: Hangi hastalara laparoskopik myomektomi yapılabilir? Bu sorunun net bir cevabı yoktur çünkü cerrahın tecrübesi ve imkanları ile doğru
orantılıdır ancak farklı görüşler aşağıdaki gibidir;
* Myomun, 8-10 cm’i geçmemesi, 4’ten fazla olmaması istenir,
* Myomun, 3’den az, 5 cm’den küçük olması
istenir,
* Myomun, tek ise 15 cm’den küçük olması
istenir,
* Myomun, 5 ila 7’den az ve büyük olmaması
istenir (5-8).

Genel olarak çıkarılacak myomun; 3’den fazla, intramural veya intraligamenter veya 5 cm’den büyük
olması halinde, komplikasyonların artacağı yönünde
görüş mevcuttur.

 Myomektomi endikasyonları bilinmeli.
Laparoskopik myomektomi planlanan hastanın
değerlendirilmesi

Uygulama Önerileri

Preoperatif değerlendirilme, hasta seçimi ve onamların alınması (komplikasyonlar, laparatomiye dönüş
ve morselasyon onamları) ilk yapılması gerekenlerdendir.
- Preoperatif değerlendirme: Hastanın hikayesi alınmalı, fizik (geçirilmiş batın ameliyatlarına bağlı

 Laparoskopik myomektomi planlanan hastanın preoperatif değerlendirilmesi son derece
önemlidir.
 Laparoskopik myomektomi planlanan hastanın seçimi iyi yapılmalı.
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Laparoskopik myomektomi aşamaları
Laparoskopik myomektomi: Cerrahi ekip ve ekipmanlar, hastaya pozisyonun verilmesi ve uterin manipülatör yerleştirilmesi, trokar yerleştirilmesi, myomun
enekülasyonu, myom yatağının kapatılması, myomun
çıkartılması ve operasyon bitirilmeden önce başlıkları
altında inceleyebiliriz.
- Cerrahi ekip ve ekipmanlar:
* Her şeyden önce ileri düzey laparoskopi cerrahı
olmak gerekli (laparoskopide batına giriş tekniklerine, enerji modalitelerine, laparoskopik
sutur tekniklerine, anatomiye hakim olunmalı),
* Laparoskopi ekibi deneyimli olmalı; 2. cerrah,
ameliyat hemşiresi ve ameliyat personeli,
* Laparoskopi sistemi, yedekleri ile birlikte tam
olmalı; görüntüleme sistemi, laparoskopik el
aletleri (set halinde; myomektomi için; grasperlar dişli ve dişsiz, tenekulum veya tirbuşon,
portegü, aspirasyon /irrigasyon seti, elektrocerrahi sistemi ve el aletleri, morselasyon için
kullanılacak sistemler),
* Laparoskopik myomektomi sırasında odada
ultrasonografi bulundurulması (özelikle küçük
ve intramural myomların tespiti için) faydalıdır.
* Laparoskopiye uygun ameliyat masası olması
önemlidir.
- Hastaya pozisyonun verilmesi ve uterin manipülatör yerleştirilmesi: Hastaya modifiye Llyod Davies
olarak isimlendirilen uygun pozisyon verilir (dorso litotomi pozisyonunda, dizlerin seviyesi batın
hizasında, iki kol yanlarda kapalı ve kalçalar hafif
masa dışında olmalı) ve uterusun rahat mobilizasyonuna ve dolayısıyla operasyona sağladığı
kolaylık (enekülasyon ve sütürasyon sırasında)
ve metilen mavisi verme imkanı sağlaması açısından uterin manipülatör takılır.
- Trokar yerleştirilmesi: Veress veya trokar (eğer direk
trokar yöntemi ile batına giriş yapıyor iseniz) girişi
yapılmadan önce mide boşaltılmalı ve batına giriş
hasta litotomi pozisyonunda (hasta Trendelenburg
pozisyonunda olmamalı) iken yapılmalı, ilk port girişinden sonra hasta Trendelenburg pozisyonuna
alınmalı. Trokar yerleri ve sayısı; Laparoskopist’in,
laparoskopi ameliyatını; ipsilateral, suprapubik ya
da kontralateral veya sağ ya da sol elini kullanmasına veya myomun büyüklüğüne ve yerine göre
değişir. Ancak genellikle;
* 10 mm laparoskop trokarı, umbilikus ya da
Lee-Huang noktasına yerleştirilir (9, 10),
* 5 mm üç adet ya da 2 adet 5 mm ve 1 adet 10
mm trokarlar, el aletleri için cerrahın tekniğine göre yerleştirilir (6, 7).

-

-

Myomun enekülasyonu:
* Myomektomi sırasında kanamayı azaltmak çeşitli yöntemeler uygulanabilir: vasopressin, vasopressin ile birlikte salin infüzyon, bupivikain +
epinefrin ve uterin arter ligasyonu gibi ve daha
farklı yöntemler ancak yapılan Cochrane derlemesinde bu anlamda daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmektedir (11, 12).
* Myom üzerine insizyon, transvers, oblik veya
vertikal yapılabilir, önemli olan cerrahın yarayı
en rahat nasıl kapatacağıdır. Çünkü sütürasyon, cerrahın hangi eli dominant kullandığı,
trokarları nerelere yerleştirdiği ve myomun
yeri ile doğrudan ilişkilidir. Genel olarak, uterus fundus ve ön duvar myomlarında insizyonun transvers veya oblik, posterior myomlarında ise insizyonun vertikal yapılması önerilir.
* Myom üzerindeki insizyonun büyüklüğü yeterli olmalıdır, küçük olur ise enekülasyonda sorun yaşanabilir, insizyonu genişletmekten kaçınılmamalıdır. İnsizyonun yanlarda bulunan
uterin arterlere ve kornual bölgelere uzanmamasına dikkat edilmeli. Birden fazla myom
var ise insizyona veya enekulasyona küçük
myomdan başlanmalı ve birden fazla myomun eneküle edilebileceği, stratejik insizyonlar yapılmalı.
* Myom üzerine yapılacak insizyon için, monopolar elektrocerrahi veya ultrasonik enerji
kullanılabilir. Ameliyatın ilerleyen evrelerinde
yine monopolar, bipolar veya ultrasonik enerji kullanılabilir ancak aşırı enerji kullanımından kaçınılmalı.
* Myomun kolay enekülasyonu için doğru klivajı yakalamak önemlidir, insizyonu derinleştirmekten kaçınılmamalı ve ara sıra irrigasyon
yapılarak, dokuların rengine dikkat edilmeli
daha beyaz görünümde olan doku genelde
myomdur. Myoma ulaşıldıktan sonra, myom
tenekulum ve benzeri el aletleri ile kavranır,
diğer dişli veya dişsiz grasperlar ile traksiyon
konturtraksiyon hareketleri ile myom eneküle edilir, bu aşamada keskin diseksiyon için
enerji modaliteleri veya makas ve künt diseksiyon veya aqua diseksiyon için aspiratör/
irrigatör kullanılabilir, aşırı traksiyondan kaçınılmalıdır zira endometrium avülse olabilir.
Kanama kontrolü için enerji modalitelerinden
ziyade sütür kullanılmalıdır.
Myom yatağının kapatılması:
* Myom yatağı derinliğine göre bir, iki veya üç
kat şeklinde kapatılmalıdır, önemli olan ölü
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-

-

boşluk bırakmadan, hematom oluşumuna ve
enfeksiyona izin verilmemesidir.
* Sütürasyon işlemi, distalden proksimale doğru
yapılır. Bu safhada cerrah portegüleri, 2. cerrah
kamera ve aspiratör/irrigatörü veya grasperları
tutar.
* Sütür materyali olarak poliglaktin (vicryl), polidiakson (pds) veya barb sutur (v-lock) kullanılabilir.
* Endometrium 3.0/4.0 polyglaktin ile tek tek
kapatılır, derin katlar 2.0/0 keskin iğne ile
devamlı, kilitlemeden atılır, sütür başlangıç
ve sonları intrakorporal veya ekstrakorporal
olarak düğümlenir veya klip uygulanabilir.
Yüzeyel katlar da aynı şekilde kapatılır. Seroza 3.0/2.0 polyglaktin, polidiakson veya barb
sutur ile devamlı, kilitlemeden veya beyzbol
sutur şeklinde kapatılabilir, sutur başlangıç ve
sonları intrakorporal veya ekstrakorporal olarak düğümlenir veya klip uygulanabilir. Bütün
katlar derinliğine göre Z veya Keckstein sütürler ile de kapatılabilir (6, 7, 13, 14).
Myomun çıkartılması:
* Bistüri ile mekanik morselasyon veya elektro
mekanik morselasyon (power morselasyon)
yapılabilir (15),
* Port yerinin genişletilmesi, retraktor (Alexis)
kullanılması veya insizyonun başka bir yere
yapılması, minilaparatomi (laparoskopik asiste myomektomi; büyük myomlarda, multiple
myomlarda, sutur tekniği zayıf ise ve taktil
hissi için) yapılabilir (15-19).
* Vaginal yoldan kuldotomi veya kolpotomi (en
bloc; bütün halinde, veya vaginal morselasyon) yapılabilir (15-19).
* Torba kullanımı, hem parazitik myom oluşmasını önlemek hem de muhtemel malignite varlığında survi uzatmak için kullanılabilir
ancak henüz rutin kullanımı konusunda bir
konsensüs yoktur (15-19).
Laparoskopik myomektomi operasyonu bitirilmeden önce:
* Operasyon bitirilmeden; bütün küçük parçaların çıkartılmasına, parazitik myom gelişmemesi açısından dikkat edilmelidir (Parazitik
myom gelişme olasılığı <%1’in altındadır) (6,
18). Yine bol irrigasyon yapılmalı ve hemostaz
kontrolü sağlanmalıdır. Kanamadan veya herhangi bir komplikasyondan şüphe duyuluyor
ise dren konmalıdır.
* Adezyon bariyeri, özellikle fundus ve posterior duvarda yer alan myomlar için kullanılabilir
ancak rutin uygulama desteklenmiyor. Lapa-

*

roskopik myomektomi sonrası yaklaşık %35,
6 oranında adhezyon riski vardır. Adhezyon
özellikle posterior yerleşimli myomektomi
sonrası gelişir (5-7).
10 mm ve daha büyük trokar yerlerinde fasya,
herniasyon önlenmesi için kapatılmalıdır (9).

Uygulama Önerileri
 Cerrahi ekip tecrübeli ve cerrahi ekipmanlar
tam ve eksiksiz olmalı.
 Hastaya uygun pozisyon verilmeli.
 Trokarlar uygun yerlere yerleştirilmeli.
 Myom, doğru klivaja girilirek eneküle edilmeli.
 Myom yatağı ölü boşluk bırakılmadan kapatılmalı. Elektrocerrahi yaygın kullanılmamalı.
 Myomun çıkartılması mekanik veya elektromekanik morselasyon ile yapılabilir.
 Laparoskopik myomektomi sonlandırılmadan
önce hemostaz kontrolü dikkatli bir şekilde
yapılmalı.
Laparoskopik myomektomi sonrası
*

*

*

Laparoskopik myomektomi sonrası rekurrens laparatomiye göre daha fazladır. Bir yıl sonra %11.7
ve 8 yıl sonra %84.4 oranındadır ancak ikinci bir
operasyon gerekliliği 5 yıl içinde %6.7 oranındadır
(5-7).
Laparoskopik myomektomi sonrası gebelik için
en az 12 hafta beklenmelidir. Laparoskopik myomektomi sonrası gebeliklerde, uterin rüptür olasılığı <%1’in altındadır (5-7).
Laparoskopik myomektomi sonrası bir iki hafta
içinde günlük aktiviteye dönülür.
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Total Laparoskopik Histerektomi
Yazar

Doç. Dr. Hasan Terzi

Total Laparoskopik Histerektomi (TLH)

Uygulama Önerileri
 Histerektomi için ilk tercih, mümkün ise vajinal
histerektomi olmalıdır. Şartlar uygun ise laparoskopik histerektomi, abdominal histerektomiye tercih edilmelidir.
 Deneyimsiz cerrahın laparoskopik histerektomi için kontrendike olduğu bilinmelidir.

Histerektomi günümüzde jinekolojide sık uygulanan cerrahilerden biridir.1 En sık kullanılan yöntem
geçmişte ve günümüzde halen total abdominal histeretomi (TAH) olsa da günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve deneyimli cerrahların sayısının artmasıyla
total laparoskopik histerektomi (TLH) oranları artış
göstermektedir.2-3 1989 yılında Reich ve arkadaşları
ilk laparoskopik histerektomiyi yapmıştır ancak rutin
kullanıma girmesi günümüzde bile halen daha tam
olarak başarılamamıştır5. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Cemiyeti (ACOG) histerektomi için ilk
tercihin mümkün ise vajinal histerektomi (VAH) olması gerektiğini belirtmekle birlikte TLH’ın TAH’e bir
alternatif oldugunu bildirmiştir6.
Laparoskopik histerektomi kararı verirken en
önemli unsur cerrahın bilgi ve tecrübesidir.

Hastanın hazırlanması
Hastanın preoperatif değerlendirilmesi ayrıntılı yapılmalı; sistemik hastalıkları, geçirilmiş operasyonları,
radyoloji raporları ayrıntılı not edilmeli ve her hastaya mutlaka bimanuel muayene yapılmalıdır. Rutin
antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır. Mekanik barsak
temizliği yapılıp yapılmaması tartışmalıdır. Hasta
laparatomiye geçilebilecek şekilde steril örtme ve
boyanma yapılmalı, ameliyat ekipmanları ona göre
ayarlanmalıdır 8. Orogastrik kateter kullanılması port
girişi sırasındaki mide hasarını önlemektedir ve mutlaka uygulanmalıdır. Operasyon sırasında mümkün
olduğunca kullanılacak alet sayısı en aza indirgenmelidir. Bunun için multifonksiyonel aletler kullanılabilinir9. Kablo karışıklığını engellemek için; primer cerrahın çalışacağı sol tarafta ayrı bir ameliyat masasında
kablolu enstrümanların bulunmasında fayda vardır.
Hasta litotomi pozisyonuna alınmalıdır. Bacaklar
300 fleksiyonda, kalça 150 fleksiyonda, her iki kol
vucuda yakın ve gövdeye paralel şekilde konumlandırılmalıdır10. Kolların pozisyonundaki amaç brakial

Laparoskopi kontraendikayonları7
Medikal olarak pnömoperitoneum sağlanmasının
riskli olduğu hastalar
Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar
Deneyimsiz cerrah
Yetersiz ekipman
Laparotomiye geçişin kontraendike olduğu ya da geçişin hasta tarafından kabul edilmediği durumlar
Ciddi kardiopulmoner hastalık
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pleksus hasarını önlemek ve cerrahın çalışma sahasında ergonomi sağlamaktır. Kalça hafifçe masanın
dışına doğru kaydırılabilir ve hastaya pneumoboots giydirilmesi önerilir. Masa mumkun olduğunca
aşagıda tutularak (bel mesafesi altına) cerrahların
konforu sağlanmalıdır10. Mesane kateteri operasyon
öncesi yerleştirilmiş olmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Cerrahın çalışma sahası ergonomi ve brakial
pleksus hasarını önlemek için, her iki kol gövdeye paralel ve hastanın vücuduna yakın olmalıdır.
 Trokar girişi esnasında mide ve mesane yaralanmasından kaçınmak için, orogastrik ve mesane kateteri operasyona başlamadan önce
takılmış olmalıdır.
Uterin manipülatörün takılması
Laparoskopik histerektomide uterin manipülatör
çok önem arz etmektedir. Cerrahi esnasında uterusa
istediğimiz pozisyonu verebilmesi sayesinde, histerektomi esnasında büyük kolaylık sağlamaktadır.
Manipülatör seçimi için histerometri kullanılmalıdır. Manipülatör direkt serviks vizüelize edilerek
takılmalıdır. Uterin manipülatör serviks ve vageni
tamamen saracak şekilde sıfır pozisyonunda yerleştirilmelidir Farklı marka ve boyuttaki manipülatörler
mevcut olmakla birlikte genel olarak RUMI® kullanılırken kısa introitus’lu hastalara VCare® gibi kolay takılabilen markalar kullanılabilir9. Serviksin genişliğine uygun olarak manipülatörün halkası seçilmelidir.
Trokarların yerleştirilmesi
Laparoskopik cerrahide ilk ve en önemli aşama trokarların batın içerisine yerleştirilme aşamasıdır. Doğru bir şekilde yapıldığında hem operatöre geniş bir
görüş alanı sağlanmış olur hem de kullanılacak enstrümanlar için yeterli hareket alanı oluşturulur. Geleneksel olarak ilk trokar batına en kolay ulasılabilecek
nokta olan umblikusa yerleştirilir. Uterus fundusu ile
primer yerleştirilen trokar arasında en az 8 cmlik bir
mesafe olması önerilir11. Bundan dolayı büyük uteruslarda geniş bir görüş alanı sağlamak için, ilk trokar
umblikus ile ksifoid arasına Lee Huang noktasına yerleştirilebilir. Umblikusda 1-1,5 cm’lik vertikal insizyon
açılır. Hasta supin pozisyonda iken umblikus çamaşır
klempleri ile yukarı kaldırılarak (bize yaklaşık 4 cm’lik
mesafe kazandırır) veress iğnesi ile veya direkt trokar

ile umblikustan batına girilebilir. Pnömoperitoneum sağlandıktan sonra hasta daha net bir operasyon
sahası görüşü için trendelenburg pozisyonuna alınır
ve kamera ile iç organlar gözlemlenir (İlk trokar umblikustan girilirken hasta nötr pozisyondadır; yan trokorlar girilmeden önce hasta trendelenburg pozisyonuna alınır).
Daha sonra 2 adet 5mmlık trokar sağ ve sol anterior superior iliac spine’ların 2 cm yukarısına ve 2 cm
medialine; epigastrik damarların lateralinden yerleştirilmelidir. Üçüncü port cerraha kolay çalışma alanı
oluşturacak şekilde sol taraftaki trokarın yaklaşık 6-7
cm superiorundan yerleştirilir (ipsilateral çalışmayı
tercih eden cerrahlar için). Bazı cerrahlar ise üçüncü
trokarı suprapubik yerleştirebilir.
Uygulama Önerileri
 Laparoskopik histerektomide uterin manipülatör işlemi çok kolaylaştırmaktadır.
 Optik için ilk trokar genellikle umblikustan girilir. Büyük uteruslarda geniş görüş alanı sağlamak için Lee Huang noktası tercih edilebilir.
Anatominin değerlendirilmesi
Manipülatör yardımı ile uterus ve grasperler ile overler hareket ettirilir. Normal anatomi değerlendirilir,
adezyonlar varsa giderilir. Tuba ve overler pelvik yan
duvara yapışık ise serbestleştirilir. Bağırsak ile uterus
arasındaki adezyonlarda giderilir. Üreter traseleri
değerlendirilir. Her vakada rutin üreter diseksiyonu
yapmak önerilmemektedir. Özellikle ileri evre endometriozisli vakalarda ve anatominin bozulmuş
olduğu vakalarda; üreter komplikasyonlarından kaçınmak için üreter trasesinden emin olunmalı ve diseksiyon yapılmalıdır.
Uygulama Önerileri
 Her vakada rutin üreter diseksiyonu yapmak önerilmemektedir. İleri evre endometriozisli ve anatominin bozulmuş olduğu vakalarda; üreter komplikasyonlarından kaçınmak için üreter trasesinden
emin olunmalı ve diseksiyon yapılmalıdır.
Round ve Broad ligamentlerin kesilmesi
Round ligament 1. asistan tarafından çekilirken lateral pelvik duvarın 2-3 cm medialinden operatör
tarafından ligament ileri bipolar cihaz ile koagule
edildikten sonra kesilir. Diğer taraf için de aynı işlem
uygulanmasından sonra broad ligamentin ön yapra-
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ğı vezikouterine katlantıya kadar açılır. Bu sırada 2.
asistan manipülatör ile uterusu horizontal düzlemde
tutar. Broad ligamentin arka yaprağı da açılır ve operatör elindeki aletleri (genellikle makas ve ileri bipolar
cihazı) zıt yönde hareket ettirerek ureter lateralde ve
inferiorda kalacak şekilde disseksiyon derinleştirilir12.
İnfindibulopelvik ligament (bilateral
ooferektomi ile) veya uteroovaryen ligament
ve fallop tüplerinin (over korunacak ise)
koagulasyonu ve kesilmesi
İkinci asistan maksimum görüş açısı için manipülatör
yardımı ile uterusu yukarı ve kontralateral tarafa doğru yönlendirir. Anatomi normal ise infundibulopelvik
ligament ligate edilirken, standart olarak üreter diseke etmeye gerek yoktur. Geçirilmiş cerrahi, yoğun
adezyonlar ve özellikle derin endometriozise bağlı
anatominin bozulduğu vakalarda, üreter diseksiyonu
yapmak komplikasyonlardan kaçınmak için önemlidir. Operatör katman katman (periton, damarlar,
destek dokusu) ligamenti koagüle eder ve keser12.
Overler korunacaksa koagulasyon ve kesilme uteroovaryen ligament ve fallop tüplerinde gerçekleştirilir.
Mesanenin mobilizasyonu
Vezikouterin boşluğu açmak için 1.asistan atravmatik
bir forceps yardımı ile peritonu orta hattan tutar ve
yukarı doğru traksiyon uygular. Aynı zamanda manüpülatör yardımı ile uterus cranial ve hafif posteriora
doğru itilir. Cerrah disseksiyona orta hattan başlayarak
önce caudal ardından laterallere doğru devam eder12.
Uterin arter ligasyonu
Parametrium tabanı ve posterior periton arasına
forceps ile girerek traksiyon uygulanır. Kardinal ve
uterosakral ligamanlara doğru hareket ettirilir. Burada önemli olan nokta her zaman disseksiyonun
uterosakral bağlantının üzerinde kalmasıdır10. Süreç
esnasında kardinal ligament koagule edilerek kesilir.
Böylece uterin arter serbestleştirilmiş olur. Uterin
arter uretere yakınlığından dolayı ileri bipolar damar mühürleme cihazları ile mümkün olduğunca az
enerji kullanılarak koagule edilmelidir11.
Selektif uterin arter ligasyonu kör uterin arter koagulasyonuna göre daha az hastanede kalış süresi,
daha az dren ihtiyacı ve daha az kan transfüzyonu
ihtiyacı sağlamaktadır13. Bundan dolayı mümkün
olduğunca uterin arter disseke edildikten sonra koagule edilmelidir .Uterin arter ligasyonu genel ola-

rak uterin arter aşamasına gelindiğinde yapılmasına
rağmen; özellikle büyük uteruslarda operasyon başlangıcında; pelvik girimden ureter görülerek diseke
edilmesi ve hipogastrik arterden çıktıktan sonra ligate etmenin hem operasyon sırasındaki kanamayı
hem de operasyon süresini anlamlı şekilde azalttığını bildiren çalışmalar mevcuttur2-14-15.
Uygulama Önerileri
 Büyük uteruslarda kanamayı azaltmak için, operasyonun başında selektif uterin arter ligasyonu
yapılabilir. Pelvik girimden retroperitona girilerek hipogastrik arter takip edilir ve uterin arter
vizualize edilir. Bilateral uterin arterler ligate
edildikten sonra histerektominin diğer basamaklarına geçilir.
Uterus ve serviksin vajinal apeksten
ayrıştırılması
Servikal başlık yardımı ile vajinal forniksler görülerek
anterior vajinal duvardan insizyona başlanır. Monopolar hook yada ultrasonik enerji ile insizyon uygulanır. Anterior kolpotomi uygulanırken uterus arkaya
yatırılır ve yukarıya doğru kaldırılır. İnsizyon manipülatörün servikal başlığı takip edilerek devam ettirilir.
Kolpotomi posterior uygulanırken ise uterus öne ve
yukarıya doğru kaldırılır. Birinci asistan yüksek frekanslı akımdan kaynaklanan dumanı ve kanı aspire
eder. Koagulasyon için gerekli yerlerde bipolar cihazlar kullanılabilir16. Manipülatörlerin vajinal balonunun şişirilmesi pnömoperitoneum kaybını engeller.
Uterusun Çıkarılması ve
Vajinal Kafın Sütüre Edilmesi
Uterus serbestleştirildikten sonra normal büyüklükteki bir uterus kolpotomi aracılığı ile dışarı alınır ve
ardından bir monteye takılı eldiven içindeki tamponlar vajene yerleştirilerek pnömoperitoneum
devamlılığı sağlanır. Uterus kolpotomiden çıkamayacak kadar büyük ise uterus bölünerek yada uygun
morselasyon cihazları ile batına yayılması önlenerek
kamera ile kesintisiz görüntü eşliğinde çıkarılabilir8.
Vajinal kafın sütürasyonunda hemostazı sağlayabilmek için vajinal mukoza, puboservikal ve rektovajinal fasyaları dahil edilmelidir9. Sütur batın içine
direkt olarak 10’luk trokar içinden yada 5’lik trokar
çıkarıldıktan sonra önce iğne sonra trokar ucu batına
girecek şekilde alınabilir. Genellikle 30-36 mm yuvarlak 1 numara vicryl (polyglactin 910) sütur her iki
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köşe ve ortaya olmak üzere en az 3 tane sekiz sütur
atılarak kapatılır.
Kanama kontrolü için etraftaki pıhtılar yıkanarak
temizlenir ve tüm pelvis ve abdomene ters trendelenburg pozisyonda ve sonrasında intraabdominal
basıncın düşürülmesinden sonra tekrar kanama
kontrolü yapılır ve kanama olmadığından emin
olununca operasyona son verilir11. Troklarların hepsi kamera gözetimi altında çıkarılmalı ve insizyonel
herniyi önlemek için geç emilen sütürlerle umblikus
fasiası suture edilmelidir.
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67
Laparoskopik Sütürasyon
Yazarlar

Prof. Dr. Nuray Bozkurt
Prof. Dr. Onur Karabacak

Devamlı sütür: Düz bir çizgi halinde ( bu durumda her iki ucunda düğüm olur) veya sirküler (sütürün
iki ucu birbire düğümlenir) olabilir. Pürüzsüz ve esnek bir iplik kullanılması tercih edilir.
Bu sütürün avantajları ise hızlı ve optimal gerilme
direncine sahip olmasıdır ama dehissens ve infeksiyon yayılması daha sıktır.

Giriş
Son yıllarda jinekolojik cerrahi alanında laparoskopinin populerliği ve uygulaması artmıştır. Çoğu jinekolojik prosedur laparaskopik olarak yapılabilmektedir.
Elektrocerrahi ve diğer laparoskopik enstrumanların
gelişmesi laparoskopi uygulamalarını arttırmıştır ancak sutur atma becerisi bunlara rağmen hala eksiklik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sutur atma becerisini
geliştirmek için çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Bu
makalede teorik bilginin yanısıra kurslarda öne çıkarılan deneyimlere ve video sütür atma tekniklerine
yer verilmiştir.

Materyal
Cerrahi İğneler
Cerrahi iğneler altı geometrik formda bulunurlar.
Düz, 172 curve, 1/2 circle, 1/4 circle, 3/8 circle, 5/8 circle
Jinekolojide genellikle 1/2 circle, semisirküler,
yuvarlak yapılı konik uçlu iğneler kullanılır, max
uzunluk-27-36 mm’dir.
Sütür iplikleri
Sütür iplikleri, çaplarına, yapılarına (monofilaman,
multifilaman), absorbsiyonuna, materyaline (doğal,
sentetik) göre ayrım gösterirler.
Vikril; (Poliglaktin 910) Örgülü absorbable sentetik sütür. Materyal yapısı ve cok amaçlı kullanımı
nedeniyle en çok tercih edilen budur.
Polyester (Dacron) Non absorbable sentetik monofilaman sutur. Pürüssüz ve absorbe edilmediği
için pelvik taban cerrahisinde kullanılır.
Monokril (Poliglikapron) Absorbe edilebilen sentetik monofilan sutur. Tüp ve overlerde daha az doku
reaksiyonu olduğu için kullanılır.
Polipropilen Absorbe edilmeyen sentetik monofilan sütür. Küçük çaplı olanlar vasküler sütürler için,

Sütürasyon: Suturasyon anatomik planı bozulmuş olan doku kenarlarını yaklaştırmayı amaçlayan
teknik olarak tanımlanır. Mekanik olarak yara kenarlarını birleştirmek amacının yanı sıra bakteriyel kontaminasyondan izolasyonu da sağlar.
Aralıklı veya devamlı sutur teknikleri kullanılabilir.
Aralıklı sütür: Yara kenarlarını karşı karşıya getirmek için eşit uzaklıkta tek tek atılan sutur tekniğidir.
Basit bir teknik olarak yara kenarları karşı karşıya getirilebilir, hemostaz sağlanır ve gerekirse derin dokularda invaginasyon sağlanabilir.
Bu sütürün bazı avantajları vardır. Eğer düğüm
çözülürse dehissens olmaz, doku tarafından ıyı tolere edilir (yabancı cisim reaksiyonu olarak), enfeksiyon daha az yayılır. Ancak devamlı sütüre göre daha
uzun sürer, daha az hemostatiktir ve rölatif olarak
daha az direnç sağlar.
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geniş çaplı olanlar over ve sigmoidin geçici asılması
için kullanılır.

için daha zordur. Total laparoskopik Histerektomide cerrah sağda ipsi lateral portlar sagde ise
sol taraf a uterine ve sacro uterinler için ucuncu
porttan gelen bipolar/Harmonic uterus iyice ipsilaterale alınmadikca zor erişir. Uterusun gövdesi
irileştikçe görüntü ve erişimi zorlaştırır.

Laparoskopik Ameliyatlarda Trokar
Hangi Mantiga Göre Yerleştirilir
ELMAS KURALI
Laparoskopik operasyonu yapabilmek için ana düşüncemiz ALTIN standart olan ACIK ameliyatlardır.
Kendi eliniz ile ameliyat yaptiginizı düşünmelisiniz.
1. İki gözünüz derinlik hissi ile merkezde,
2. İki eliniz laterallerde,
3. Ameliyat yaptığınız alan önünüzdedir.
4. Ameliyat sırasında doku yer değişimine gore laparotomi el verdiğince biz yerimizi değiştirerek
ameliyati gerçekleştiririz.
5. Laparoskopide ameliyat edilecek yer önceden
belirlenir. Trokarlar ona gore yerleştirilir.

Ben hastanin solunda dururum
sağ elimle suturu atarim ne olur?
•
•

•
•

•
Laparoskopik Ameliyatlarda Laparosopik
Trokarlarin Sutur Amacli Yerleştirilmesi
Sütürün ipsi lateral taraftan atılması amaçtır aynen
açık cerrahi gibi, eğer bu gerçeğe karsı gelinirse kolların yorulması ve yetersiz cerrahi ve yetersiz sütür
konulması kaçınılmazdır.
Ipsi Lateral Sutur Teknigi

Sütürü attıktan sonra iğne optiğe bakar durumda çıkmaz, iğne ucu zor gorülür.
İğne tutucu sağ el her sütür atışta hasta longitudinal eksenine dik değil oblik sütürler atabilir.
Dokuya baskın el uzaktır.
Sağ el sola nazaran daha fazla yorulur.
Intrakorporal sutur bağlamayi daha uzun surede
öğrenirsiniz. Cünkü uzaktan alet ile sütür ve doku
kontrolü yakından daha zordur.
Uzun sure sütür atmaz iseniz yeniden öğrenme
süreniz tekrar uzar.

Bu giris seklinin engeli elmas kurali ortadan kalmasıdır. Yani cerrah sütür atarken kendisini iki ipsi
lateral port un ortasinda tutup, monitorunu ortaya
dahi alsa (Cerrahin karsininda duran hastanin ayak
hizasındaki monitör) optiği umblikalde kaldigi için
ameliyatini yandan izleyerek yapmak ve buna adapte olmak zorundadır.

Bu girişlerde
• Iki tane spina iliaca anterior superiorun SIAS, 2
cm uzerine trocar girilir.
• Eger hasta zayif ise 2cm mediale, sisman ise 2 cm
laterale dogru trocar ilk giris yeri degistirilebilir.
• Supra pubik giris yapilmaz.
• Gobek deliği hizasından lateral SIAS ile kesişen
noktada ucunucu giriş yapılır.
• Optik umblikal girecektir
• Laparoskopik monitör tek ise hastanin sag ayagi
hizasindadir.

IPSI LATERAL ALTIN OGRENME
KURALI

Cerrah hastanın solunda duruyor ıse, Suturu sol
eli ile atacaktır . Cerrahin sag eli üçüncü girişi tutar.
Cerrahin sol eli sol SAIS port girişini tutar Asistan sağ
SIAS girişi yönetir. Ve optiği tutar. Özellikle devamlI
suturlerde iplik gerginligini sağlamak onun gorevidir.

0 derece optiğim var ben de bir ara
ürün üretemez miyim?

Suturu sağ eli ile atan cerrah hastanin sağında durur.
o Ipsi lateral torkarlarin karsindaki bir tarafta ki cerrahi kontr lateralde asistanin tek portu olduğu

Ancak optiğin açılı olmasi ile elmas kuralına dönülebilir. 30, 45, 90 dereceli optikler kullanılarak ideale
erişilebilir. En uygunu optik açısını, optik ile elin, gözun ve kurallarin uyduğu yeri bulup sonra o optiği
fix olarak kullanmaktır. En sık 30 derece kullanılmaktadır.
Ipsılateral sutur atılırken yandan seyirci olmak istenmiyor ise açılı optik kullanmayi ogrenmek gerekir.

Üçüncü trokarin yerini 10 mm gir elmas kuralina
gore hafif degistir. Sutur atarken optiği ucuncu trokar yerine girin, hastanin saginda duruyor iseniz sag
elinde ilk trokar, sol elinde optiği çıkardigin yerdeki
trokar, asistan karsida ikinci ve yeni optik yerindeki
trokarda optiği tutar iken suturu atın.
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Filozofi
•

•

Büyük uterus, tup ve overler de istenilen bilateral cerrahi yapılır. Çünkü trokar yerleştirme en
az bir noktada umblikus yüksekliğindedir. Fakat
Elmas kuralı dogasi ile kullanılmiyordur. İki eli ile
yaptigi cerrahiyi yandan cerrah ameliyatini izler
gibidir. Sutur atarken kontrlateralde yorulan el
yoktur, sutur basit işlemdir, arka arkaya atilabillir.
SIAS ipsilateral porta 10mm trokar işlemi hizlandirir, Elmas kurali ile cerrahiye devam edilmek
için cerrahin iki SIAS porttaki aletleri kullanmasi gerekir, yorucu hal alir ama kritik durumda
mumkundur.
Bu elmas kurali fedakarligi ile artik acik cerrahi gibi ameliyat yapmak mumkun olmuştur. En
efektif sutur atan uzun suturlu operasyon mumkun hale gelmisitr..

Bu teknikte cerrah optiği bastan asistana terk etmiştir, daima iki elini kulllanir Histerektomi için kendi
tarafi daha rahat, karsi tarafta daha az etkin olarak
yapılır. İsterter ise karsi tarafada umblikal seviyeye
kontrlateral trokari koyup, o tarafa geçerek cerrahiyi
sürdürebilir.
Eğer endoskopist sutur eğitiminden önce elmas
kurali ile hastanin solunda duruyor ve sag eli ile sutur atiyor ise, eğitim basinda hastanin sagina geçip,
sağ eli ile sutur atmaya başlayabilir ise sutur eğitimi
daha kolay olur, yeni pozisyonda cerrahi adaptasyon gerekir. Solda durup sağdan atıyor ise cerrahi
adaptasyon rahattır, sutur eğitimi uzun sürer. Her iki
konumda da cerrahı laparoskopi sutur becerılerı belirgin gelişir.
Laparoskopik Ekstrakorporeal Sutur
Teknikleri

En sık kullanılan sütürler:
 Half Hitch
 Slipknot (Roeder)
 Weston

Half hitch, (yarım bağlama) aktif iplik, pasif ipliğin çevresine geçirilir, iki elde de orta derecede gerginlik sağlanır, düğüm iticisi aktif ele alınır, düğüm
aşağı ve laterale itilir, iki iplik paralel tutulmaya özen
gösterilir.
Cerrahi bir sutur atmak için, önemli noktalar:
 ilk iki yarım bağlama aynı olmalıdır,
 üçüncüsü ise kilitleyici roldedir, ters yönde olması gerekir, daha önce pasif olan iplik aktif hale gelir veya tersi doğrudur.
Slipknot (ilmik)
 İlk yarım düğüm bağlanır
 suturun aktif ipliği önceden loop yapılmış her iki
ipin çevresinde üç tur yapar
 aktif ip loopun pasif ipinin üzerinde ikinci yarım
düğümü yapar
 düğüm sıkılaştırılır
Weston

Ekstrakorporeal sütür tekniği, intrakorporeal sütür
tekniklerinden daha hızlı, kolay ve sütür gerginlik
hissetme gibi avantajlara sahiptir. Bunun yanında
düğüm iticiler ile düğüm ilerletilirken dokuya zarar
verebilir. Ayrıca düğümleme ve düğümün dokuya ilerletilmesi sırasında cerrahın ameliyat sahasını
görememesi gibi dezavantajları vardır. Genellikle
kaydırılarak yapılan sütürlerdir. Günümüzde en sık
trokar girişlerinin kapatılması ve kanamalarında kullanılmaktadır. Ekstrakorporeal sütürlerde en ince sütür 2/0 ve ideal sütür materyali uzunluğu 90-120 cm.
olmalıdır.
Bu düğümler abdominal kavite dışında hazırlanır
ve sonra itilir.

 başlangıç yarım düğüm
 aktif iplik önceden loop yapılmış pasif ipliğin
üzerine sarılır
 sonra loopun her iki ipinin etrafında döndürülür,
aktif ip yeni yapılmış loopdan geçirilir
 sonunda aktif iplik cerrahın eline en yakın loopun anteriorundan posterioruna doğru geçirilir
 pasif ipi çekerek abdomene doğru itilir ve bağlanır
Laparoskopik İntrakorporeal Sutur Teknikleri
Sütür giriş ve çıkış yerleri eşit uzaklıkta ve gerginlikten uzak olmalıdır. Bu amaçla sütür uzunluğu müm-
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kün olduğunca kısa tutulmalıdır. Tekli basit bir sütür,
dokudan sütür geçilip düğüm atılmasıdır. İntrakorporeal sütür için ideal sütür materyalinin uzunluğu
tekli sütürlerde 10-15 cm’dir. Ancak devamlı sütür
tekniğini daha zordur ve daha uzun sütür gerekir. Bu
sütürlerde dikiş boyunca gerginliğe dikkat edilmelidir. İdeal sütür uzunluğu insizyonun ortalama iki katı
olmalıdır. Başka bir ifade ile devamlı sütürler en az 15
cm uzunlukta olmalı ve her sütür geçişi için 2-3 cm
sütür eklenmelidir. Sütür insizyondan 2-3 mm önce
başlamalı 2-3 mm sonuna kadar devam etmelidir.
İğne dokudan her geçirildiğinde çıkış tarafında sütür kavranır ve gergin şekilde tutulmalıdır. Bu işleme
insizyon boyunca devam edilir ve gerginlik kontrolu
sağlandıktan sonra sütür sonlandırılmalıdır.
İğnenin Batın İçine Yerleştirilmesi
Portegü ile sutur iki cm mesafeden tutarak, eğer
varsa sağ alt kadrandaki 10 cm porttan değilse umbilikustaki porttan batın içine alınır. İğnenin keskin
ucu hastanın sol tarafını gösterecek şekilde tutulur.
Sol eldeki grasper veya iğne tutucu ile iğnenin ucu
sol tarafı gösterecek şekilde orta kısmından tutulur.
İğne ucunu sütür materyalini iğnenin 2 cm üstünden
tutarak portegü ile düzeltilir. Daha sonra portegü ile
iğne uç kısmından itibaren 2/3 uzaklıkta tutulur.
Smiley Düğüm, intrakorporeal sütür atmak için
en önemli eğitim sütürü olarak bilinir. En sık kullanılan sütürdür. Tek tek veya sekiz şeklinde atılır. İğne
batına alındıktan sonra uç 1/3 kısmından sol eldeki

alet ile tutulur. İğne düzeltme işlemi bu sırada yapılır.
Portegü ile iğne son 1/3 kısmından yakalanır, sol eldeki alet iğneyi bırakır. Portegü şaftının aksı ilke iğne
ucu arasında açı 90-135 derecedir. İğne dokudan
geçirilir. İğnenin düzlemi sagittal düzlem veya dikey
zondadır. Sol elde olan alet iğnenin ucunu yakalar
ve iğne insizyondan çıkarılır. Düğüm atmadan önce
b şekli oluşturulur. Saat yönünde ilk dönüş yapılır,
diştan içe rotasyon hareketidir. Sütürün üstte kalan
kuyruğu portegu tarafından yakalanır. Sol el aşağıya
sağ el yukarıya doğru hareket ederek düğümü sıkılaştırır. Daha sonra pşeli oluşturularak sütürün kuyruğu aşağıda kalır. Saat yönünün tersine bir düğüm
daha atılır.
Uzman düğümü, kement düğümü, devamlı düğüm, makarna düğümü gibi çeşitli şekillerde düğümler vardır. Ekteki hazırladığımız sütür videosunda iğneyi tutma, insiyondan geçme, smiley sütür,
kare sütür, makarna sütür, ip kısaldığında atılan sütür
gibi teknikleri izleyebilirsiniz.
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Multi-Opere Büyük Adneksiyel Kitlelere
ve Uteruslara Yaklaşım Kesin
Kontrendikasyonlar
2.
Kitle patolojisi-içeriği ve hangi yoldan çıkarılacağı
burada belirleyici faktördür.
Ameliyata girmeden olası bir ön tanının yapılması
ve iri kitleye endoskopik yaklaşımın anahtarıdır.
Adneksiyel kitleler eğer kistik ve benign ise genellikle bunlar genç hasta, uni veya bilokule kist,
içinde septasyon yokluğu ve usg’de içine papiller çıkıntıların olmayışı ile karakterizedir. Genelde bu tür
kistlerde endometriozis ve malignite düşünülmüyor
ise Ca 125 te 35 Iu/ml altındadır. Ayırıcı tanıda kompüterize tomografi, manyetik rezonans ta ve diğer
tümör markerlari b-HCG, CEA, AFP and CA 19-9 yardımcıdır.

3.
4.

5.
6.

durumlarda sol üst umblikal bölgeden, kosta
çizgisine komşu yapılması kist içine girme riskini
azaltacaktır.
Eğer risk her halikarda yüksek ise açık trokar “Hasson” yöntemi ile girmek daha emindir.
Minimum üç adet giriş, tercihen bir tanesi 10 mm
olması yönetimi kolaylaştırır.
Trokarların biri kistin olduğu tarafta veya suprapubik olması ile birlikte diğerlerinin operatif
rahat yönetim için kistin karşı tarafında olması
gerekir.
Cerrahin kistin olduğu tarafın karşında olması yonetimi kolaylaştırır.
Nadir durumlarda umbilikustan açık laparotomi
şeklinde giriş yapılır, tam kist üzerine düşürülür ise
etrafına suture konularak kist boşaltılır ve laparoskop umblikusa yerlestirilerek devam edilebilir (1).

Dizayn

Operatif yonetim

Eger kist iri ise ve umblikal optik girişi mümkün değil
ise sol üst Palmer noktası seçilmelidir.
Adhezyoliz ile kisti total ortaya koymadan kist
rezeksiyonu yapılmaz. Aksi takdirde kist ile normal
doku arasındaki adhezyon kesim sınırları belirsizleşir. Adhezyoliz kanlı ve bol koterli hale geçer kesme
sınırları kalınlaşır; komplikasyon riski ve komşu dokuya zarar verme oranı artar.

1. Adhezyoliz yapmadan ve kistin tamamen etrafı
serbestleştirilmeden hiç bir işleme başlanmaz.
Ligasure ile adhezyoliz özellikle omentum üzerinde ehemniyetle kullandığımız, koter bipolar
ve makas ve suture ile kombine edilebilir, en son
modalitemizdir.
2. Karar önceden verilmelidir. Genç hasta, çocuksuz
adneks korunacak veya tam tersi ve olası border
line olma olasılığında overin alınması söz konusu
olacaktır.
3. Bu günkü Literatür tübün üzerinden bir çok over
kanserinin mense aldığını bildiridigi için, over ile
fertilite bir sorun yok ise salpinjektomi yapılması
uygun olacaktır.

Büyük Over Kistelerinde Verres İğne
ve Trokar Girişleri
1. Optigin olduğu trokar kist göbek seviyesine
yaklaşmış ise tercihen dalağın büyük olmadığı
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4. Büyük tüm over kistlerinde anatomi distort olup
düzen ittirme nedeni ile yer değiştirdiği için peritonun infindubulo pelvik ligaman seviyesinde
over arter ve venlerinin izlenerek salpingo oopherektomiye başlanması daha ehemniyetlidir.
5. Damarlar diseke edilip bundle şeklinde atravmatik forseps ile kavrandıktan sonra Bipolar koterin
bir ağzının bu delikten geçirip veya ligasure kullanılacak ise ördek forsepsin bir ayağının bu delikten geçirildikten sonra koagülasyon ve damar
kesisi yapılmalıdır.
6. Olay onkolojik potansiyel aldıkça ve over çıkardıkça ligasure, tam tersi durum ise bipolar ike etap
etap çalışmak ve yavaş olmak tercihtir.
7. Onkolojik bir şüphe halinde kisti total çıkarmak
için kistin karşı tarafa çekilerek pelvik periton kisimini gererek arkasındaki dokuyu diseke ederek
açmak gerekir. Over irileştikçe bu yan duvar peritonunuda açarak devam etmek ve görerek diseksiyon ligasure veya bipolar makas ile ilerlemek
taki tuba kornual kose ve ligamentum ovarium
proprium görülene kadar bu işlemin sürdürülmesi gereklidir.
8. Son olarak tek pedinkul halinde tuba ve lig ovari
proprium yakılır kesilir ve kist bağlantısız hale gelir.

içine kıvrılan dokunun silindir haline gelmesi sağlanır ve aynı 10-12 mm boşluktan daha fazla doku
çıkarılmaya çalışılır.
9. Bu kısım bazen kist rezeksiyonundan uzun surebilir.
10. Kist/Kitle iyice ufalınca eldiven/kese çekilerek trokar deliğinden çıkar. Burada torba dibindeki sivinin iyi bir şeklide aspire edilmesi önemlidir. Yoksa
torba dibi ayrılıp materyel son anda batın içine
dökülebilir.
11. Dokulur ise torba çıkarılır. Batın yıkanır, eğer patoloji carcinojenik bir tümör ise kemoterapi gundeme gelir.
12. Operasyon uzar ve bir türlü kist ufalmaz ise batındaki insizyon 12 mm’den daha fazla uzatılır.
İnsizyon yönü göbek deliğine halkasal paralel
olmasına gayret edilir.

Kitlenin çıkarılması

Dren yerleştirme

1. En iri endobag veya eldiven yardımı ile kisti bir
steril plastik torba içine almak veya lateks bir eldiven içine koymak gerekir.
2. Eldiven lateks olduğu için biraz daha yırtılmaya
resistandır.
3. Kistin olduğu yerin karşından 10 mm trokar yerinden girilir, douglas boşluğuna eldiven yerleştirilir.
4. İki forceps tercihen travmatik tercihen torbayı zedelemeden kenarlarını biribirinden ayırarak açar.
5. Üçüncü forceps kistik kitleyi tutar ve torba içine
iter, bazen torbayı açmak için üçüncü bir forceps
bile gerekebilir.
6. Torba tercihen 10 mm trokar yerinden çekilir ve
ucu dışarı alınır. Tüm kenarları batın dışında sirkuler şekilde açılır ve kıyılar gergin şekilde batın
içine annuler bir 10 mm’den girilecek şekilde bir
boşluk yaratılır.
7. Artık amaç kistin içindeki sıvının sert parçaların
eldiven içinde batına dökülmeden alınmasına
gelmiştir.
8. Bu işlemler için künt ve sivri kanuller ile sıvı çekme, sert parçaların alınmasında forcepsler yardımcıdır. Forceps ile tutulan materyel genelde
rotasyonel şekilde çevrilir ve öyle çekilir ise kendi

1. Batına post op hakim olmayı sağlar. Pek tercih
edilmemekle birlikte arteriyel olmayan ve batın
yan duvarı özellikle derinden gelen sızmalarda bu
lenf sızması bile olabilir daha çok tercih edilir. Bu
kısıma geçmeden iyi koter ile hemostaz ve surgicelli dolandırarak trokar 10 mm deliğinden geçirip uygulama sonrası hale düşük volumlu bir sivi
sızması söz konusu ise karar verilir.
2. Tercihen travmatik bir forceps 5 mm’lik bir trokardan batına girer karşındaki trokar içinden batın
dışına çıkar.
3. Batın dışına çıktığı trocar ucundan dren ucundan
tutularak batın içine çekilir. Genelde foley sonda
ucuna yeni delikler açılarak yerleştirilmekte ve
diğer ucuna mesane idrar torbası takılmaktadır.
Dren daima separe bir suture ile cilde fikse edilir.

Sonraki yönetim
1. Batın içine pneumoperitoneum sağlanıp girilir.
Hemostaz kontrol edilir, yıkanır. Kanamasız serbest periton alanı bırakılır, kendinden peritonize
olması beklenir.
2. Başarılamayan sızmalarda dren koymak gündeme
gelebilir.

Kistik benign olduğundan emin olunan ve
overin korunacağı hastalarda yönetim
1. Tek fark over korunacağı ve kist içeriği önceden
aspire edilebilir.
2. Bunun için overin yere parallel en üst noktası
delmek için seçilir. Seroz kistlerde iğne şeklindeki
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aspirator ucu yeterli iken, mukoz ve endometriotik kistler 5 ve 10’lik aspirator uclari ile aspire
edilir. Genelde aspirasyon başlamadan giriş oncesi 2 adet travmatik forceps ile kist kıyıları tutulur. Sonra trocar dış kılıfı ile kist içine girilir. Trokar hava yerinden emme yapılır. Trokar dış kılıfı
çekilir ve 5 veya 10 mm aspirayon ucu kist içine
sevk edilirde bir yöntemdir. Bu sıvı total olarak
sitolojiye gönderilirken kanamalı olan kistlerde
patolojik sonuç çıkma olasılığı fazladır.
3. Kist benign ise kistin ince cidarli olan tüm kıyılarının çıkarıldıktan sonra over dokusuna komşu
olan kısımlarında kist cidarının çıkarılması işlemi
kolaylaştırır.
4. Genelde kanayan noktalar bipolar ile yakılır. Hemostaz olur. Sutur kısmında anlatıldığı şekilde
büyük kistler kapatılır veya bipolar ile iç kıyılar
yakılır iken kıyılar içeriye döner.
5. Bipolar kullanırken overde yüksek ısılara çıkmamak gerekir. Sabunlaşma görüldüğü köpüklü
protein izlendiği zaman işi 100 derecedir ve fazlası ile yeterlidir.
İRİ ENDOMETRIOMA
Endometriotik kistlerde ayni prensipler geçerlidir.
1. Kist bir kaç yıldır orada durduğu için ve ay inflamasyon ile içine kanadığı için kist genelde yapışıktır, Daha zor sıyrılır yine pencere şeklinde
en ince olan kısımının total kesilerek çıkarılması
hem over rezervini azaltmaz, hem de over dokusuna yaklaşabilmeyi sağlar. Şu an ki bilgiler kistin
bu over dokusuna komşu kısmının zarif ve gerekli güçleri travmatik forcepslar kullanılarak mikro
cerrahi prensipler ile çıkarılmasını ön görür. Eğer
bazi kısımlar soyulamaz ve kanar ise bipolar ile
mikrokoterizasyon yapılır.
2. Bu tür ameliyatlarda tüm batın içindeki endometriotik implantların yakılması bipolar koter ile
gerekir.
3. Adhezyonlar iki uçtan yakılmalı ve adhesiektomi
yapılması gerekir. Adhezyon iki ucunda da endometriotik implant mevcuttur.
4. Eğer gebelik beklentisi yoksa endometriosise tibbi
tedavi verilmez ise özellikle 35 yaş altı hastalarda
rekkurens sıktır.
İRİ UTERUS ve myomlar
Bu tür kitleler de eğer subseroz myon uterusu aşırı
büyütüyor ise yapılması gereken önce bu myonların

myomektomi ile uterus ana yapısından ayrılmasıdır.
Bu ana kitleyi ufaltır ve daha rahat operasyon yonetilir. Genelde alınan myomlar kayıp olmasın diye
douglas boşluğu veya mesane önünde muhafaza
edilir.
İri myon veya uteruslarda en önemli manevra
serviksten tutulan forceps ve ön arka cuff gösterici probun aşağıya çekilerek uterus vagina içerisine
doğru yer değiştirmesini sağlamak ve operasyon
alanına genişletmek önemlidir.
Bazen salpinjektominin ilk sırada yapılması ve
overlerle infindubulopelvik ligamandan ayrılması görüntüyü ve operasyon sahası eksposure ini bozabilir
bu total vaginal uterus çıkarıldıktan sonar yapılabilir.
Özellikle mesane diseksiyonu, arteria uterina ve
cuffin once arka sonar onden açılması sırasında uterusun daima yukarı cephalic itilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.
Cuff açılması sırasında gaz kaybı sıktır, bu nedenle önce arka cuff açılır ise gaz kaçsa dahi ön mesane
arkası daha rahar görülür ve kesilir.
Eğer iri uterus nedeni ile alan dar ve gaz kaçmış
ise yapılacak en önemli haraket Cx I tutan ve cuff
gösteren probu çıkarıp içini gazlı bez ile doldurup
uterusu yukarı iter iken ligamentum rotundumu
travmatik bir pro ile tutarak çekmek veya myoma
yerleştirilen bir tirbison ile asılmak cuff i dönmeyi
kolaylaştırır.
Uterus çok iri ve vaginadan dışarı alınamıyor ise
genelde vaginal veya abdominak boyuna kesilebilir.
Uterus ne kada ön arka planda rotasyoner olarak döndürülebilir ise ureterlere baskı yapmamak
açısından iyidir. Yanlara doğru cuff bir limite kadar
ekspande olabilirken ön de boş mesane arkada douglas boşluğuna uterusun damarları gelecek şekilde
rotasyonel bir çekiş uterusun vaginal doğurtulmasını kolaylaştırır.
Morselasyon ve Uterus / Myomlar
Amerikan ilaç Denetimi (FDA) sarkom yayılması nedeni ile dokuların kese içinde morsele edilmesini
ister iken. Ülkemizde böyle bir düşünleme ve kayıtlı
bir yayılım yoktur. Hali hazırda Amerikan endoskopi grupları bu düzenlenin yersizliği için vaka serileri
toplamaktadırlar. Türkiye’de Amerikan istatistikleri
ve vaka başı endoskopi uygulama hızları farklı olduğundan henuz gerekli istatistiklerin izlenmesine
neden olan olgu dağılımlarına erişilememiştir. Legal
ve mantık olarak şu an için bir düzenleme ve kanikt
olmadığından tüm doku morselasyonlarının torba
içinde yapılması zarureti yoktur.
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Ameliyatın bir safasına kadar laparoskopi ile geldikten sonra devam etmek hasta için yararlı olamıyor
ise, mini laparotomiye geçilerek kalan myom parcaları veya histerektominin programlanması veya mega
kistin rezeksiyonunun tamamlanarak dikilmesi her an
için baş vuralabilecek hastayı komplikasyondan koruyan ve hala minimal invaziv mantığın devam ettiği
yaklaşım biçimidir.
Kesin Kontrendikasyonlar
1. Hasta obes ve kitle çok iri ise midline abdominal
insizyon ile laparotomi tercihtir. Resim 1.
2. Kist ve kitle malign naturlu ve açık cerrahi ile yapılması süre açısından avantaj sağlıyacak anestezi rolatif kontrendikasyonu var ise.
3. Mutlak anestezi kontrendikasyonları
4. Frozen pelvik. Burada dahi retro peritondan giderek diseksiyon tekniği mevcuttur.
5. Malign preop kistik iri kitle ve puncture etmeden
batına grime olasılığı olmayan dev kistler
Resim 1. laparotomi ile cikarilmis zarif ince zarli ve pur kistik
lezyon.
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Yazar
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B). Fertilite üzerinde olumsuz etkisi olan durumların varlığında (geçirilmiş ektopik gebelik, pelvik
inflamatuar hastalık, abdominal cerrahi, kontralateral tubal hasar gibi) salpingotomi tercih edilmelidir
(Öneri Düzeyi C) ancak bu yaklaşım tercih edilecek
ise, hasta tekrarlayan ektopik gebelik riskinin %320 arasında olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
Ayrıca salpingostominin tercih edildiği durumlarda
hasta, persistan trofoblastik doku nedeniyle beta
hCG takibinin gerekebileceği, ek olarak sistemik
MTX ya da salpenjektomi gerekebileceği konusunda
da bilgilendirilmelidir (6). Persistan trofoblastik doku
riskini arttıran faktörler şöyle sıralanabilir; erken gebelik (son adet tarihinden <42 gün yapılan cerrahi),
2 cm’den küçük ektopik gebelik materyali, tedavi öncesi beta hCG düzeyinin >3000 IU/L olması, ektopik
gebeliğin ‘milking’ yöntemi ile eksizyonu (3). Salpingostomi sonrası persistan trofoblastik doku varlığında preoperatif hCG değerleri düşük ise tek doz MTX
tedavisi yeterli olabilmektedir. Postoperatif süreçte
profilaktik olarak uygulanacak tek doz MTX tedavisi
ise, persistan trofoblastik doku insidansında düşüş il
birliktedir (1).
Ektopik gebeliğin rupture olup tubal hasara neden olduğu, kanamanın kontrol altına alınamadığı,
ya da salpingostomi ile çıkarılması mümkün olmayan büyük ektopik gebeliklerin varlığında salpenjektomi tercih edilen prosedür olmalıdır. Fertilitesini tamamlamış hastalarda kalıcı kontrasepsiyon amacıyla
bilateral salpenjektomi de tercih edilebilir.

Hasta Seçimi
Ektopik gebelik tedavisinde hastanın durumuna
göre farklı 3 alternatif yaklaşım mevcuttur. Ekspektan, medikal ve cerrahi. Başarı oranları ve tedavi sonrası fertilite karşılaştırıldığında medikal yaklaşım ve
konservatif cerrahinin sonuçları benzerdir (1) ve ilk
bakılan hCG değerinin yüksek olduğu ya da embryonik kardiak aktivitenin bulunduğu vakalar dışında medikal tedavi cerrahiden daha maliyet etkindir.
ASRM tarafından medikal tedavinin kesin ve rölatif
kontraendike olduğu durumlar Tablo 1’de özetlenmiştir (1). Bu durumların varlığında metotroate
(MTX) ile medikal yaklaşım uygun olmayacağından,
cerrahi yönetim tercih edilmelidir.
Tubal Gebeliklerde Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavide, laparoskopi hastanın durumu ve
cerrahinin kompleksliği gözönünde bulundurularak,
ilk tercih edilmesi önerilen yaklaşımdır (2, 6) (Öneri
Düzeyi A). Laparoskopi daha az kan kaybı, daha az
analjezik ihtiyacı, daha kısa hastanede kalış süresi,
daha kısa postoperatif iyileşme süresi ve daha düşük maliyet ile birliktedir (3). Hemodinamik olarak
ileri derecede unstabil hastalarda laparotomi tercih
edilebilir.
Tubal ektopik gebeliğin cerrahi tedavisinde 2
yaklaşım tercih edilebilir; salpenjektomi ve salpingostomi. Diğer tüp sağlıklı ise salpingotomiden çok
salpenjektomi tercih edilmelidir (6) (Öneri Düzeyi
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Uygulama Önerileri
 Cerrahi tedavide ilk tercih laparoskopidir.
 İnfertilite açısından risk faktörü olmayan kadınlarda salpenjektomi ilk tercih olmalıdır ancak risk faktörlerinin varlığında salpingostomi
tercih edilebilir.
 Persistan trofoblastik hastalık riski, son adet tarihinden <42 gün yapılan cerrahi, 2 cm den küçük ektopik gebelik materyali, tedavi öncesi beta hCG düzeyinin >3000 IU/L olması, ektopik gebeliğin ‘milking’
yöntemi ile eksizyonu gibi durumlarda artar.
Salpingostomi
Fallop tüpüne antimezenterik yüzden yapılan kesi ile
ektopik gebelik materyalinin dışarı alınmasıdır. Tuba
spontan iyileşmeye bırakılabileceği gibi, hemostaz
amaçlı sütürasyon da yapılabilir. Teknik sırasıyla şöyle özetlenebilir (5):
 Laparoskopik forseps ile tüp immobilize edilir. Kanamayı azaltmak için ektopik gebeliğin maksimum
distansiyona neden olduğu sahaya 0.2 IU/mL vazopressin/SF içeren solüsyon enjekte edilebilir.
 Monopolar koter ile tüp yüzeyine antimezenterik
yüzden yaklaşık 1 cm’lik insizyon yapılır.
 Künt diseksiyon ve hidrodiseksiyon ile ektopik
gebelik materyalinin tubadan ayrılması sağlanır
(Şekil 1). Bu aşamada hidrodiseksiyon daha atravmatik bir sonuç elde edilmesini sağlar. Gebelik
materyali mümkün ise topluca endobag ile batın
dışına alınır. Dokunun forceps ile parça parça dışarı alınması rezidu hastalık açısından daha risklidir.
 Tubal hemostaz kontrolünü takiben mikrokanama sahaları düşük voltajda iğne uçlu elektrokoagulasyon yardımı ile koterize edilir. Bu aşamada
tuba lümeninin korunmasına dikkat edilmelidir.
 Hemostaz sağlandıktan sonra sekonder iyileşmeye bırakılır.
 Yeterli hemostaz sağlanamadı ise tüp lümenini
koruyacak biçimde sütürasyon yapılabilir
Uygulama Önerileri
 Salpingostomi için antimezenterik tubal yüzeye yaklaşık 1 cm lik kesi yapılır.
 Tuba lümeninin korunması önemlidir.
 Hemostaz düşük voltajdaki elektrokoagulasyon ya da sütürasyon ile yapılır.
Salpenjektomi
Ektopik gebelik materyalinin tubada yarattığı hasarın ciddi olduğu durumlarda tercih edilir. İnfertilite
açısından risk faktörü bulunmayan ve diğer tüpü

Şekil 1. Salpingostomi sırasında ektopik gebelik materyali.

patent olan hastalarda tercih edilmelidir. Teknik, sırasıyla şöyle özetlenebilir (5):
 Salpenjektomi tüpün parsiyel olarak ya da tamamen çıkartılmasıdır.
 Ektopik gebelik tüpün orta kısmına lokalize ise
parsiyel ya da total salpenjektomi yapılabilir.
 Salpenjektomi sonrasında geride kalan tubal kısım kısa ise ya da fimbrianın çıkarılması gerekiyor
ise total salpenjektmi tercih edilir.
 Salpenjektomi kararı hastanın yaşına, diğer tüpün
varlığına ve fertilite planına göre verilmelidir.
 Fertilite isteği olan hastalarda in vitro fertilizasyon
planı var ise tubal stump gebeliklerini ve hidrosalpinks gelişmini engellemek üzere, salpenjektomi
tercih edilebilir. Ancak spontan gebeliğin olası
olduğu durumlarda ileride tubal anastomoz ihtimali gözönünde bulundurularak parsiel salpenjektomi yapılabilir.
 Laparoskopik salpenjektomi için hazırlanmış loop
vasıtasıyla hemostaz sağlanıp rezeksiyon yapılabilir ya da elektrocerrahi kullanılarak mezosalpinksteki damarlar koagule edildikten sonra makas
yardımı ile eksizyon yapılabilir. Eleketrokoagulasyon sırasında over kanlanmasını bozmamak için
tüpe olabildiğince yakın hemostaz yapılmalıdır.
 Laparotomi ile salpenjektomi tercih edilecek ise
klemp yardımı ile mezosalpinks kan akımı oblitere
edilmeli, proksimal klembin uterusa olabildiğince
yakın olmasına dikkat edilmelidir. Klemplerin birbirine değmesine dikkat edilmelidir. Arduından tüp
eksize edilmeli ve pedinküller 2-0/3-0 absorbabl
sütürler ile bağlanarak hemostaz tamamlanmalıdır.
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Uygulama Önerileri
 Salpenjektomi kararı hastanın yaşına, diğer tüpün varlığına, ve fertilite planına göre verilmelidir.
 Salpenjektomi sırasında, eleketrokoagulasyon
yapılırken, over kanlanmasını bozmamak için
tüpe olabildiğince yakın hemostaz yapılmalıdır.
Ektopik Gebelik Lokalizasyonuna Göre
Tedavi Yaklaşımları
Ektopik gebelikler sıklıkla tuba yerleşimlidirler ve tedavileri konusunda fikirbirliği mevcuttur. Ancak tuba
dışındaki lokalizasyonlarda yerleşen ektopik gebeliklerin varlığında yönetim konusunda farklı yaklaşımlar
tercih edilebilmektedir. Farklı lokalizasyonlardaki ektopik gebelik tedavileri, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) 2016 önerileri Öneri
Düzeyleri dikkate alınarak aşağıda özetlenmiştir (6):
Servikal gebelikte yaklaşım
 Oldukça nadir görülürler ve tanıda ultrasonografi
değerlidir. MTX ya da uterin arter embolizasyonu
başarılı sonuçlar verebilir. Kardiak aktivitenin bulunduğu vakalarda direkt KCl ve MTX enjeksiyonu tercih edilebilir (1).
 MTX ile sistemik medikal yaklaşım tercih edilebilir
(Öneri Düzeyi D)
 Cerrahi yaklaşımların başarısızlık oranı yüksektir
ve hayati risk taşıyan kanaması olan hastalarda
tercih edilmelidir (Öneri Düzeyi D)

Tablo 1. Ektopik gebelikte medikal yaklaşımın kontraendike ve rölatif kontraendike olduğu durumlar (1).
Kesin kontraendikasyonlar

Rölatif
Kontraendikasyonlar

 İntrauterin gebelik varlığı
 İmmun yetmezlik durumu
 Orta- ciddi düzeyde anemi
lökopeni ya da trombositopeni
 MTX duyarlılığı
 Aktif pulmoner hastalık
 Aktif peptik ülser
 Klinik olarak ciddi hepatik
disfonksiyon
 Klinik olarak ciddi renal
disfonksiyon
 Emzirme
 Rupture ektopik gebelik
 Hemodinamik olarak unstabil hasta

 TV USG de kardiak
aktivite varlığı
 Beta hCG düzeyinin
5000 mIU/mL üzerinde olması
 TV USG ile ektopik
gebelik büyüklüğünün >4 cm olması
 Kan transfüzyonunu
reddeden hastalar
 Takibi mümkün olmayan hastalar

 Heterotopik gebeliğin nonviable olduğu hastalarda
ekspektan yaklaşım tercih edilebilir (Öneri Düzeyi D)
Abdominal gebelikte yaklaşım
 Genellikle cerrahi sırasında tanı konulur (1) dolayısıyla genellikle medikal tedavi yapılamaz.
 Erken abdominal gebelikte laparoskopik yaklaşım tercih edilebilir (Öneri Düzeyi D)
 Sistemik MTX ve USG yardımlı fetosid alternatif
tedavi yaklaşımı olabilir (Öneri Düzeyi D)
 İlerlemiş abdominal gebelikte laparotomi tercih
edilmelidir (Öneri Düzeyi D)

Heterotopik gebelikte yaklaşım
 YÜT ile elde edilen gebeliklerin yaklaşık %1’i heterotopik gebeliktir ve bunların %50’si rüptür ile
prezente olur (1).
 Yönetim sürecinde intrauterin gebelik dikkate
alınmalıdır (Öneri Düzeyi B)
 Klinik olarak stabil hastalarda ektopik gebelik içeriğinin aspirasyonu ve KCl/hiperosmolar glukoz
enjeksiyonu alternatif olarak kullanılabilir (Öneri
Düzeyi D)
 İntrauterin gebeliğin istemediği ya da viable olmadığı durumlarda sistemik metotreksat tedavisi
tercih edilebilir (Öneri Düzeyi D)
 Hemodinamik olarak unstabil hastalarda cerrahi
ilk tercih olmalıdır. Hemodinamik olarak stabil
hastalarda cerrahi alternatif tedavi olabilir (Öneri
Düzeyi D)

Ovarian gebelikte yaklaşım
 Genellikle cerrahi sırasında tanı konulur (1). Bu
sebeple genellikle medikal tedavi uygulanamaz.
Ancak tubal gebelik olarak yanlış tanınan vakalarda başlanabildiği görülür.
 Tanı için laparoskopiye gereksinim var ise aynı seansta cerrahi tedavi yapılmalıdır (Öneri Düzeyi D)
 Cerrahinin riskinin yüksek olduğu durumlarda,
postoperatif persistan beta hCG yüksekliği varlığında ya da postoperatif artan beta hCG varlığında sistemik MTX alternatif olabilir (Öneri Düzeyi D)
Kornual gebelikte yaklaşım
 Kornual ve intersitisyel gebelikler %2.2 maternal
morbidite ile ilişkilidirler (1).
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 Rekürrensi engellemek üzere, rudimenter hornun laparoskopi ya da laparotomi ile eksizyonu
ile tedavi edilebilir (Öneri Düzeyi D)
İntersitisyal gebelikte yaklaşım
 Tüm ektopik gebeliklerin %4.7’ si tüpün intersitisyel segmentine yerleşir (1) ve maternal mortalite
açısından risk taşır. Genellikle hCG düzeyleri oldukça yüksektir ve medikal tedavi başarı oranları
tüpün diğer lokalizasyonlarındaki ektopik gebelikler ile kıyaslandığında daha düşüktür.
 Stabil intersitisyal gebeliklerde konservatif yaklaşım kabul edilebilir (Öneri Düzeyi D)
 Ekspektan yaklaşım sadece beta hCG düzeyi düşük ya da düşmekte olan ve tedaviye MTX eklenmesinden ek bir fayda görmeyecek hastalarda
tercih edilmelidir (Öneri Düzeyi D)
 MTX medikal tedavide tercih edilebilir ancak sistemik ya da lokal yaklaşımın birbirine gösterilmiş
üstünlüğü yoktur (Öneri Düzeyi D)
 Laparoskopik kornual rezeksiyon ya da salpingotomi etkin yaklaşımlardır (Öneri Düzeyi D)
 USG ya da laparoskopi eşliğinde histeroskopik
eksizyon alternatif yaklaşımlardır (Öneri Düzeyi D)
 Diğer cerrahi dışı tedavilerin sonraki gebeliklerdeki güvenlik ve komplikasyonları hakkında yeterli veri bulunmamaktadır (Öneri Düzeyi D)

Uygulama Önerileri
 Servikal gebelik; Lokal ya da sistemik medikal
tedavi tercih edilmelidir, hayati riski yüksek
olan hastalarda cerrahi tercih edilebilir.
 Heterotopik gebelik; intrauterin gebeliğin durumu dikkate alınarak yönetilir. Hemodinamik
olarak stabil vakalarda lokal tedavi, stabil olmayan hastalarda cerrahi tercih edilebilir.
 Abdominal gebelik; erken haftalarda sistemik
ya da lokla tedavi, ileri haftalarda laparotomi
tercih edilir.
 Ovaryan gebelik; cerrahi tedavi edilir, persistans halinde MTX ile sistemik tedavi verilebilir.
 Kornual/intersitisyal gebeliklerde kornuektomi
yapılabilir. Stabil vakalarda sistemik medikal
tedavi verilebilir.
 Sezaryen skar gebeliği; cerrahi tedavinin etkinliği kanıtlanmıştır. Lokal ya da sistemik MTX uygulaması alternatif olarak denenebilir.
Öneri Düzeyleri
Öneri
Düzeyi
A

Konu hakkında en az 1 metaanaliz, sistematik derleme ya da bias riski düşük
olan RCT ya da RCT leri içeren bir sistematik derleme ya da RCT leri içeren
yüksek kalitede metaanaliz ve derlemelerden elde edilen ve çelişmeyen veriler.

B

Konu hakkında yüksek kalitede dizayn edilmiş vaka-kontrol ve kohort çalışmaları içeren sistematik derlemelerden ya da RCT’leri
içeren yüksek kalitede metaanaliz ve derlemelerden elde edilen ve çelişmeyen veriler.

C

Konu hakkında iyi dizayn edilmiş vakakontrol ya da kohort çalışmalardan ya
da yüksek kalitede dizayn edilmiş vakakontrol ve kohort çalışmaları içeren sistematik derlemelerden elde edilen veriler.

D

Vaka serileri ya da ekspert görüşlerinden
ya da iyi dizayn edilmiş vaka-kontrol ya da
kohort çalışmalardan elde edilen veriler .

Sezaryen skar gebeliklerinde yaklaşım
 Uterin rüptür ve kanama riski taşır (1). Tanı USG
ile alt uterin segment myometriumunda gestasyonel sac’in gösterilmesi ile konulur. Cerrahi
tedavi alternatifleri arasında dilatasyon ve küretaj ya da laparotomi/laparoskopi ile trofoblastik
dokunun çıkarılması sayılabilir. Sistemik ve/veya
lokal olarak MTX uygulanması ve/veya dilatasyon
ve kuretaj ile de başarılı sonuçların elde edildiği
bildirilmektedir.
 Bu gebeliklerin ciddi maternal morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu konusunda hasta bilgilendirilmelidir (Öneri Düzeyi D)
 İlk trimester sezaryen skar gebeliklerinde ek hemostatik yaklaşımlar ile birlikte ya da ayrı ayrı
medikal ve cerrahi girişimler uygulanabilir (Öneri
Düzeyi D)
 Bu gebeliklerde herhangi bir yaklaşımın diğerine
üstünlüğünü önermek için yeterli veri bulunmamaktadır ancak mevcut literatür cerrahi yaklaşımın medikal yaklaşıma göre daha etkin olduğu
desteklemektedir (Öneri Düzeyi D)
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kopik metroplasti basit, minimal invaziv, septum/
subseptum tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken
yaklaşımdır. Histeroskopik metroplasti sonrasında,
tekrarlayan gebelik kaybı olan ya da açıklanamayan
infertilite nedeniyle takip edilen hastalarda reprodüktif sonuçlarda anlamlı iyileşme sağlanmaktadır
(Paradisi, 2014).
Klasik yaklaşımda, genel anestezi altında, servikal
dilatasyon sonrası operatif histerokop ile kaviteye
girilerek, ostiumların ve septumun vizualizasyonu
sonrasında tercih edilen enstrüman ile, septum kesilerek kavite optimalize edilir. Ancak günümüzde, bu
hastaların %80’ inin, anestezi olmaksızın (Bettocchi,
2007) avasküler doku ve sensor inervasyon rehber-

Genital sistemle ilgili konjenital anomaliler, 2013 yılında ESHRE/ESGE tarafından yeniden klasifiye edilmiştir (Şekil 1).
Uterin septum (Class U2)
Septum eksizyonunun fertilite sonuçlarını iyileştirdiği kanıt değeri yüksek bir kural haline gelmiştir. İşlem
öncesi uterin septumu olan hastalarda düşük oranları %44’ den postoperatif dönemde %15’e, preterm
doğum oranları da %22’den postoperatif dönemde
%7’ye gerilemektedir (Grimbizis, 2001). Histeros-

Şekil 1. Uterin anomalilerin
ESHRE/ESGE klasifikasyonu
(Grimbizis, 2013)
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liğinde, ofis histeroskopi ile de tedavi edilebileceği
belirtilmektedir. Histeroskopik uterin septum tedavisi; tanısı şüpheli, perforasyon şüphesi olan veya ek
anomalilerin eşlik ettiği şüphesi taşıyan vakalarda,
laparoskopi eşliğinde yapılabilir (Valle, 2013).
Septum rezeksiyonu, fleksibl mekanik makas,
elektrocerrahi enstrümanları (rezektoskop, bipolar
vb.), lazer (Nd:YAG, argon lazer) ya da mekanik morselatörler yardımı ile yapılabilir. Enerji modalitesinden bağımsız olarak prosedür ile ilgili en önemli nokta, cerrahın ne zaman durması gerektiğini bilmesi,
perforasyon gibi erken, adezyon gibi geç komplikasyonların önlenmesidir. İşlem sırasında tubal ostiumlar arasından geçen hat, işlemin durdurulması gereken noktadır. Bu noktaya ulaşıldığında ve panaromik
bakıda, ostiumlarin net olarak izlenebildiği noktada,
işleme son verilmesi gerekir (Paradisi, 2014). Septumun eksizyonu sırasında, uterus ön ve arka duvarına
eşit mesafede işlem yapmak ve avasküler sahadan
ilerlemek, olası myometrial hasar ve kanama riskini
azaltır. Fundal tabanı 3 cm’den az olan septumlarda
eksizyona apeksten başlanması önerilirken, daha
geniş tabanlı septumlarda insizyon hattı net görülemiyor ise, her iki yandan apeksten fundusa kadar
insizyon yapılarak septumun inceltilmesi, ardından
apeksten fundusa doğru standart eksizyonun yapılması önerilmektedir (March, 1987; Fedele, 1995).
Sıfır ya da 12 derecelik endoskop oryantasyonda
kolaylık sağlar ve elektrodun izlenebillirliğini kolaylaştırır. 25-30 derecelik endoskop, ostiumların izlenmesini kolaylaştırır ve prosedürün ne zaman sonlandırılması gerektiği konusunda ek fayda sağlayabilir
(Fedele, 2006). Prosedürün endometrium ince iken
yapılması, görüntüyü iyileştireceğinden, erken foliküler fazda operasyon planlanmalıdır. GnRHa, danazol, oral progestinler ya da KOK gibi medikasyonlardan da endometriumun inceltilmesi amacıyla faydalanılabilir (Fedele, 2006) ancak bu medikasyonların
özellikle GnRHa’lerinin, işlem sonrasında adezyon
açısından olumsuz sonuçlarının olabileceği akılda
tutulmalıdır (March, 2011).
Serviksin de dahil olduğu septumlarda, eksizyon
sonrasında servikal yetmezlik gelişebilmektedir ancak servikal septumun korunmasının bu durumu
engellediğine dair de yeterli veri bulunmamaktadır. Randomize bir çalışmada serviksi de kapsayan
komplet septumlarda, servikal septumun eksizyonunun işlemi daha güvenli, daha kolay ve daha az
komplikasyonlu biçimde tamamlamaya olanak sağladığı bildirilmiştir (Donnez, 1997). Yine de servikal
septumun korunmak istendiği durumlarda, kavitelerden birine foley kateter yerleştirilmesi ve şişi-

rilmesi sonrasında, diğer kaviteye girilerek, foleyin
basıncına bağlı protrude olan septum takip edilerek
istmustan fundusa doğru eksizyon yapılması işlemi
kolaylaştıracaktır.
Hangi enerji modalitesi ile postoperatif reprodüktif sonuçların daha olumlu olduğu konusunda
net bir fikir birliği bulunmamaktadır ve çalışmalar
çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle
işlem sırasında öncelikle tercih edilmesi önerilen bir
modalite bulunmamaktadır (Paradisi, 2014). Ancak
klinik uygulamada, makas kullanımının, elektrokoter
ve lazer kullanımına göre postoperatif gelişebilecek
adezyonlar açısından daha olumlu sonuçlar ortaya
çıkarabileceği kabul edilmektedir (March, 2011). Lazer (Nd:YAG); hız, kesme işleminin kolaylığı, yeterli
hemostaz ve elektrolit içeren medyumların kullanılabilmesi gibi avantajlara sahiptir (Fedele, 2006) ancak maliyeti yüksek bir yöntem olduğu için sıklıkla
tercih edilememektedir. Rezektoskop ise; hızlı, maliyet etkin ve komplikasyon riskinin göreceli olarak
az olduğu bir yöntem olduğundan, pratikte daha
fazla tercih edilmektedir. Elektrocerrahide, 90 derece açılı Collin’s loop ya da semi-sirküler loop tercih
edilebilmektedir. Semisirküler loop ile işlemin daha
kısa sürede yapılabildiği öne sürülmektedir (Paradisi, 2014). Monopolar ya da bipolar enstrümanların
etkinlik açısından, birbirine üstünlüklerini gösteren
yeterli veri yoktur. Ancak, bipolar elektrokoterin monopolar elektrokotere göre, bazı teknik üstünlükleri
mevcuttur. Bipolar enstrümanlar ile, istenilen medyumda (elektrolitli/elektrolitsiz) çalışılabilir ve sıvı
yüklenmesinin daha az olması dolayısıyla işlem süresi daha esnek tutulabilir. Klasik monopolar ve bipolar enstrümanların karşılaştırıldığı bir çalışmada,
monopolar grupta sıvı yüklenmesinin, postoperatif
hiponatreminin, preoperatif ve postoperatif Na+ düzeyleri arasındaki farkın, monopolar enstrüman kullanılan grupta bipolar kullanılan gruba göre anlamlı
düzeyde fazla olduğu ve bipolar koter ile operasyon
ve hastanede kalış süresinin kısaldığı bildirilmektedir (Tammam, 2015). Rezektoskopun en önemli
riski perforasyondur. Septum avaskülerdir ve işlem
sırasında kanamanın olması myometrium sınırına
gelindiğini ve işleme son verilmesi gerektiğin gösteren bir bulgudur. Ancak rezektoskopun koagulasyon
etkisi nedeniyle, bu bulgu maskelenebilmektedir.
İşleme bağlı intraoperatif komplikasyonlar kanama ve uterin perforasyon, yanlış kanal kreasyonu,
kullanılan sıvının sirkülasyona geçmesi, anaflaktik
reaksiyona neden olması, pelvik enfeksiyon ve anesteziye bağlı riskler olarak özetlenebilir. Geç komplikasyonlar arasında ise, işlem sonrasındaki gebelikte
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Uygulama Önerileri
 Uterin septum, gebelik planlayan çiftlerde tedavi edilmesi gereken bir patolojidir.
 Uterin septuma yönelik histeroskopik metroplastide enerji modalitelerinin, birbirlerine üstünlükleri gösterilmemiş olsa da, uzun dönem
olumsuz sonuçları engellemek açısından uygun vakalarda öncelikle, histeroskopik makas
kullanımı tercih edilmelidir.
 Bipolar enerji modalitelerinin kullanımı; sıvı
yüklenmesi, hiponatremi gibi komplikasyonların oranlarında azalma ile birliktedir.
 İşlem sırasında cerrah, her iki ostiumdan geçen
hayali cizgiye geldiğinde durmalıdır, aksi halde
perforasyon riski artar.
 İşlem sırasında rutin antibiotik profilaksisi, işlem öncesinde ve sonrasında rutin hormon
replasmanının etkinliğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

uterin perforasyon sayılabilir. Gebelik sırasında gelişen uterin perforasyona dair vaka serilerinde vakaların çoğunun (12/14) uterin metroplasti sonrasında
geliştiği bildirilmiştir (Paradisi, 2014). Bunun dışında
vakaların %3-6’sında rezidü septum eksizyonuna
yönelik reoperasyon ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir (Nouri, 2010). Daha önceleri 1cm den az rezidue
septumun fertiliteyi olumsuz yönde etkilemediğine
inanılırken, günümüzde bu etki konusunda fikir birliği bulunmamaktadır (Colacurci, 2002). Enfeksiyon
riski düşük olduğu için rutin antibiotik profilaksisi
önerilmemektedir (Bhattacharya, 1995). İşlem öncesi ve sonrasında hormon tedavisi konusunda ise,
etkinliğini destekleyen randomize kontrollü çalışma
bulunmadığından, rutin kullanımları önerilmemektedir (Valle, 2013). Güncel çalışmalarda, postoperatif hormon tedavisi olmaksızın, postoperatif iyileşmenin 8. haftada tamamlandığı bildirilmektedir
(Paradisi, 2014).
Unikornuat Uterus (Class U4)
Rudimenter hornun eşlik etmediği gerçek unicornuat uterus varlığında, cerrahi tedaviye gerek yoktur. Komunikan ya da non-komunikan rudimenter
hornun eşlik ettiği (Christiansen, 2017) unikornuat
uterus vakalarında ise aynı taraf tuba ve rudimenter
hornun çıkarılması, ektopik gebelik riskini azaltacağı
gibi dismenorede de anlamlı azalma sağlar (Reichman, 2009; Dietrich, 2015).

Bikornuat uterus (Class U3)
Bikornuat uterus için 1900’lerin başlarında önerilen
prosedür Strassmann metroplastisidir (Strassmann,
1966). Bu prosedür laparotomik olarak uterin hornların
medial kısımlarının wedge rezeksiyon ile çıkarılması, ardından kavitelerin yaklaştırılması ve tek bir kavite haline
getirilmesi şeklinde yapılır. Bu prosedür ilk kez önerildiğinde, preoperatif olarak %3.6 term gebeliği olan hasta
grubunun, postoperatif term gebeliklerinin %85’e ulaşmasını sağlamıştır (Strassmann, 1966). Ancak bu alandaki güncel veriler bu sonuçları desteklememektedir.
Yenidoğan yoğunbakım koşullarının iyileşmesi ile birlikte günümüzde bikornu uterus vakalarında düzeltme
cerrahisi zorunlu olmadıkça önerilmemektedir.
Subseptum & Arkuat Uterus
Arkuat uterus ve subseptum, müllerian anomali klasifikasyon sistemlerinde ayrıntılı olarak tanımlanmayan
patolojilerdir ve tanımları net olmadığından her ikisi
arasında ayrım yapabilmek güçleşmektedir. Bunlardan
arkuat uterus için rutin cerrahi tedavi önerilmezken,
subseptum için cerrahi tedavi önerilmektedir. Subseptum varlığında özellikle ilk trimester kayıplarda ve daha
az olmak üzere ikinci trimester kayıplarda artış olduğu
bildirilmektedir (Raga, 1997; Kupesic, 2002). Subseptum fizyopatolojisinde bilateral orta hatta, füzyona uğrayan müllerian kanallarda lokal bir rezorbsiyon defekti
olduğu ve subseptumun her iki tarafa ait myometrial
dokudan oluştuğu öne sürülmektedir (Christiansen,
2017). Arkuat ve subseptum ayrımı için önerilen yaklaşımlardan kabul gören biri, doku 10 mm’den kısa
ise malformasyonun arkuat, 10 mm ve üzerinde ise
subseptum olarak adlandırılması yönündedir (Salim,
2003). Bazı yazarlar ise bu sınırın 5.9 mm olarak belirlenmesini ve üstündeki vakaların subseptum olarak
isimlendirlerek tedavi edilmesini önermektedir (Christiansen, 2017). Buna göre subseptum varlığında, cerrahi
endikasyonu ortaya çıkmaktadır (Salim, 2003). Subseptum tedavisinde de yaklaşım septumdaki ile benzerdir.
Uygulama Önerileri;
 Unikornuat uterus varlığında rudimenter horn
var ise ve hasta semptomatik ise cerrahi olarak
eksize edilmelidir.
 Bikornuat uterus günümüzde gerekmedikçe
tedavi edilmemektedir.
 Uterin subseptum, gebelik planı olan hasta
grubunda tedavi edilmesi gereken bir patolojidir. Arkuat uterus ve subseptum ayrımı konusunda literatürde fikirbirliği bulunmamaktadır.
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Şekil 2. T shaped uterus 3D USG
ile görünüm (Fernandez, 2011).

T shaped Uterus (Class U2)

KAZANILMIŞ UTERİN PATOLOJİLER

Konjenital (DES maruziyeti vb.) olabileceği gibi, Asherman sendromu sonrasında sekonder olarak da
ortaya çıkabilen bir anomalidir ve genellikle kötü
obstetrik sonuçlar ile birliktedir (Fernandez, 2011)
(Şekil 2). T shaped uterus tedavisinde hook ya da
bipolar prob kullanılarak, her iki lateral horna, myometriuma dik olacak şekilde fundustan istmusa
kadar 5-7 mm derinliği aşmayacak şekilde üçgen
oluşturacak biçimde kesi yapılarak kavite genişletilir. Bu vakalarda makas ve monopolar hook kullanılabileceği gibi son yıllarda bipolar elektrocerrahi
de tercih edilmektedir. Tedavinin etkinliği açısından
enstrümanlar arasında karşılaştırma yapan çalışma
bulunmamaktadır. Bipolar elektrocerrahi, izoosmolar sıvıda çalışma olanağı verdiğinden ve böylece
sıvı yüklenmesi riskini de azalttığından, enstrümanın boyutu nedeniyle de servikal dilatasyon ihtiyacı
yaratmadığından dolayı, tercih edilmektedir ancak
mevcut imkanlar ve maliyet gözönünde bulundurularak herhangi bir yöntem tercih edilebilir. Postoperatif süreçte, östrojen ve progesteron ile siklik tedavi
verilebilir. Genellikle ilk operasyondan birkaç siklus
sonra gerek ilk operasyonun etkinliğini değerlendirmek, gerekse yan duvarlarda oluşabilecek yeni
adezyonları tedavi edebilmek amacıyla ikinci bir
histeroskopi yapmak önerilir (Fernandez, 2011). HSG
de işlem sonrası sadece kavitenin değerlendirilmesi
amacıyla kullanılabilir.

Asherman Sendromu

Uygulama Önerileri
 T shaped ya da dismorfik uterusun histeroskopik
tedavisinde farklı enerji modalitelerinin birbirine
üstünlüğünü gösteren veri bulunmamaktadır.
 İşlem sonrasında hormon tedavisi önerilebilir.
 İlk histeroskopik girişim sonrasında tedavinin
etkinliği, ikinci bir histeroskopi ya da histerosalpingografi ile değerlendirilmelidir.

Asherman sendromundaki patoloji 3 tipte olabilir
(Foix et al, 1966); uterin duvarları yapıştıran avasküler fibroz bantlar içeren vakalar en sık rastlanan gruptur ve başarı şansları yüksektir. Myometrial musküler
adezyonlar içeren grup ise, bazalis tabakasının olmaması nedeniyle, genellikle daha kötü prognozludur.
Sklerotik, atrofik endometrium zemininde gelişenler, en kötü prognoza sahip gruptur.
Klinik yaklaşım, 4 temel basamakta şöyle özetlenebilir (Conforti, 2013):
1. Tedavi
2. Readezyonun
3. Normal endometriumun restorasyonu
4. Postoperatif değerlendirme
Tedavi
Histeroskopi, intrauterin adezyonların tedavisinde
altın-standarttır (Conforti, 2013). Adezyonların ince
bantlar şeklinde olduğu durumlarda, uterusun distansiyonu ve histeroskopun ucu yardımı ile adezyonlar açılabilir ve uygun vakalarda bu işlem anesteziye ihtiyaç kalmaksızın tamamlanabilir. Dens ve yoğun adezyonların varlığında ise adezyolizis başarısı
azalmakta, intraoperatif komplikaksyon ve adezyonların yeniden oluşması riski artmaktadır. Adezyolizis
işlemine uterusun distal kısmından başlanmalı, öncelikle santral adezyolizis yapılmalı ve uterusun distansiyonuna yardımcı olunmalı, lateral adezyonlar
gerek uterin perforasyon ve kanama riskinin arttığı
gözönünde bulundurularak sona bırakılmalıdır (Yu
D, 2008; Deans 2010).
Adezyolizis prosedürü için, monopolar, bipolar
elektrokoagulasyon, lazer ya da makas kullanılabilir.
Mekanik olarak yapılan adezyolizisin sağlıklı endo-
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metrium dokusuna hasar verme riski düşük olduğundan tercih edilecek ilk yaklaşım olması makuldür.
Elektrokoagulasyonun kullanılacağı vakalarda ise, her
ne kadar monopolar ve bipolar enstrümanlar etkinlik açısından benzer olsa da, bipolar enstrümanlarda doku hasarının enstrümanın pedalları arasındaki
doku ile sınırlı olması ve elektrolit içeren mediumların
kullanılabilmesi nedeniyle sıvı yüklenmesi riskinin az
olması avantaj sağlamaktadır (Zikopoulos, 2004). NdYAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet)
ve KTP (potassium-titanyl-phosphate) lazer de aynı
amaçla kullanılabilmektedir ancak uterin hasar riskinin fazla olması, maliyetinin yüksek olması ve elektrocerrahiye klinik olarak üstünlük sağlamaması nedeniyle tercih edilmemektedir (Zikopoulos, 2004). KTP
lazer ile enerjinin çevre dokulara penetrasyonu 2 mm
sınırında kalırken, bu yayılım, Nd:YAG lazer ile 1 cm
ye ulaşabilmektedir. Bipolar koter ile termal yayılım
ise monopolar modalitelere göre daha az olmaktadır.
Monopolar modalitelerin de coag modundan çok cut
modunda uygulanması termal yayılımı göreceli olarak
azaltmaktadır. Tekrarlayan girişimlere ihtiyaç duyulan
vakalar gözönünde bulundurulduğunda ise, önceki
girişimlerinde enerji modaliteleri kullanılan vakaların,
tekrarlayan cerrahi girişimlerde başarı oranlarının düşük olduğu dikkati çekmektedir (March, 2011).
Kavitenin ciddi oranda oblitere olduğu vakalarda,
farklı teknikler önerilmiştir. Bunlardan biri Mc Comb
ve Wagner (McComb, 1997) tarafından önerilen laparoskopi eşliğinde yönetimdir. 13 frenchlik Pratt servikal dilatatör yardımı ile oluşturulan iki ayrı kavitenin
arasında kalan septum benzeri dokunun histeroskopik makas ile eksizyonu şeklindedir. Bu yöntemle
uterin perforasyon %50 olarak bildirilmiştir. Myometrial skoring (Protopapas, 1998) olarak isimlendirilen
bir başka teknik de, tubuler kavitenin olduğu vakalarda, knife elektord yardımı ile uterus fundusundan
istmusa kadar 6-8 insizyon yapılarak uterin kavitenin
akordeonvari bir biçimde genişletilmesidir. Burada,
fonksiyonel endometriumun ortaya çıkarılarak, insizyon hatlarına migrasyonu hedeflenmekte, ardından
serviks 12-18 hegar bujilerine kadar dilate edilerek
servikal stenozun engellenmesi amaçlanmaktadır.
Bir başka yaklaşımda da hidroskopik dilatatörlerden
Laminaria® yardımı ile 2 aşamada, öncelikle serviksin
ardından uterin kavitenin dilatasyonu sonrasında, laparoskopi guided histeroskopi yapılarak rezektoskop
yardımı ile kavitenin rejenerasyonu, ardından rahim
içi araç ve konjuge östrojen + progesteron kombinasyonu ile readezyonların önlenmesi amaçlanmıştır
(Chen, 1997). Bu yöntemle menstruasyonun tüm vakalarda (7/7) restore edilebildiği bildirilmiştir.

Perforasyon riskinin yüksek olduğu ya da mükerrer perforasyon hikayesi olan vakalarda, eş zamanlı
laparoskopiden faydalanılabilir. Bunun için öncelikle
laparoskopi ile pelvis değerlendirildikten ve uterus
çevresindeki adezyonlar serbestleştirildikten sonra,
endoskopun ışığı kısılarak eş zamanlı histeroskopiye
başlanır. Histeroskopi yapılırken, laparoskopist histeroskopun ışığını takip eder. Uterusun tüm korpusunun
homojen olarak aydınlatıldığı durumda, histeroskopistin uterin kavitede ve doğru lokalizasyonda olduğu,
uterusun tek bir bölgesinin aydınlandığı durumda ise
histerokopistin yanlış planda olduğu düşünülerek kaviteye doğru yönlendirilmesi amaçlanır (March, 2011).
Eş zamanlı laparoskopinin farklı bir kullanım alanı da
servikal ve alt uterin segmentte yoğun adezyonların
olduğu ancak fundus lokalizasyonunun serbest olduğu vakalardır. Bu vakalarda laparoskopi ile fundal
bölgeye metilen mavisi enjeksiyonu sonrasında histerosopi ile metilen mavisinin takip edilerek fundusa
ulaşılması yöntemi denenebilir (Rock et al 1993).
Histeroskopi sırasında faydalanılabilecek diğer
bir yaklaşım da intraoperatif USG kullanımıdır. Bu
yaklaşım, daha çok alt segmentte adezyon yoğunluğu fazla, üst segmentte az olan hastalarda etkindir.
Lateral ve marjinal adezyonun yoğun olduğu vakalarda bu yöntem mypmetrial diseksiyonu ve perforasyonu çok da fazla engelleyememektedir (Dabirashrafi et al, 1992).
Alternatif bir yaklaşım da işlem sırasında ya da
öncesinde floroskopi ve radyoopak maddelerin kullanımıdır. Radyoopak madde histeroskopi yardımı
ile işlem öncesinde ya da sırasında kaviteye verilerek
adezyonların görüntülenmesine yardımcı olabilir ve
ardından adezyolizis yapılabilir (Broom, 1999).
Asherman sendromunun tedavisinin reprodüktif
sonuçlarına ait verilerin çoğu non randomize, prospektif çalışmalara dayanmakta ve gebelik oranlarının %40-63 arasında değiştiği bildirilmektedir (Conforti, 2013). Fertilite restorasyonu, preoperatif ve
postoperatif menstruel paterne, adezyonların ciddiyetine ve rekürrens oranına bağlıdır (Yu D, 2008). İntrauterin adezyonların tedavisinde başarı şansını düşüren faktörler arasında histeroskopik myomektomi
öncesinde uygulanan GnRHa tedavisi, postpartum
küretaj yapılan hastalarda 3 ay veya daha uzun süre
emzirme, doğumdan sonraki 2-4. haftalarda yapılan
küretaj ve postpartum D&C yapılan hastaların spesimenlerinde myometrial doku varlığı da sayılabilir.
Tüm bu durumların varlığında, endometriumun bazalis tabakasının hasar görmesi ve sonrasında proliferasyonunun da medikal ya da emzirme gibi bir süreçten etkilenmesi nedeniyle başarısızlık oranlarının
yüksek olduğu öne sürülmektedir (Beuker, 2005).
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Uygulama Önerileri
 Histeroskopik intrauterin adezyolizis sırasında
histeroskopik makas, diğer enerji modalitelerine tercih edilmelidir.
 Komplike vakalarda eş zamanlı ultrasonografi, laparoskopi ya da intrakaviter metilen
mavisi uygulaması gibi yöntemlerden faydalanılabilir.
 Teknik olarak öncelikle santral adezyolizis yapılarak kavitenin expansiyonu sağlanmalıdır.
Adezyonun engellenmesi
Postoperatif adezyonların yeniden oluşması, hem
semptomatik nedenlerle hem de infertiliteye yönelik yapılan tedavilerin başarı şansını düşüren, en
önemli faktördür. Bu alanda yapılan çalışmalar, hem
Asherman sendromunun farklı evrelemeleri kullanılarak, hem farklı tedavi modaliteleri kombine biçimde kullanılarak hem de randomizasyon eksikliği
nedeniyle en etkin yöntem hakkında karar vermeyi
güçleştirmektedir (Conforti, 2013).
Postoperatif süreçte adezyonun önlenmesine
yönelik alternatif mekanik ve hormonal yaklaşımlar
mevcuttur. Mekanik yaklaşımlar içinde inert Lippes loop® hacimsel olarak kavitenin idamesinde en
olumlu sonuçları verse de artık piyasada bulunmamaktadır. Aktif kullanımda olan T şeklindeki bakırlı
RIA’lar ise hem hacimsel olarak yeterli distansiyonu
sağlayamamakta hem de saldıkları Cu +2 iyonları
ile inert de olsa intrauterin inflamasyona katkıda
bulunmaktadırlar. Diğer taraftan hormon yüklü
RIA’lar ise, progesteron etkisine bağlı olarak endometrial atrofiye neden olmakta, böylece postoperatif süreçte istenilen endometrial proliferasyonu
engellemektedir (March, 2011). İntrauterin silikon
balon da alternatif bir yaklaşımdır (Cook medical
Inc, Bloomington, USA) (Şekil 3). Özellikle kavitenin
üst kısımlarında ve lateral marjinlerinde adezyonların fazla olduğu durumlarda kaviteye yerleştirilebilir ise olumlu sonuçlar elde edilebilir. Adezyonların
daha alt segmentlere lokalize olduğu vakalarda ise
12 F Foley kateter isthmus düzeyine yerleştirilerek
çevre dokuya ipek sütür yardımı ile sütüre edilebilir (March, 2011). Kavitede balon ya da foley kateter varlığında geniş spektrumlu antibiotik kullanımı
önerilmektedir.
Hyaluronik asit mekanik destek, hücre migrasyonu ve proliferasyonu gibi fonksiyonları olan ve dokularımızın önemli bir kısmında bulunan bir moleküldür.
Günümüzde, bu molekülden türetilen ürünlerin etki

Şekil 3. Silikon Cook Balonu.

mekanizmaları tam olarak bilinmese de, jinekolojik
cerrahide hem intraperitoneal hem de intrauterin
adezyonların önlenmesinde kullanımları yaygınlaşmaktadır. Hyaluronik asitin dokular arasında mekanik
bariyer oluşturarak, adezyon fomasyonunu engellemenin yanısıra, mezotelial hücre proliferasyonunu
arttırarak peritoneal doku onarımını olumlu yönde
etkilediği düşünülmektedir (Reijnen, 2000). Piyasada bulunabilen hyaluronik asit preparatları arasında,
otokros-linked hyaluronik asit (Hyalobarrier®), sodyum hyaluronat+karboksimetilselülöz (Seprafilm®)
ve yeni bir molekül olan aljinat karboksimetilselülöz
sayılabilir (Conforti, 2013).
Normal endometriumun restorasyonu
Bazal endometriumun restrorasyonu ve normal endometriumun yeniden oluşumunu desteklemek,
skar dokusunun reepitelizasyonunu arttırmak üzere
postoperatif süreçte hormonal tedavi önerilmektedir (Conforti, 2013; March, 2011). Bu amaca yönelik
tedavinin ise suprafizyolojik dozda hormon replasmanı gerektirdiği düşünülmektedir. Ancak, tedavinin içeriği ve ne zaman başlanması gerektiği konusunda, fikir birliği bulunmamaktadır. Bu amaçla,
estradiol (4 mg/gün oral mikronize estradiol ya da 2
mg/gün estradiol valerat ) verilir ve siklus sonuna da
progesteron (10 mg /gün MPA, 0.5 mg/gün norgestrel) eklenir. Bu tedaviye, 1-2 ay süre ile devam edilebilir (Conforti, 2013; March, 2011).
Bunun yanısıra spesifik bir tip 5 fosfodiesteraz inhibitörü olan sildenafil sitratın da, NO etkisini amp-
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lifiye ederek, aynı amaçla kullanılabileceği düşünülmektedir. IVF de ince endometrium üzerinde olumlu
etkileri gösterilen ilacın, Asherman sendromu tedavisi sonrasındaki kullanımına ait verilerse sınırlıdır
(Conforti, 2013).
Postoperatif süreçte kök hücre kullanılarak endometrial rejenerasyonun desteklenmesi de yeni
alternatif bir yaklaşımdır. Endometrial dokular içinde
epitelial progenitor hücrelerin ve mezenkimal hücrelerin varlığı bilinmektedir (Gargett, 2012). Kök hücrelerin hedeflendiği bir tedavinin de disfonksiyonel
ya da atrofik endometriumun, rejenere edilmesinde
kullanılabileceği düşünülmektedir ancak bu konuda
henüz yeterli veri bulunmamaktadır.

Uygulama Önerileri
 Intrauterin adezyolizis sonrasında, adezyonların nüksünü önlemeye yönelik standart bir
yaklaşım bulunmamaktadır. Lippes loop, silikon balonlar, foley kateter ya da hyaluronik sit
içeren preparatlar bu amaçla kullanılabilir.
 Cerrahi tedavi sonrasında hormon tedavisi ile
endometrial restorasyonun desteklenmesi
önerilmektedir.
 Tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla
histeroskopi ve endometrial kalınlaşma takip
edilmeli, kavite yeterince optimalize edilmeden hastanın gebe kalmasına müsaade edilmemelidir.

Postoperatif Değerlendirme

DİSTANSİYON MEDYUMLARI

Asherman sendromunun tedavisi sonrasında ciddi
vakalarda %50, orta ciddiyetteki vakalarda ise %21
rekürrens bildirilmektedir (Valle, 1988). Ancak postoperatif takipte üzerinde fikir birliğine varılabilen
herhangi bir konsensus bulunmamaktadır. Genellikle operasyondan 1-2 ay sonra kavitenin USG, HSG ya
da histeroskopi ile değerlendirilmesi önerilmektedir.
Bu yöntemlerden histeroskopik değerlendirme, aynı
seansta oluşmuş ince adezyon bantlarının tedavisine de olanak sağladığından daha avantajlı gözükmektedir (Kodaman, 2007).
Gebeliğin planlanması öncesinde ise sırasıyla, kavitenin optimal olduğundan ve endometrial proliferasyonun yeterli düzeye ulaştığından emin olunması
önerilmektedir (March, 2011). Gebelik öncesinde
HSG ya da histeroskopi ile kavitede adezyon olmadığı teyit edildikten sonra midsiklus USG ile endometrial proliferasyon gösterilmeli, ardından gebeliğe
izin verilmelidir. Adezyonların tam olarak ortadan
kaldırılamadığı vakalarda ise, yeni bir operasyon ile
adezyolizis tamamlanmalıdır. Bazı yazarlara göre,
postoperatif bu kontroller yapılmaksızın oluşan gebeliklerde plasental anomaliler (akreata vb.) daha sık
ortaya çıkmaktadır (March, 2011).
Bu hastaların gebeliklerinde dikkat edilmesi gereken ve normal popülasyona göre daha yüksek
oranda görülen bir başka patoloji de servikal yetmezliktir. Bu durumun nedeni Asherman sendromunun tedavisine yönelik operatif girişmler sırasında
uygulanan servikal dilatasyon olabileceği gibi, Asherman sendromuna neden olan geçirilmiş intrauterin girişimler de olabilir (March, 2011).

British Society for Gynaecological Endoscopy (BSGE)
ve European Society for GYnaecological Endscopy
(ESGE) nin operatif histeroskopi sırasında kullanılan
sıvı distansiyon medyumlarının kullanımına dair
2016 yılında yayınladıkları yönetim rehberi, yukarıda
bahsedilen operatif histeroskopik işlemler sırasında
sıvı distansiyon medyumlarına dair dikkat edilmesi
gereken noktaları vurgulamak açısından fayda sağlayacaktır (Umranikar, 2016).
Sıvı Yüklenmesi
Reproduktif yaştaki hastalarda hipotonik solüsyonlar kullanılarak yapılan histeroskopide, verilen ve
alınan sıvı arasındaki farkın 1000 ml den fazla olması, sıvı yüklenmesi olarak isimlendirilir (Tablo 1). İzotonik solüsyonların kullanıldığı durumda ise, farkın
2500 ml’nin üzerinde olması sıvı yüklenmesi olarak
isimlendirilir.
Sıvı Yüklenmesinin Önlenmesi
Cerrahların histeroskopi sırasında kullandıkları distansiyon medyumlarının olası komplikasyonları
konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Verilen
ve alınan hipotonik medyum arasındaki farkın 500
ml olması bazı vakalarda hiponatremi bulgularına
neden olabilirken, farkın 1000 ml’den fazla olması
sıklıkla klinik hiponatremiye neden olur. İzotonik
solusyanlarda ise aynı klinik bulguların gelişmesi
için daha fazla defisite ihtiyaç vardır ve bu anlamda
izotonik medyumlar sıvı yüklenmesi açısından daha
güvenilirdir. Hipotonik ya da izotonik sıvı, hangisi
kullanılırsa kullanılsın verilen ve alınan sıvı miktarı
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Tablo 1. Distansiyon medyumları ve kullanım alanları (Umranikar, 2016)
Distansiyon medyumu
Normal plazma osmolalitesi
(285 mOsm/L)

Prosedür

Elektrolit

Osmolalite

Enerji

Normal Salin
275 mOsm/L

Tanısal/operatif histeroskopi

Var

İzoozmolar

Mekanik, Bipolar, Lazer

Ringer laktat
279 mOsm/L

Tanısal/operatif histeroskopi

Var

İzoozmolar

Mekanik, Bipolar, Lazer

Glisin %1.5
200 mOsm/L

Operatif histeroskopi

Yok

Hipoozmolar

Monopolar

Dekstroz %5

Operatif histeroskopi

Yok

Hipoozmolar

Monopolar

Sorbitol %3
165 mOsm/L

Operatif histeroskopi

Yok

Hipoozmolar

Monopolar

Mannitol %5
274 mOsm/L

Operatif histeroskopi

Yok

İzoozmolar

Monopolar

mutlaka monitorize edilmelidir. Kullanılan medyuma göre kritik sıvı defisitine ulaşıldığında işleme
son verilmelidir. Ciddi hiponatremi kalıcı nörolojik
sekellere ve ciddiyet düzeyine göre ölüme neden
olabilir ve fertil dönemdeki hastalarda ve myomektomi, metroplasti gibi işlemlerde, girişim süresinin
uzadığı durumlarda risk artar (Tablo 2). İleri yaştaki,
kardiovasküler, renal ya da diğer komorbid hastalıkları olan hastalarda, bu defisit limitleri hipotonik
sıvılar için 750 ml, izotonik sıvılar için 1500 ml olarak sınırlanmalıdır. Sıvı medyuma bağlı gelişen en
önemli komplikasyonlar, cerrahi sırasında sıvının
fazla miktarda emilmesi, daha nadir olan gaz ya da
hava embolizmidir.
Uygun Sıvının Seçimi
İzotonik elektrolit içeren medyumlar bipolar ya da
mekanik cerrahi sırasında tercih edilmelidir çünkü
sıvı yüklenmesi olsa da hiponatremiye neden olma
ihtimalleri düşüktür. Glisin ya da sorbitol gibi hipotonik, elektrolitsiz sıvılar sadece monopolar elektrocerrahi yapılacağında tercih edilmelidir. Operatif
histeroskopide CO2 gazlı medyum kullanılmamalıdır.
Sıvı Yüklenmesini Engellemek İçin
Yapılması Gerekenler
Sıvı absorbsiyonunu azaltmaya yönelik olarak, myomektomi öncesi GnRHa kullanılabilir, servikal dilatasyon öncesi intraservikal dilue edilmiş vazopressin
enjeksiyonu yapılabilir. Vazopressin işlem sırasında,
sıvının absorbsiyonunu azaltır ve servikal dilatasyo-

Tablo 2. Hipotonik distansiyon medyumuna bağlı gelişen
hipervolemik hiponatreminin yönetimi (Umranikar, 2016)
Akut hipervolemik
hiponatremi

Yönetim

Asemptomatik
hiponatremi ve
Na ≥120 mmol/L

Sıvı restriksiyonu (< 1 l/gün)
ve loop diüretikleri (40 mg
frusemide)

Semptomatik
hiponatremi ve/veya
Na <120 mmol/l

Hipertonik (%3) salin (1 l =513
mmol/l NaCl), oksijen, sonda
ile idrar takibi, multidisipliner
yaklaşım

*

Normal serum Na seviyesi 135-145 mmol/l’dir.

nun daha kolay yapılabilmesini sağlar. İşlem sırasında, intrauterin basınç, uterin kavite distansiyonunu
sağlayabilen minimum düzeyde sabitlenmeli ve
mutlaka ortalama arterial basıncın (MAP) altında tutulmalıdır.
Sıvının kaviteye verilmesi yerçekiminden faydalanılarak, sıvıya basınç uygulanarak ya da otomatik
sistemler kullanılarak etkin ve güvenilir biçimde
yapılabilir. Ancak, otomatik sistemler, uzun operasyonlarda, intrauterin basıncın sabit tutulmasına ve
sıvı farkının doğru biçimde hesaplanmasına olanak
sağladıklarından, daha avantajlıdırlar. Operatif histeroskopi sırasında sıvı defisitinin monitorizasyonu
mutlaka yapılmalıdır ve kapalı sistemler bunun daha
doğru hesaplanabilmesine olanak sağlar. Sıvı defisiti, işlem sırasında her 10 dakikada bir rutin olarak
hesaplanmalıdır. Operatif histeroskopi vakalarında,
uygun olduğunda genel anesteziden ziyade, sıvı
yüklenmesini azaltan lokal anestezi ve sedasyon tercih edilmelidir.
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Uygulama Önerileri;
 Histeroskopi sırasında kullanılan sıvı ne olursa
olsun, verilen ve alınan sıvı miktarları mutlaka
takip edilmelidir.
 Reprodüktif çağdaki kadınlarda sıvı yüklenmesi, verilen ve alınan sıvılar arasındaki farkın, hipoozmolar sıvılar ile 1000 cc, izoosmolar sıvılar
ile 2500 cc olması şeklinde tanımlanır. Bu noktadan sonra, işleme son verilmelidir.
 Monopolar elektrocerrahi yapılacak ise, hipoozmolar medyumlar tercih edilmelidir. Bunun
dışındaki mekanik ya da bipolar modaliteler
için izoozmolar medyumlar tercih edilmelidir.
 Uygun vakalarda, sıvı yüklenmesi riskini azalttığından sedasyon ya da lokla anestezi htercih
edilmelidir.
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Histeroskopi;
IVF Öncesi mi Başarısız ?
IVF Sonrası mı?
Yazar

Uzm. Dr. İlhan Şanverdi

servikal anomaliler de dahil edildiğinde histeroskopi
yapılan grupta 85 (%26) kadında çeşitli patolojiler
bulmuştur.
Fakat gerçekten kaviteyi ilgilendiren intrakaviter patoloji 34 (%11) hastada tespit edilmiştir. Sekiz
endometrial polip, 4 parsiyel septa, 2 submukozal
myom ve bir T-Shape uterus cerrahi olarak sağaltılmıştır. 15 arkuat 3 hemi-uterus ve 1 parsiyal septuma
cerrahi mudahale yapılmamıştır.
Sonuçta histeroskopi yapılan çalışma grubunda
102 (%29) canlı doğum ve yapılmayan kontrol grubunda 102 (%29) canlı doğum rapor edilmiş ve iki
grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır (relative
risk 1·0; 95%CI 0·79–1·25; p=0·96). (9)
Bu çok merkezli randomize kontrollu çalışma,
ultrason bulguları normal olan tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan kadınlarda rutin histeroskopinin IVF sonuçlarına olumlu katkısı olmadığı sonucuna varmıştır. .
Daha önce yapılan çalışmalarda endometriumda yüzey hasarına bağlı stimulasyon oluşturduğu
ve takip eden dönemdeki IVF tedavisinde embryo
implantasyonunu arttırdığı düşünülerek IVF tedavisinde histeroskopi önerilmiş (10, 11) yine bu çalışma
histeroskopi sonrasında uterin patoloji saptanmasa
bile işlemin tek başına IVF tedavisine olumlu katkısı olduğu görüşünü desteklememekle birlikte daha
fazla çalışma gerekliliğini vurgulamaktadır.
Zor embryo transferi IVF sonuçlarını olumsuz
etkileyebildiğinden, histeroskopinin, servikal kanal
stenozunu düzelterek, gelecekteki embryo transferini için optimal transfer yapılmasını kolaylaştırarak

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı iki veya daha
fazla IVF siklusunda embryo transferi ile gebelik
edilememesi olarak tanımlanmıştır. (1) En iyi embryonun seçildiği en uygun koşul ve vakalarda dahi
gebelik oranların sadece %66 olması, uterusun düşünüldüğünden daha önemli bir rolu olduğu hipotezini
öne sürmektedir. (2) Çalışmalar embryo ile ilgili en sık
nedenin kromozomal anomaliler olduğunu ortaya
koymuştur. (3) Fakat polip, myom ve adhezyon gibi
uterin kavite anomalilerinin de bozulmuş implantasyon ile ilişkili olduğu ve gebelik şansını azalttığı düşünülmektedir. (4, 5) IVF tedavisine başlamadan yapılan
histeroskopinin uterin kavite ve servikal anomalilerin
tanı ve tedavisini sağlayarak IVF sonuçlarını olumlu
olarak etkileyeceği var sayılmıştır (6-8).
ULTRASONDA İNTRAUTERİN KAVİTE
NORMAL FAKAT HASTANIN TEKRARLAYAN
IVF BAŞARISIZLIKLARI ÖYKÜSÜ VAR?
HİSTEROSKOPİ? NE ZAMAN?
Tekrarlayan IVF başarısızlığında ve IVF öncesi histeroskopinin yerine ait yapılmış iki önemli randomize,
kontrollü, çok merkezli çalışmanın sonuçları 2016 yılında Lancet te yayınlanmıştır.
TROPHY çalışmasında El-Toukhy ve ark.ı ultrason
ile normal uterin kaviteye sahip olan, 2 ve daha fazla
fakat 4 den az tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
olan 38 yaş altı kadınları dahil ettikleri çok merkezli
çalışmalarında, randomize olarak 350 hastayı histeroskopi grubuna almış 352 hastayı da kontrol grubu olarak belirlemiş sonucunda küçük anatomik ve
427
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IVF sonuçlarına katkısı olacağı varsayılmış (12) fakat
TROPHY çalışması sonuçları ile histeroskopi yapılan
ve yapılmayan grup arasında zor transfer yüzdeleri
arasında fark bulunmadığını rapor edilmiştir.
Öte yandan bu çalışmaya dahil edilen 311 hastaya (%44) çalışmadan en az 2 ay önce de histeroskopi yapılmış olması nedeni ile histeroskopi grubunda tedavi edilebilir nitelikteki patolojilerin daha
az görüldüğü görüşünü akla getirmiştir. Fakat daha
önce histeroskopi yapılmış grup ile çalışma grubu
arasında canlı doğum oranı açısından fark bulunmamıştır.
Uygulama Önerileri
 Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan kadınlarda, transvajinal ultrason ile endometrial
bir patoloji saptanmamış ise IVF öncesi rutin
histeroskopi önerilmemektedir.
 Histeroskopik endometrial yüzey hasarı oluşturmak embriyo implantasyon başarısını arttırmamkta.
ULTRASONDA İNTRAUTERİN KAVİTE NORMAL,
İLK IVF ÖNCESİ DİAGNOSTİK
HİSTEROSKOPİ IVF BAŞARISINI ARTTIR MI?
Smit ve ark tarafından yapılan inSIGHT çalışmasında
IVF tedavisi öncesi rutin histeroskopinin canlı doğum oranı üzerine olumlu etkisi olup olmadığı araştırılmış (13).
Çok merkezli randomize bu çalışmada transvajinal ultrason incelemesinde uterin patoloji bulunmayan ve daha önce histeroskopi yapılmamış hastalardan randomize olarak tespit edilmiş 373 kadına
(çalışma grubu) IVF tedavisinden 1-3 ay önce histeroskopi yapılmış 377 hastaya ise histeroskopi yapılmadan IVF tedavisi başlanmıştır.
37 kadında (%10) intra-uterin patoloji patoloji saptanmış çoğunluğu işlem sırasında tedavi edilmiştir.
Her iki grubun da yarısından fazlasında gebelik
elde edilmiş (çalışma 211 [57%] vs kontrol 203 [54%])
gruplar arası devam eden gebelik ve 18 ay takip sonucunda canlı doğum sonuçları arasında anlamlı fark
bulunmamıştır. (relative risk 1·06, 95%CI 0·93–1·20;
p=0·41).
inSIGHT çalışmasının sonucunun aksine Pundir
ve ark.nın 2014 yılında yayınlanan meta-analizinde
IVF tedavisi öncesi histeroskopinin canlı doğum
oranını arttırdığı belirtilmiş olsa da (RR 1∙30, 95%CI
1∙00–1∙67; p=0∙05) bu meta-analizin henüz yayınlanmamış bir küçük randomize çalışmayı ve 4 adet

non-randomize çalışmayı da değerlendirmesi ve
canlı doğum verilerinin eksik olması nedeni ile sonuçları tartışmalıdır. (14-16)
Her iki çalışmanın sonucunda da transvajinal
ultrasonda bir patoloji saptanmamış kadınlara IVF
tedavisi öncesi ya da tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları nedeni ile rutin histeroskopi yapılması
önerilmemiştir. Bu konuda yapılacak randomize
kontrollü çalışmalar gerekliliği de gözden kaçırılmamalıdır
Uygulama Önerileri
 Transvajinal ultrason ile endometrial bir patoloji saptanmamış infertil kadınlarda IVF öncesi
rutin değerlendirme amaçlı histeroskopi önerilmemektedir.
Tanı Koyulmuş Uterin Patolojilerde
Histeroskopinin Etkinliği?
İnfertilite tedavisi gören kadınların %10-15’de Major
uterin kavite anomalileri bulunabilir; bunlar çoğunlukla uterin dokunun fazlalığı şeklindedir (17)
Uterin kavitenin edınilmiş en sık anomalisi endometrial poliptir. Bu benign endometrial kitle kaviteye doğru uzanım gösterir ve kendi vaskuler yapısı
mevcuttur. Endometrial polipler çalışılan popülasyona ve tanı yöntemine bağlı olarak subfertile kadınlarda %1-41 oranında bulunabilir (18).
Myom uterus kasından köken alan aşırı büyümedir. Ek bir infertilite nedeni bulunmayan İnfertil kadınların %2.4’de myom mevcuttur (19).
Submuköz myomlar endometriumun altında
yerleşimlidir ve uterin kaviteyi deforme ederek infertiliteye neden olduğu düşünülür. Intrauterin adhezyonlar uterin duvarları birbirine bağlayan fibröz
doku bantlarıdır. Genellikle İnflamasyon veya iatrojenik doku hasarına bağlı olarak (aspirasyon küretaj
vb) bağlı oluşurlar ve infertil kadınların %0.3-14’de
mevcuttur (20).
Sağ ve sol Mullerian kanalları ayıran bandın tamamı ile rezorbe olmamasına bağlı konjenital bir
malformasyon olan septat uterus, başka ek bir açıklayıcı nedeni olmayan infertil kadınların %1-3’de görülür (21). Ultrasonografi, tercihen transvajinal usg
infertil kadınların olası endometrium veya uterin kavite anolalilerinin taranmasında kullanılır. Diagnostik
histeroskopi uterine kavitenin değerlendirilmesinde
direkt gözlem ve dahası aynı esnada patolojinin
tedavisini de sağladığı için gold standart prosedür
olarak kabul edilmektedir (22). Gözlemsel çalışmalar,
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Endometrial polip, submuköz myomlar, intauterine
adhezyon ve septum gibi anomalilerin histeroskopik olarak düzeltilmesinden sonra spontan gebelik
hızında açık bir şekilde düzelme olduğunu ortaya
koymuşlardır (4). Bir meta-analiz ve 11 gözlemsel çalışmanın sonucuna göre diğer infertilite nedenleri ile
karşılaştırıldığında submuköz myom u olan infertil
kadınlarda gebelik şansının önemli ölçüde azalmıştır
(23, 24)
Uterine Kavite Anomalilerde
Operatif Histeroskopinin
İnfertilite Sonuçları Üzerine Etkisi
İntrauterin patolojilerin histeroskopik tedavisinin infertilite ve IVF tedavisi sonuçları üzerine etkisi 2105
yılında Cochrane review da değerlendirilmiş (25).
Bu analizde:
Endometrial polipler açısından randomize kontrollü
çalışma olmadığı için sonuç bildirmek mümkün olmamış, submuköz myomlar konusunda ise sadece
Casini ve ark nın 2006 yılındaki “Sadece submukoz ya
da intramural komponentli submuköz myomu mevcut olan infertil kadınlarda myomektominin düzenli
ilişki ile karşılaştırıldığı” çalışması değerlendirmeye
alınmış (26).
Çalışmada canlı doğum ve histeroskopi komplikasyonlarına ait veriler mevcut değil. En az bir yıllık
infertilite öyküsü olan ve 4 cm ve altında submuküz
veya intramural komponentli submüköz myomu
olan kadınlar ile düzenli ilişki önerilen ve myomektomi yapılmamış grup ile karşılaştırıldığında myomektominin, gebelik sonuçları üzerine istatistiki anlamlı
bir fark sağlamadığı sonucu (odds ratio (OR) 2.44,
95%confidence interval (CI) 0.97 to 6.17, P = 0.06, )
çıksa da; myomektomi yapılan grupta daha yüksek
gebelik ve daha az düşük oranları olma yönünde
hafif bir eğilim (%5) olduğu göz önüne alınmalıdır.
Casini ve ark sub grup analizinde Submukozal ve
submukozal-intra musküler myomlarda myomektominin kontrol grubuna göre klinik gebelik oranı anlamlı olarak arttırdığını bildirmiş (95%CI 0%to 37%,
P = 0.05).
Fakat Cochrane analizinde ise ne “sadece submuköz” grup (OR 2.04, 95%CI 0.62 to 6.66, P = 0.24, 52
hasta) ne de “submuköz-intramural” grup (OR 3.24,
95%CI 0.72 to 14.57, P = 0.13, 42 hasta) lehine klinik
gebelik açısından fark olmadığı bildirilmiştir.
Yine bu çalışmada, düşük oranları açısından her
iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır (OR
0.58, 95%CI 0.12 to 2.85, P = 0.50)

Intrauterin inseminasyon (IUI) öncesi majör
intra-uterin kavite anomalilerinde operatif
histeroskopinin etkinliği
Intrauterin inseminasyon (IUI) öncesi
Endometrial polip rezeksiyonu
Pérez-Medina ve ark tarafından IUI öncesi polipektomi ve polip biyopsisi yapılan iki grubun karşılaştırıldığı bir çalışma (5)
Çalışmada Canlı doğum ve histeroskopi komplikasyonlarına ait veri yok
Klinik Gebelik; Polipektomi yapılan grupta klinik
gebelik sadece biyopsi yapılan gruptan istatistiki anlamlı olarak daha fazla idi. (OR 4.41, 95%CI 2.45 to
7.96, P < 0.00001, 204 kadın). Bir klinik gebelik elde
edilmesi için tedavi edimesi gereken hasta sayısı
(NNT) 3 idi (95%CI 2 to 4).
Düşük riski; işleme ait bu yönde yan etki bildiren
data verilmemiştir.
Subgrup analizlerinde ise; polip boyutunun infertiliteye etkisi yönünde 4’e ayrılan grupları arasında anlamlı fark bulunmamış, fakat tek bir çalışma ve
sınırlı bir sayı içermesi nedeni ile bu sonucun dikkatle
yorumlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada kontrol grubuna için polip boyutlarına ait veri yok.
Polipektomi sonrası ne zaman IUI yapılabilir?
İlk 3 ay içerisinde IUI yapılamaksızın polipektomi
yapılan grubun %29 da spontan klinik gebelik elde
edilmiş iken bu oran biyopsi grubunda %3 idi. Histeroskopik polipektomi, biyopsi ile karşılaştırıldığında
spontan klinik gebelik olasılığını arttırmaktadır (OR
13, 95%CI 3.9 to 46, P < 0.0001, 204 kadın)
3 ay sonra gonadotropin başlanıp IUI yapıldığında ise polipektomi grubunda klinik gebelik oranı %46 iken biyopsi grubunda ise bu oran %26 idi.
Histeroskopik polipektomi 3 ay sonra gonadotropin
ile IUI yapılan hastalarda klinik gebelik olasılığını arttırmaktadır. (OR 2.7, 95%CI 1.4 to 5.1, P = 0.003, 172
kadın).
Değerlendirmeye alınan iki Çalişmanın “Kanıt düzeyleri”
Casini (2006): “Çok düşük”
Pérez-Medina (2005) : “orta derece”
Literaturde; in vitro fertilizasyon (IVF) veya intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) öncesi Endometrial Polip ve submüköz myom rezeksiyonunun
etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik
çalışma yok.
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Uygulama Önerileri
 Submukozal ve submukozal-intra musküler
myomlarda myomektominin kontrol grubuna
göre klinik gebelik oranı anlamlı olarak arttırmakta. Kanıt düzeyi “çok düşük”
 Polipektomi yapılan grupta klinik gebelik sadece biyopsi yapılan gruptan istatistiki anlamlı
olarak daha fazla. Kanıt düzeyi “orta derece”
Uterin septum fertiliteyi etkiler mi?
Uterin septum tanısı çoğunlukla infertilite değerlendirilmesi esnasında koyulur. İnfertil kadınlarda uterin
septum sıklığının genel popülasyondan daha yüksek olduğu rapor edilmiş ve septum varlığı infertilite
ile ilişkilendirilmiştir (27, 28).
Bu popülasyonda infertilite birden çok nedene
bağlı olabilir, uterin septumun infertiliteye neden
olan tek etmen olduğunu ortaya koymak sıklıkla zordur.
Primer veya sekonder İnfertilite nedeni ile laparoskopi ve histeroskopi yapılıp uterin septum tanısı
almış 92 kadın 191 normal uteruslu kadın ile karşılaştırılmıştır. Primer infertilitenin uterin septumlu
grupta normal gruba oranla daha az olduğu (sırası
ile %43.5 vs %64.9 p<0.001) bulunmuştur (29).
Buna rağmen konjenital uterin anomlilerin reprüktif sonuçlar üzerine etkisinin değerlendirildiği bir
meta-analizde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında,
uterin septumun doğal yolla hamile kalma olasılığını
önemli ölçüde azaltma ile ilişkili tek anomali olduğu
belirtilmiştir. (rölatif risk [RR] 0.86, 95%[CI] 0.77–0.96)
(30).
İnfertilite ve uterin septum arasındaki ilişkiyi destekleyen yeterli kanıt olmasa da septum insizyonunun gebe kalabilme üzerine etksinin değerlendirlidiği bir çok çalışma mevcuttur. Fakat bu çalışmalar
randomize kontrollü olmayan, küçük gruplar üzerinde yapılmış gözlemsel çalışmalardır (31-33).
Uterin septum gebelik kaybına neden olur mu?
Uterin septumlu pek çok kadın normal gebelik öyküsüne sahip olmasına rağmen, Uterin septum kötü
obstetrik sonuçlar ve gebelik kaybı ile ilişkilendirilmiştir. Uterin morfolojinin değerlendirildiği bir çalışmada infertilite ve tekrarlayan gebelik öyküsü olmayan 1089 kadına ait gebelik öyküleri incelenmiş (34).
29 kadında parsiyel uterin septum bulunmuş ve
bu grupta ilk trimster kayıplarının normal uterus yapısına sahip gruptan daha yüksek olduğu (sırası ile

%42 vs %12 p<0.01) Fakat ikinci trimester kayıpları
(sırası ile %3.6 vs %3.5) ve preterm doğum açısından
(sırası ile %10.5 vs %6.2) anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir.
Peki pratiğimizde?
Myom hariç başka bir risk faktörü olmayan infertilitede histeroskopik myomektominin faydası dışlanamasa da yapılmış tek klinik randomize kontrollü
çalışmada gruplar arasında istatistiki anlamlı fark
bulunmamıştır. Tek merkezli küçük bu çalışmadan
elde edilen kanıt düzeyi “çok düşüktür”. IUI öncesi
öncesi polipektomi yapılması, infertil kadınlarda
gebe kalma olasılığını arttırabilir. Bu çalışmadan
elde edilen verilerin kanıt düzeyi de “orta” olarak derecelendirilmiştir.
Endometrial polip, submuköz myom, septum ve
adhezyon gibi intrauterin patoloji mevcut olan infertil kadınlarda, histeroskopinin etkilerini değerlendirebilmek için Daha çok sayıda ve daha iyi dizayn
edilmiş randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Benzer olarak IUI, IVF veya ICSI öncesi endometrial polip, submuköz myom, septum ve adhezyonların
histeroskopik tedavisinin etkinliğinin araştırılması
için de daha çok klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
Primer sonuçlarında gebelik oranı değil canlı
doğum sayısı ve histeroskopi komplikasyonları ve
düşüklerin verildiği, intrauterin patolojilerin sayı, yerleşim yeri ve büyüklüğünün etkilerini araştıran randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
2016 yılına ait bir diğer review ve meta_analizde
de histeroskopinin ilk basamak infertilite değerlendirme aracı olarak bir rolü olduğuna dair kanıt bulunmadığı, IVF öncesi yapılan histeroskopinin canlı
doğum oranını arttırdığına dair çalışmanın kanıt
düzeyi “düşük” olarak değerlendirilmiştir. Yine IVF
öncesi yapılan histeroskopinin gebellik oranını arttırdığına dair kanıt düzeyi “orta” olarak bulunmuştur.
Polip ve sub-muköz myomların alınmasının ise gebelik düzeyini arttırabileceğine dair bulguların ise
kanıt düzeyi “düşük” olarak değerlendirilmiştir. Polip
ve myom rezeksiyonu yapılmış hiçbir çalışmada canlı doğum oranlarının verilmediği bu nedenle güçlü
ve iyi dizayn edilmiş randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır. Benzer olarak
gerek gebelik elde edilme süresini kısaltmak gerekse
yardımcı üreme tekniklerine olan ihtiyacı azaltmak
açısından, infertil kadının ilk basamak değerlendirmesi içinde histeroskopinin yeri olup olmadığına
dair daha çok randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç
olduğu vurgulanmıştır (35).
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Histeroskopik Myomektomi
Rezektoskopun dış çap genişliğinden dolayı, servikal dilatasyon gerekmektedir. Hegar buji ile yapılan dilatasyonda 9, 5-10 nolu buji yeterli olmalıdır. Daha ileri
dilatasyon işlem sırasında dışarıya sıvı kaçması nedeni
ile uygun olmamaktadır. Servikal dilatasyon için özellikle normal doğum yapmamış hastalarda işlem öncesi
vajinal yada oral misoprostol tercih edilebilir.

Uteri leiomyomlar, kadın genital tümörlerinin en sık
görülen benign tümörleridir (1). Histeroskopik cerrahinin tedavisinde rol aldığı myomlar, submukozal
myomlardır.
Submokozal myom sınıflandırılması (2);
Tip0- Myom tamamen intrakaviter ve myometriuma pedinküli ile bağlı
Tip 1- Myom nüvesi myometriumun %50 sinden
daha azında.
Tip 2- Myom nüvesinin %50’den fazlası ıntramural yerleşimli.

Uygulama Önerileri
 Rezektoskopun dış çap genişliğinden dolayı,
servikal dilatasyon gerekmektedir. Servikal dilatasyon için özellikle normal doğum yapmamış hastalarda işlem öncesi vajinal yada oral
misoprostol tercih edilebilir.
 Histeroskopu yerleştirmeden önce uterusun
pozisyonun biliniyor olması, uterin rüptür riskini azaltacaktır.

Submukozal myomlarda en sık tedavi endikasyonları; anormal uterin kanama, tekrarlayan gebelik
kayıpları, infertilite ve dismenoredir (3).
Histeroskopik myomektomi için en iyi zaman;
daha iyi görüntü elde edebilmek için erken proliferatif dönem olmalıdır.
Kesin kontrendike olan durumlar ise; gebelik ve
akut pelvik enfeksiyondur (4).
Uterin kavitenin myomun sayı, penetrasyon, lokasyon ve boyutunu belirlemek için preoperatif değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu değerlendirme, operasyonun tek seansta bitip bitmeyeceğinin belirlenmesi ve
komlikasyonlardan kaçınmak için önemlidir.

Ameliyathanede operasyon öncesi uterus pozisyonunun muayane ile tekrar belirlendikten sonra
histeroskopun yerleştirilmesi, işlemi kolaylaştıracak
ve uterin perforasyon riskini azaltacaktır.
Histeroskopik myomektomide yaygın olarak histeroskopik rezeksiyon kullanılır. Histeroskopik myomektomide 4 ayrı histeroskopik method vardır; wire
loop rezeksiyon, vaporizing elektrot, histeroskopik
morselatör ve makas (5).
Eğer çok sayıda submuköz myom mevcut ise;
önce rezeksiyona servikse yakın ve posterior duvarda olan myomdan başlanması ve daha sonra fundal
ve lateral myomlara geçilmesi tavsiye edilir (5).

Uygulama Önerileri
 Submuköz myomun sayısını, boyutunu, penetrasyon ve lokasyonunu belirlemek için preoperatif etkin değerlendirme önerilir.
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Uygulama Önerileri

Uygulama Önerileri

 Eğer çok sayıda submuköz myom mevcut ise;
önce rezeksiyona servikse yakın ve posterior
duvarda olan myomdan başlanması ve daha
sonra fundal ve lateral myomlara geçilmesi
tavsiye edilir.

 Myomun rezeksiyonu sırasında kesici loop,
myomun arkasından servikse doğru bir hareketle kullanılmalıdır. Traşlanan parçaların çok
büyük olmamasına dikkat edilmelidir.

Histeroskopik myomektomide total rezeksiyon
planlanmalı, diğer taraftanda perforasyon riski akılda tutulmalıdır. Bu nedenle preoperatif değerlendirme çok önemlidir. Ultrasonografi ile myomun kavite
ve myometriuma invazyon derecesi değerlendirilmelidir. Perforasyon riskine karşı işlem sırasında eş
zamanlı ultrasonografi kullanılabilinir (6).
Histeroskopik myomektomi için en sık kullanılan
teknik klasik monopolar yada bipolar rezekteskop
olmakla birlikte; son yıllarda histeroskopik morselatörde kullanıma girmektedir. Monopolara göre bipolar rezektoskop kullandığımızda; medyum olarak
izotonik kullandığımız için hiponatremi riski daha
azdır. Ayrıca sıvı açığı için üst sınırımız monopolarda 1000 ml iken bipolarda 2500 ml’dir. Bu fark güven
aralığımızı arttırmakta ve multipl myomların rezeksiyonu için yeterli zamana izin vermektedir (7).
Uygulama Önerileri
 Histeroskopik myomektomide bipolar rezektoskop kullandığımızda, hiponatremi riski düşük olmakla birlikte; her zaman hipervolemi ve
hiponatremi gibi ciddi komplikasyonlar akılda
tutulmalıdır.
Myomektomi sırasında diğer histeroskopik işlemlere göre daha düşük basınçla (50 mmHg) çalışmak myomun gömülmesini engelleyeceğinden işlemi kolaylaştıracaktır (6).
Kaviteye girildikten sonra önce kavite değerlendirilmeli ve rezeke edilecek myom nüvesi görülmelidir. Rezektoskopun kesici loop’u myom nüvesinin arkasına yerleştirilmeli ve servikse doğru bir hareketle
myomun apikal bölgesi traşlanmalıdır. Bu sırada rezeke edilen myom parçaları çok büyük olmamalıdır.
Çok büyük parçaları işlem sonrası uterus dışına çıkarmak zordur. Özellikle tamamen kavitede olan pedinküllü (tip 0) myomlarda önce pedinkülü kesmemek,
onun yerine myomu rezeke edip küçülttükten sonra
en son işlem olarak pedinkülünü kesmek doğru olacaktır. Aksi takdirde bu pedinküllü myomlarda önce
pedinkül kesilirse; myom kavitede sıvı içinde yüzecek ve dışarıya çıkarılamayacak kadar büyük olacak
ve küçültmek mümkün olmayacaktır.

Myomektomi esnasında nerede durulacağına karar vermek önemlidir. Myom nüvesi myometriuma
göre daha soluk ve serttir. Myom dokusu içinde rezeksiyon uygulanırken kanama az olacaktır ve cerrahi sınıra gelindiğinde kanama artacaktır. Rezeksiyon esnasında sona gelindiği düşünüldüğünde; basınç düşürülerek kanama miktarını kontrol etmek faydalı olacaktır.
Histeroskopik morselatörler son yıllarda kullanılmaya başlayan yeni tekniktir. Bu teknikte, termal
enerji kullanılmaz ve enstrümanın ucunda kendi ekseninde dönen ve ileri geri hareket eden bıçak vardır. Manipulasyon kolaylığı sağlaması ve eş zamanlı
myom parçalarının aspire edilmesi önemli avantajıdır. Literatürde özellikle pedinküllü myomlarda
operasyon süresinin daha kısa olduğu ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Myometriuma invazyonu fazla olan
myomlarda üstünlüğü gösterilememiştir (8).
AAGL ‘’Submüköz myomların tanı ve yönetimi
pratik uygulamalar’’ klavuzundan derlenmiş kanıta
dayalı tavsiyelerdir (9).
Servikal hazırlanma teknikleri dilatasyon ihtiyacını ve aynı şekilde submüköz myomlar için uygulanan
histeroskopik myomektomi dahil olmak üzere histeroskopik cerrahiyle ilişkili uterin travma insidansını
da azaltabilir. Bu işlem cerrahi öncesinde laminaria
veya prostaglandinlerle, cerrahi sırasında ise dilüe
edilmiş düşük doz vazopressin solüsyonlarının intraservikal enjeksiyonu ile yapılabilir. (Level A)
Monopolar, bipolar veya diğer bir cihazla histeroskopik myomektomi planlandığında cerrah bu cihazların kullanımına ve elektrocerrahinin veya diğer enerji
kaynaklarının temellerine tanışık olmalıdır. (Level C)
Yeterli eğitim, kullanılabilir ekipman, uygun analjezi
ve anestezi sağlandığında küçük submüköz myomlar
ofis şartlarında çıkartılabilir. (Level C)
Histeroskopik myomektomi tip 2 submüköz
myomlara uygulandığında eş zamanlı laparaskopi
veya ultrasonografi düşünülebilir. (Level C)
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Kontraseptif Yöntemlere
Genel Bakış
Yazar

Prof. Dr. Berna Dilbaz
Dr. Neslihan Tepe

Dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde 123
milyon kadın, hemen çocuk istememeleri veya hiç
çocuk istememelerine rağmen hiçbir aile planlaması yöntemi kullanmamaktadır. Gebeliklerin %38’i
bu karşılanmamış istek sonucunda ortaya çıkmakta,
yılda 20 milyon gebelik sonlandırılmaktadır1. İstenmeyen gebeliklerin ötesinde üreme sağlığı ve cinsel
sağlık açısından kontraseptif yöntem bilgisi ve doğru yöntem seçimi büyük önem taşımaktadır.
Kontraseptif yöntem seçiminde etkinlik, yan etkiler, yönteme uygunluk ve uyum, yöntemin etki süresi, kişinin doğurganlık hedefi, kalıcı bir yöntem ihtiyacının varlığı, yöntemin maliyeti, cinsellik üzerine
etkisi, kontraseptif dışı yararları ve başarısızlık oranlarının yanısıra kullanacak kişinin tıbbi öyküsü, sosyal yaşam özellikleri, istenilen yöntemle ilgili doğru
ve yanlış bilgilerin varlığı rol oynamaktadır.
Günümüzde kontraseptif yöntemler ana hatları
ile geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz yöntemler
olarak 2 ana gruba ayrılmaktadır (Tablo 1).
Kontraseptif yöntem etkinliğini değerlendirmede Pearl indeksi kullanılmaktadır. Pearl indeksi, 100
kadın yılında izlenen başarısızlık oranı yani bir yıl
içinde yöntemi kullanan 100 kadından kaç kadının
gebe kaldığıdır. Kontraseptif yöntemlerin başarısızlık
oranları yani gebelik oluşma oranları Tablo 2’de verilmiştir. Bu yöntemlerden kişiler tarafından uygulanan
doğum kontrol hapı, kondom gibi kontraseptif yöntemler kullanıcı hatasına bağlı olarak ideal kullanım
için öngörülen başarısızlık oranından daha yüksek
başarısızlık oranına sahiptirler. Fertilitenin saptanması ve fertil olduğu varsayılan dönemde abstinens
veya kondom ile korunma ve geri çekme yöntemleri
başarsızlık oranları oldukça yüksek yöntemlerdir.
Kontraseptif yöntem seçiminde ayrıntılı bir anamnez alınarak yaş (adolesan, premenopoz), sigara içimi,
jinekolojik ve obstetrik öyküdeki özellikler (PID, ekto-

Tablo 1. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kontraseptif yöntemler
Günümüzde yaygın olarak kullanılan aile planlaması
yöntemleri:
1. Fertilitenin saptanmasına dayanan yöntemler
(Billings, bazal vücut ısısı takibi, takvim yöntemi)
2. Geri çekme yöntemi
3. Laktasyon amonoresi
4. Bariyer yöntemler (erkek kondomu, kadın kondomu,
spermisidler, servikal başlık, diafragm)
5. Rahimiçi araç
6. Hormonal yöntemler
a. Kombine (östrojen ve progesteron içeren)
hormonal yöntemler:
Kombine oral kontraseptif haplar(KOK)
Kombine enjektabl (Messigyna)
NuvaRing vajinal halka
Kontraseptif patch (Ortho-Eva)
Acil kontrasepsiyon için kullanılan kombine haplar
b. Sadece progesteron içeren hormonal yöntemler:
Sadece progesteron içeren haplar (Minihap, POP)
Depo enjeksiyonlar (Depoprovera-(DMPA)
Ciltaltı implantlar (Nexplanon, Norplant, Jadelle)
Hormon içeren intrauterin sistemler (LNG-IUSlevonorgestrel içeren intrauterin sistem)
Acil kontrasepsiyon için kullanılan sadece
progesteron içeren haplar
7. Geri dönüşümsüz kontraseptif yöntemler:
a. Kadında tubal sterilizasyon
b. Erkekte vazektomi

pik öyküsü, postabortif dönem, servikal intraepitelyal
lezyon varlığı, endometriyozis, polikistik over sendromu, dismenore, premenstrüyel sendrom, emzirme
durumu, anemi, tromboemboli öyküsü, cinsel yolla
bulaşan hastalık öyküsü veya riski, daha önce kullanılan yöntemlerle ilgili başarısızlıklar), kronik hastalıkların varlığı (diabet, hipertansiyon, epilepsi, migren),
kullanılan ilaçlarla ilgili detaylı bir bilgi alınmalıdır.
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Tablo 2. Kontraseptif Yöntemlerin ibir yıllık deal ve tipik
kullanımda başarısızlık oranları (gebelik oranları) 2
Kontraseptif
Yöntem

İdeal
Tipik
Kullanım (%) Kullanım (%)

Yöntem kullanmayan

85

85

Geri çekme

4

19

Kadın kondomu

5

21

Erkek kondomu

3

14

Bakırlı rahimiçi araç

0.6

0.8

LNG-IUS

1.5

2

Kombine oral
kontraseptif

0.1

5

Sadece progestin içieren
hap

0.5

5

Progestin içeren enjeksiyon (Depo-Provera)

0.3

0.3

Progestin içeren implant

0.05

0.05

Kadında tubal ligasyon

0.5

0.5

Erkekte vazektomi

0.1

0.15

Modern kontraseptif yöntem başlanmadan önce
gebelik olmadığından emin olunmalıdır. Aşağıdaki
durumlarda gebelik olmadığından emin olunabilir2:
 Son normal menstürasyonun başlangıcından
itibaren hiç cinsel ilişkide bulunulmamışsa
 Kendiliğinden veya isteyerek düşükten sonraki ilk 7 gün içerisinde ise
 Postpartum 4 hafta içerisinde
 Düzenli ve güvenli bir kontraseptif yöntem
kullanıyorsa
 Normal bir adetin ilk 7 günü içerisinde ise
 Gerektiği durumlarda negatif gebelik testi
varlığında

Kontraseptif kullanımına uygunluk kriterleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use” başlığı ile güncellenmektedir4. Kişinin ilgili kontraseptif kullanımına uygunluğunu değerlendirmede kategoriler belirlenmiştir:
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4

Kullanımda sınırlama yok
Yöntemin yararları zararlarına göre
daha fazla
Yöntemin zararları yararlarına göre
daha fazla
Kesinlikle kullanılmamalı

Bu kriterler ABD’de Center for Disease Control tarafından UMEC adı altında revize edilmiştir5. Bir çok
ülke tarafından bu uygunluk kriterleri kabul görmüştür. Tıbbi uygunluğun yanısıra kişinin sosyal yaşamı,
kontraseptif malzemeye erişebilirlik, bununla ilgili
hizmet sunumunun varlığı, kontraseptiflerin ücretlendirilmesi, bireysel tercihler de kontraseptif seçiminde rol oynamaktadır. Kontraseptif seçiminde en
önemli basamak danışmanlıktır.
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Modern Kontraseptiflere Ne zaman ve Nasıl Başlanılmalı3
Kontraseptif Yöntem Başlama zamanı Ek kontraseptif yöntem
(Gebe olmadığından emin
olmak gerekli)
Bakırlı Rahimiçi
Herhangi bir
Gerek yok
araç
zaman

Yönteme başlamadan
önce mutlaka
yapılması gerekenler
Anamnez
Jinekolojik muayene
ve serviks muayenesi

LNG-içeren
intrauterin sistem

Herhangi bir
zaman

Mensturasyon başlangıcından 7 günden fazla zaman
geçti ise 7 gün süreyle ek korunma veya abstinens

Anamnez
Jinekolojik muayene
ve serviks muayenesi

Kombine hormonal
kontrasepsiyon
Sadece progestin
içeren hap
(Desogestrel içeren)
Progestin içeren
implant veya
enjektabl

Herhangi bir
zaman
Herhangi bir
zaman

Menstürasyon başlangıcından itibaren 5 günden fazla
zaman geçti ise 7 gün ek korunma veya abstinens
Menstürasyon başlangıcından itibaren 5 günden fazla
zaman geçti ise tam korunma için 7 gün ek korunma
veya abstinens
Menstürasyon başlangıcından itibaren 5 günden fazla
zaman geçti ise tam korunma için 7 gün ek korunma
veya abstinens

Anamnez
Kan basıncı ölçümü
Anamnez

Herhangi bir
zaman

Anamnez

74
Kombine Oral Kontraseptifler
Yazar

Dr. Runa Özelçi

Kombine oral kontraseptifler (KOK) ABD’de 1962’den
bu zamana kadar kullanılmakta olan oldukça güvenilir ayrıca kontraseptif dışı faydaları da olan bir kontrasepsiyon yöntemidir. Son 10 yıl içerisinde kullanılan
seks steroidlerinin düzeyinin oldukça azaltılmış olması, oluşabilecek yan etkileri de azaltmıştır. 1992’ den
önce estrojenik komponent olarak ethinyl estradiol
veya mestranol kullanılırken günümüzde estrojen
komponenti olarak sadece ethynl estradiol kullanılmaktadır.Ethinyl estradiol metobolizması kişiden kişiye değişebilir.Estradiol valerate ise estrojenin esterifiye formudur ve estradiole hızla hidrolize olur, oral
uygulama sonrası önemli ölçüde potentdir. Progesteron komponenti olarak ise norethindrone, levonorgestrel, norgestrel, norethindrone acetate, ethynodiol
diacetate, norgestimate, desogestrel gibi 19-nortestesteron deriveleri veya spiranolacton anologu olan
drospirenone kullanılmaktadır. Oral kontraseptifler
epidemiyolojik çalışmalar için 4 gruba ayrılmışlardır.
Özellikle testesteron derive progestinler, androjen reseptorlerine bağlanarak, residuel androjenik
aktivite gösterebilirler ve bu durum KOK ‘ların olumsuz metabolik etkilerine neden olabilir ancak yeni
progestinlerin androjenik aktivitelerinin düşük olması nedeniyle karbonhidrat metobolizması üzerine
etkileri ihmal edilebilecek kadar düşüktür ve bu azalmış androjenik aktivite SHBG’de artışa ve buna bağlı
olarak da serbest testesteron konsantrasyonunda
daha fazla azalmaya neden olur böylelikle akne ve
hirsutizm tedavisi açısından da daha fazla klinik değere sahip olur ayrıca azalmış androjenik aktiviteden
dolayı lipid profilinin de olumsuz etkilenmeyeceği

Estrojen
komponenti

Progesteron
komponenti

1. Kuşak

50 micro
gram EE veya
mestranol

Noretinodrel
Norethindron
Norethindron asetat
Ethynediol diasetat
Linestrenol

2. Kuşak

20-30-35 mcg
EE

Norgestrel
Levonorgestrel

3. Kuşak

20-25-30 mcg
EE

Desogestrel
*Norgestimate
Gestoden

4. Kuşak

20-30mcg veya
doğal estrojen
(EV)

Dienogest,
Drospirenon
Chlormadinone,
Nomegestrol
Trimegeston

*Bioaktivitesi levonorgestrele benzer bu açıdan
diğer 3. kuşak progestinlerden farklıdır
düşünülmektedir (1). Özellikle drospirenon gibi antiminerolokorikoid özelliği olan progestinlerin su tutulumu, iştah ve duygu durumu üzerine olan pozitif
etkileri nedeniyle premenstruel disforik bozukluk
tedavisindeki klinik önemleri artmıştır.
Etki mekanizması
Oral kontraseptiflerin etki mekanizmaları çeşitlilik
göstermektedir. Hipotalamusdan GnRH salınımını
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suprese ederek hipofizer gonadotropin salınımını engellerler. En önemli mekanizmalarından birisi
midsiklus LH salınımının inhibisyonuyla ovulasyonun engellenmesidir. Bir diğer mekanizma ise FSH
sekresyonunu azaltarak ovarian follikulogenezin
baskılanmasıdır (2). Progestin komponent de ek
olarak endometrium glandlarının sayı ve hacmini
azaltarak atrofiye yol açar ve implantasyonu engellemeye çalışır ayrıca servikal mukusun viskozitesini
artırıp volumunu azaltarak sperm penetrasyonunu
engeller ve tubal silial motiliteyi azaltarak ovum
transportunu bozar.
Etkinlik
Düzenli kullanıldıkları takdirde oldukça etkili kontrasepsiyon yöntemleridir. 1 yıllık kullanımda istenmeyen gebelik oranı ideal kullanımda %0,3 tipik kullanımda ise %9’dur. 1 yıllık kullanımda yönteme devam
etme oranı ise %67’dir.
KİMLER KULLANABİLİR
Central for disease control (CDC), Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) kriterlerini modifiye ederek kontraseptif kullanımı için medikal uygunluk kriterleri oluşturmuştur. Bu kriterlere göre kategori 1 ve 2 güvenle
kullanabilir derken, kategori 3 tıbbi yarar gözönüne
alınarak, kategori 4 ise kullanımı kontraendike olarak
yorumlanır.
CDC 2016 kriterlerine göre; (3)
KATEGORİ 1 Kontraseptif yöntemi rahatça
kullanabilir
KATEGORİ 2 Avantajlar risklerden daha fazladır
KATEGORİ 3 Riskler avantajlardan daha fazladır
KATEGORİ 4 Sağlık açısından ciddi risk oluşturur
WHO (DSÖ), Kategori1 ve
2 kapsamında değerlendirilen durumlar





Menarş- 40 yaş arası kadınlar (DSÖ1)
40 yaş üzeri (DSÖ2)
Emziren kadında postpartum 6ay sonrası (DSÖ2)
Emzirmeyen kadında postpartum 21-42 gün arası
VTE için diğer risk faktörleri yok ise (35 yaş üzeri, önceden VTE öyküsü, trombofili, immobilite,
doğumda kan transfüzyonu, peripartum kardiomyopati, BMI>30 kg/m2, postpartum kanama,
preeklamsi, sigara kullanımı, sezaryen sonrası doğum) (DSÖ2)

 Emzirmeyen kadında postpartum 42 gün sonrasında (DSÖ1)
 Abortus sonrası ( DSÖ1)
 Ektopik gebelik sonrası (DSÖ1)
 35 yaş altında kadınlarda sigara kullanımı (DSÖ2)
 BMI 30 kg/m2 üzeri (DSÖ2)
 18 yaş altı ve BMI 30 kg/m2 üzeri (DSÖ2)
 Restriktif prosedurlerin uygulandığı bariatrik cerrahi geçirme öyküsü (DSÖ1)
 Gebelikte HT öyküsü olan ancak mevcut tansiyon
ölçümü normal olan (DSÖ2)
 DVT/PE 1. derece akraba öyküsü (DSÖ2)
 Uzamış immobilizasyon gerektirmeyen major
cerrahi (DSÖ2)
 İmmobilizasyon gerektirmeyen minör cerrahi
(DSÖ1)
 Süperfisyal variköz venlerin mevcudiyeti (DSÖ1)
 Komplike olmayan kalp kapak hastalığı (DSÖ2)
 Ciddi trombositopeninin eşlik ettiği veya immünsupresif tedavi gerektiren SLE (DSÖ2)
 İmmünsupresif tedavi gerektiren veya gerektirmeyen romatoid artrit (DSÖ2)
 Migren dışı baş ağrısı (DSÖ1)
 Aurasız migren (DSÖ2)
 Epilepsi (DSÖ1)
 Uzamış immobiliteyle beraber MS (DSÖ1)
 Depresif Bozukluklar (DSÖ1)
 Endometriosis (DSÖ1)
 Benign over tumoru (DSÖ1)
 Dismenore (DSÖ1)
 Supheli veya Konfirme Gestasyonel trafoblastik
hastalık (DSÖ1)
 Servikal ektropion (DSÖ1)
 CIN (DSÖ2)
 Ailede meme ca öyküsü (DSÖ1)
 Benin meme kitlesi (DSÖ1)
 Endometrial hiperplazi (DSÖ1)
 Uterin fibroid (DSÖ1)
 Pelvik imflamatuar hastalık (DSÖ1)
 Seksüel geçişli hastalıklar (DSÖ1)
 HIV (DSÖ1)
 TBC (DSÖ1)
 GDM öyküsü (DSÖ1)
 Vaskuler tutulumu olmayan DM (DSÖ2)
 Tiroid hastalığı (DSÖ1)
 Kolesistektomi öyküsü (DSÖ1)
 Asemptomatik safra kese hastalığı (DSÖ2)
 Bilinen CVS hastalığı için risk faktörü olmayan
dislipidemiler
 gebelikte kolestaz öyküsü
 Viral hepatit taşıyıcı (DSÖ1)
 Kronik viral hepatit (DSÖ1)
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Mild kompanze siroz (DSÖ1)
Karaciğerde fokal noduler hiperplazi (DSÖ2)
Talasemi (DSÖ1)
Sickle cell anemi (DSÖ2)
Komplike olmayan organ transplantasyonu (DSÖ2)
Antimikrobiyel tedavi kullanımı (rifampin ve rifabutin dışı) (DSÖ1)
 Antiretroviral tedavi (fosampirenavir dışındaki
hepsi)
 SSRI kullanımı (DSÖ1)
WHO, Kategori 3 kapsamında
değerlendirilen durumlar:
 Antikonvülzan tedavisi, rifampisin, rifabutin kullanımı,
 Antiretroviral fosampirenavir tedavisi
 Emziren postpartum kadında 6 hafta ve 6 ay arası
dönem
 Emzirmeyen postpartum kadında 21 gün altında
vte için diğer risk faktörleri yoksa
 Emzirmeyen postpartum kadında 21-42 gün arası eğer vte için diğer risk faktörleri varsa
 >35 yaş <15 sigara/gün,
 Kompanse siroz,
 Geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
 Geçirilmiş dvt/pe antikoagülan kullanımı yok
nüks riski düşük,
 Dvt/pe geçirmiş en az 3 aydır antikoagülan alıyor
nüks riski düşük,
 Akut safra kesesi hastalığı,
 Peripartum kardiyomyopati> 6 ay,
 Ülseratif kolit, chron hastalığı,
 35 yaş altında ve üstünde aurasız migren,
 Kontrol altında hipertansiyon, sistolik 140-159
mmhg diastolik 90-99 mmhg arasında
 Bariatrik cerrahi öyküsü (malabsorbtif prosedurler)
WHO, Kategori 4 kapsamında
değerlendirilen durumlar:
 Meme kanseri,
 Emziren postpartum kadında 6 hafta öncesi
 Emzirmeyen postpartum kadında postpartum
21 gün öncesi
 Trombojenik mutasyonlar,
 Dekompanse siroz,
 SLE’de AFAS pozitifliği,
 Komplike organ transplantasyonu,
 Serebrovasküler hastalık öyküsü,
 >35 yaş>15 sigara/gün,
 İnme,

 Komplike kalp kapak hastalığı,
 Multıpl arteryel kardiovasküler hastalık risk faktörü (ileri yaş, DM, HT, sigara, düşük HDL, yüksek
LDL ve TGA),
 Akut viral hepatit,
 Auralı migren ya da kullanım esansında migrenin
ortaya çıkması,
 Hepatosellüler adenom,
 Malign karaciğer tümörü,
 Vasküler komplikasyonlu diabet veya 20 yıldan
uzun DM öyküsü veya retinopati, nefropati, nöropati mevcudiyeti (DSÖ3/4)
 Vasküler komplikasyonlu hipertansiyon,
 Sistolik 160 mmhg diastolik 100 mmhg üzeri tansiyon ölçümü
 Geçirilmiş DVT/PE antikoagülan kullanımı yok
nüks riski yüksek,
 DVT/PE geçirmiş en az 3 aydır antikoagülan alıyor nüks riski yüksek,
 Akut DVT/PE,
 Peripartum kardiyomyopati< 6 ay veyaorta veya
ciddi seviyede bozulmuş kardiak fonksiyon varsa
 Uzun süre immobilizasyona neden olacak cerrahi
ya da travma
Kontraseptif dışı yararları
Oral kontraseptiflerin yüksek kontraseptif etkinlikler
yanında kontraseptif dışı faydaları da vardır (4-5).
 Jinekolojik sorunlar:
 disfonksiyonel uterin kanama
 menoraji
 dismenore
 PMS ve premenstruel disforik bozukluklar
 Endometriosis
 Hiperandrojenism:
 Akne
 hirsutzm
 Kanser riskinde azalma: over, endometrium ve
kolon ca riski azalır (6).
 Demir eksikliği anemisinde azalma
 Benin meme kistlerinde azalma
 BMD ‘de artışa neden olur
 Perimenopozal vasomotor semptomların azalması
 PID ve ektopik gebelik görülme oranında azalma
YAN ETKİ
Bulantı, kusma ve memelerde hassasiyet oral kontraseptiflerin en erken görülen yan etkilerinden olup
genelde birkaç ay için geçebilmektedir (7).
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Kırılma kanaması: Oral kontraseptiflerin en sık
görülen yan etkisidir, kırılma kanaması ile oral kontraseptifin etkinliğinin azalması arasında bir ilgi yoktur.
Estrojenin endometriumun stabilizasyonunda görev
yaptığı düşünüldüğnde düşük doz E2 içeren kontraseptiflerde ve devamlı kullanımlarda daha sık gözlenmektedir. Özellikle unutulan dozlar (8), düşük doza
bağlı folliküler gelişim (9), sigara kullanımı (10) ve
ilaç etkileşimleri diğer nedenleri oluşturur. Progestin
komponentin kontraseptif etkinliğinin benzer olduğu
düşünülmesine rağmen 3. generasyon progestinlerin
önceki generasyon progestinlere nazaran daha az kırılma kanamasına neden oldukları öne sürülmektedir
(11). Kırılma kanaması görüldüğü zaman ilacı değiştirmeden önce 3 ay beklemekte fayda vardır.
Amenore: Uzamış ve devamlı rejimlerde amenore amaçlanan bir hedef olsa da özellikle 20 mikrogram estrojen içeren siklik rejimlerde istenmeyen bir
yan etki olabilir, böyle durumlarda 30-35 mikrograma
geçmek genelde sorunun çözülmesine yardımcı olur.
İlaç kullanım sonrası amenore: Toplumda kontraseptif ilaç kullanımı sona erdikten sonra görülen
amenore ile spontan amenore görülme insidansı aynıdır. İlaç bırakıldıktan 3 ay sonra halen menstruasyon
görülmediyse hastalara rutin amenore araştırması
yapılmalıdır.
İlaç etkileşimi: Phenobarbital, phenytoin, ve rifampin gibi KC enzim aktivitesini artıran ilaçlar kontraseptiflerin metabolizmasını değiştirir.
Kilo alımı: İlaç uyumunda önemli problemlerden biridir. Şu ana kadar düşük doz preparatlarda
kilo alımıyla ilgili herhangi bir bulgu bulunamamıştır
ve preparatlar arasında da fark yoktur (12-13).
Akne: Düşük doz oral kontraseptifler, akne üzerinde iyileştirici etkisi vardır ve halihazırda kullanılan
düşük doz progesteronların androjenik etkisi ihmal
edilebilir düzeydedir (14).
Over kisti: Düşük doz preparatlrda over kistine
karşı koruma yok denecek kadar az olduğu için bu
formulasyonları kullananlarda bu tür kistlerle karşılaşılabilir.
Başağrısı: Estrojenin etkisi net olarak bilinmemekle beraber progestinlerin doz ve tipinin de etkisi net
değildir genelde ilk siklusta baş ağrısı olan kadınların
üçte birinin ikinci siklusta baş ağrısı olasılığı 10 da birdir.

oral kontraseptifler 10, 15, 20, 30 veya 35 microgram
ethynl estradiol içermektedirler. Her nekadar farklı
progestin içeriği olan preparatların estrojen dozu
açısından karşılaştırıması zor olsa da estrojen dozunun 50 microgramın altına indirilmesi VTE riskini
azaltmıştır (15). 35 mg ve 35 mg altı estrojen dozu
içeren ilaçları VTE riski benzerdir (16). Bütün KOKlar
VTE insidansını gebe olmayan döneme göre artırmaktadırlar (16). Diğer bir tartışmalı konu ise KOK
ların içerdiği progestin tiplerinin VTE riskini artırma
konusundaki etkinliğidir. 3-4. jenerasyon progestinlerde 2. jenerasyon olan levonorgestrel ve norethindrone göre küçük bir miktar daha fazla VTE artış riski
olduğu düşünülmektedir (Grade B) (17-18-19) bu
sonuçlar bu preparatları kullanan toplumların karekteristik özelliklerine göre de değişebilir.VTE riski daha
çok estrojen komponenti ile ilgilidir ve daha çok ilaç
kullanımının ilk 1 yılında görülmektedir ve 3. kuşak
progestin kullanımından dolayı oluşabilecek VTE riski
ilaç değiştirmeyi gerektirecek öneme sahip değildir
(20). VTE riski KOK kullananlarda 10-15/10000 kadında görülür ancak gebelikteki risk 5-20/10000 ve postpartum risk 45-60/10000 olup koklar olası bir gebeliği engelleyerek pek çok kadını daha artmış bir riskten
korumaktadır (16). Venöz tromboembolinin görülme
insidansı aşağıdaki tabloda gösterilmişitir (20).
Populasyon

Genel Populasyon
Gebe Kadın

Relative Risk
(Yeni vaka
her 100, 000
kadın/yıl)
1 (4-5)
20 (48-60)

High-dose (>50 μg EE) OCs

6-10 (24-50)

Low-dose (<50 μg EE) OCs

3-4 (12-20)

Factor V Leiden taşıyıcı

6-8 (24-40)

Factor V Leiden Homozygote

80 (320-400)

Factor V Leiden taşıyıcı + OCs

30 (120-150)

Prothrombin G20210A taşıyıcı

3-4 (12-20)

Prothrombin G20210A
mutation + OCs

7 (28-35)

Protein C or S eksikliği

6-8 (24-40)

Protein C or S eksikliği + OCs

6-8 (24-40)

KOMPLİKASYONLAR
Myokard infarktusu (MI) ve Inme
Venöz tromboemboli
Venoz tromboemboli ile estrojen dozu arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırılmaktadır. Modern kombine

Yüksek doz estrojen içeren koklar ile inme arasıda
yakın ilişki olduğu bilinmesine rağmen (21) estojen
dozunun azalmasıyla beraber bu risk de oldukça
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azalmıştır. WHO (22-23) 45 yaş altında sigara içmeyen ve sistemik hastalığı olmayan (özellikle migren
ve hipertansiyon) kadınlarda düşük doz KOK’lar ile
inme riskindeki artışın önemsiz olduğunu ve güvenle kullanılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca obesite,
dislipidemi ve protrombotik mutasyonlar da inme
riskini artıran faktörlerdendir.
Epidemiyolojik çalışmalar göstermiştir ki MI gelişimindeki mekanizma aterosklerotik plaklardan çok
trombotik mekanizmalarla ilgilidir (24) ve KOKlara
bağlı kardiovasküler mortalite 35 yaş üzeri sigara
içen kadınlarda artmaktadır. MI reproduktif dönemde genç kadınlarda oldukça nadir görülür bütün çalışmalar olmasa da bazı çalışmalarda KOK kullanımıyla MI görülme riskinde bir miktar artış gözlenmiştir
ve MI görülme sıklığı genç kadınlarda 11, 3/100000
yıl olarak bulunmuştur ancak bu risk KOK’ların faydaları göz önüne alındığında ihmal edilebilir bir risktir
(25). 20-30-veya 40 mg ethynl estradiol içeren preparatlarda MI risk artışı açısından RR (1,4 vs. 1,88)
olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (24) ve
progesteronlar arasında risk açısından anlamlı fark
gözlenmemiştir (26) KOK kullanımından sonraki dönemler için de ek risk oluşturmaz (27).
Hepatoselluler adenom: KOK’lar ile bağlantılı benign KC tumorleridir, histolojik olarak benin ancak
KC kapsül yırtılmasına sekonder oluşabilecek kanamalardan dolayı tehlikeli olabilirler ve hayati önem
taşımaktadırlar.
Hipertansiyon
KOK kullanımı, tansiyon ölçümlerinde normal sınırlarda kalacak şekilde hafif bir artışa sebep olabilmektedir. Nurses “Health Study” de düşük doz KOK kullananlar daha önceden ilaç kullanmamış kadınlarla
karşılaştırldığında, hipertansiyon Relative ratio (RR)
halen kullananlar için 1.8 önceden kullanmış olanlar
için 1.2 olarak bulunmuştur (28).

ken HDL’yi azaltır ancak yeni progestinlerin HDL’yi
artırıp LDL’yi azalttığı bildirilmektedir.
NEOPLASTİK ETKİLERİ
Yaklaşık 50000 kadını içeren ve 24 yıllık izlem sonrası yayınlanan Royal College of General Practitioners’
(RCGP) cohort çalışmasında kanser oluşumunda genel bir artış gözlenmemiştir (30).
Meme Kanseri (CA)
Meme kanseri (CA) ile KOK arasındaki ilişki tartışmalıdır. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
çalışmasında halen KOK kullananlarda veya 1-4 yıl içinde KOK kullananlarda Relaive risk sırasıyla (1.24, 95% CI
1.15-1.33) ve (relative risk 1.16, 95% CI 1.08-1.23) (31)
olarak bulunmuş ve KOK kullanımının meme ca risk
atışında önemli etkisinin olmadığı ve ailesel meme ca
öyküsü olan kadınlar için de durumun benzer olduğu
vurgulanmıştır. Yine 3 büyük prospektif cohort çalışmasında Nurses’ Health, the RCGP ve Oxford-Family
Planning Association contraceptive çaışmasında geçmişte veya halen KOK kullanımıyla meme ca arasında
ilişki bulunamamıştı (30-32-33).Yine 4574 meme ca
hastasının incelendiği bir çalışmada geçmişte veya halen kok kullanımının meme ca riskini artırmadığından
bahsedilmiştir (RR= 1.0 (95% CI 0.8-1.2) ve 0.9 (95% CI
0.8-1.0). 8000 kadının incelendiği başka bir çalışmada
ise daha önce kok kullananlar ve halen kullananlarla
hiç ilaç kullanmayanlara göre meme ca riskinde artış gözlenmememiştir (OR 0.9, 95%CI 0.8-1.0 ve 1.0,
95%CI, 0.8-1.0) (34) .13 çalışma ve 11722 vakayı kapsayan bir meta analizde de meme ca riskinde istatistiksel
olarak anlamlı olmayan bir artış gözlenmiştir (RR 1.08,
95%CI 0.99-1.17) (35). Sonuç olarak KOK kullanımı ile
daha önce kok kullanmamış kadınlara göre meme ca
oranında anlamlı ama hafif bir artış vardır (RR:1, 08) ancak kullanım üzerinden 10 yıl geçtikten sonra risk hiç
ilaç kullanmayanlarla eşit olmaktadır (36).

Metabolik Etkiler
Serviks kanseri (Cx CA)
Düşük doz KOK kullananlarda glikoz tolerans testi
normal olmasına rağmen insülin rezistansında orta
dereceli bir artış olabilir ancak yüksek doz KOK kullanan çok az kadında ileride DM gelişmiştir (29).
Serum lipid profili üzerine olan etkiler ise daha
çok estrojen dozu ve progestinlerin androjenik etkisiyle ilgilidir. Genelde TGA konsantrasyonlarında
hafif bir artış izlenirken, LDL ve HDL de önemli bir
değişiklik olmaz. Estrojenler genelde TGA ve HDL yi
artırırken LDLyi azaltır, progestinler ise LDL’yi artırır-

KOK kullanan hastalarda serviks ca riskinde artış gözlenmektedir. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Cervical Cancer’ in 24 epidemiyolojik
çalışmayı dahil ettiği çalışmasında (37) 5 yıldan fazla
ilaç kullanımı sonrasında serviks ca riskinde artış gözlendiği (RR 1.90, 95%CI 1.69-2.13) kullanım bırakıldıktan 10 yıl sonra riskin ilaç kullanmayanlarla eşitlendiği gözlenmiştir.Bazı çalışmalar HPV negatif kadınlarda serviks ca riskinin artmadığını öne sürmüş neden
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olarak da estradiolun 16 alpha-hydroxyestrone metabolitinin onkojenik HPVnin hücre proliferasyonunu promote etmesinde kofaktor olarak kullanıldığını
ileri sürmüşlerdir (38-39).
Yöntem Başarısızlığı
KOK kullanımı esnasında gebelik oluşursa herhangi
bir konjenital anomali olasılığında artış yapmadığı
bildirilmekle beraber 1 çalışmada özellikle üriner
trakt anomalilerinin arttığı bildirilmiştir (40).
SADECE PROGESTERON İÇEREN
KONTRASEPTİF YÖNTEMLER
ORAL PROGESTİNLER
Veriliş yolu Kontraseptif Progesteron

Doz

Oral (Mini
Hap)

2. Jenerasyon Levonorgestrel
3. jenerasyon Norethindrone
Desogestrel

25-75 mcg/G
30 mcg/G
75 mcg/G

İ.M
Enjeksiyon

Depo Provera MPA
Sayana press

150 mg/3ay
104 mg/3ay

Deri Altı
İmplant

Norplant
İmplanon –
Nexplanon

Levonorgestrel 40-50 mg/G
Etanonorgestrel 68 mg/G

İntrauterin
Sistem

LNG-IUS

Levonorgestrel

20 mcg/g

Sadece progestin içeren kontraseptifler aynı zamanda minipill olarak da adlandırılırlar.Kullanım açısından
oral kontraseptiflerin %1’ini oluşturmakla beraber
daha çok emziren anneler ve estrojenin kontraendike veya ek sağlık sorunu oluşturduğu durumlarda
tercih edilirler. Kombine oral kontraseptiflerden daha
düşük dozda progestin içeren, 2 formulasyon vardır.
Bunlar 75 mcg norgestrel ve 350 mcg norethindrone
içeren formulasyonlardır.
Etki mekanizması: Sadece progestin içeren kontraseptif yöntemlerin etki mekanizması benzerdir.
1. Servikal mukusun viskositesinin artışını ve volumunun azalmasını sağlayarak sperm penetrasyonunu engellemek
2. Endometrium gland sayı ve hacmini azaltarak atrofiye yol açma yoluyla implantasyon için uygunsuz hale getirmek
3 Tubal siliar motilitenin azalması ve ovum transportunun yavaşlaması
4. Midsiklus LH ve FSH peakinin engellenmesi
5. Ovulasyonun baskılanması

KOK ve Desogestrelin aksine Norethindron da
ovulasyonun baskılanması sürekli olmamakta ve
%40-50 oranında bir baskılanma görülmektedir bu
nedenle diğer mekanizmalar daha fazla önem taşımaktadır. Etki bir kaç saat içinde başlayarak yaklaşık
20 saat kadar sürmektedir.
Etkinlik
İdeal ve tipik kullanımdaki oranlar oral kontraseptiflere benzer olarak sırasıyla %0.3 ve %9’dur. 1yıllık kullanımda yönteme devam etme oranı %67’dir.Kanda
peak seviyesine yaklaşık 2 saatte ulaşır ve baseline seviyesine yaklaşık 24 saatte döner. Kullanım saatindeki birkaç saatlik değişiklik kontrasepsiyon etkinliğini
değiştirir eğer 3 saat içinde doz alınmazsa ek yöntem
kullanmakta fayda vardır. Ancak desogestrelin norethindrondan farklı olarak ovulasyonu baskılamadaki
etkinliği neredeyse KOK’lar kadar yüksektir ve yaklaşık 12 saat kadar gecikmeye izin verebilir.
Yan Etki
En önemli yan etkileri menstruel düzensizliktir ve ensık yöntemi bırakma nedenidir. Spotting lekelenme,
kırılma kanaması, amenore en sık görülen düzensizlik
tipleridir. WHO tarafında yapılan bir çalışmada %53 olguda sık kanama, %22 uzamış kanama, %13 irreguler
kanama ve %6 olguda da amenore izlenmiştir (41).
Bulantı, halsizlik, başağarısı ve memelerde hassasiyet diğer yan etkileri arasındadır. Ayrıca overde
folliküler kist oluşumu yöntem kullanmayan kadınlara göre daha fazla izlenir, herhangi bir müdahale
gerektirmezler, persistans olursa yöntem değiştirmekte fayda vardır.
Komplikayonlar
Progestin içeren hapların lipid karbonhidrat ve koagulasyon faktorleri üzerine etkisi yoktur yada çok
azdır (42). Ancak bir çalışmada GDM öyküsü olan
kadınlarda tip 2 DM riskini yaklaşık 3 kat artırdığı
gösterilmiştir (43) bu nedenenle bu kadınlar glikoz
toleransı açısından monitörize edilmelidir.
Bütün kontraseptif yöntemler ektopik gebelik
açısından koruyucudur ancak progestin içeren hapları kullanırken oluşan gebeliklerin %6-10’u ektopik
gebelik olma ihtimali vardır (42).
Avantajlar: Estrojen içeren kontraseptiflerin kullanımının kontraendike olduğu durumlarda kullanılması bir avantajdır.
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Yöntem Başarısızlığı
Minipill kullanımı esnasında gebelik oluşursa herhangi bir konjenital anomali olasılığında artış yapmadığı bildirilmiştir.

WHO, Kategori 4 kapsamında
değerlendirilen durumlar
•

meme ca

DEPO-PROVERA:
KİMLER KULLANABİLİR
WHO Kategori 1-2 kapsamında
değerlendirilen durumlar
Emziren kadınlarda (laktasyon üzerine de pozitif
etkili), postpartum kardiomyopati, 40 yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen sonra, estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35 yaş üzeri sigara içenlerde, KOK’a bağlı azalmış libido şikayeti varlığında,
ciddi sağlık sorunları olanlar (vasküler hastalıkla beraber DM, ciddi SLE, kalp damar hastalığı, HT İskemik
kalp hastalığı ve migren), doğurganlık hemen isteniyorsa, geçirilmiş DVT/PE, uzamış immobilizasyonlu
major cerrahi, trombojenik mutasyon, hiperlipidemi,
CIN, depresif bozukluklar, benign meme hastalıkları,
imflamatuar barsak hastlıkları, KC fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz, obesite, abortus, ektopik
gebelik ve PID sonrası, dismenore, endometrial hiperplazi, endometrium ca, endometriosis, epilepsi,
safra kesesi hastalıkları, GTN, başağrısı, romatoid
artrit, cinsel yolla geçen hastalıklar varlığında, TBC,
yüzeyel venöz hastalıklar, solid organ transplantasyonu, bariatrik cerrahi (restriktif prosedurler), antiretroviral, anti mikrobiyal ilaç kullananlar, SSRI kullananlar kullanılabilir.
WHO Kategori 3 kapsamında
değerlendirilen durumlar
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SLE’de AFAS pozitifliği,
kullanım sırasında auralı migren başlangıcı,
geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
dekompanse siroz,
hepatosellüler adenom,
malign hepatoma,
antimikrobial kullanımı, rifampisin-rifabutin kullanımı
antikonvulsan kullanımı phenytoin, carbamazepine, barbiturates, primidone, topiramate, oxcarbazepin
bariatrik cerrahi öyküsü (malabsorbtif prosedurler)
kullanım esnasında iskemik kalp hastalığı veya
öyküsü
kullanım esnasında inme öyküsü

Depo-Provera® sadece progesteron içeren enjektable kontraseptif yöntemdir.150 mg medroxyprogesterone acetate (MPA) derin intramuskuler olarak 12
haftada bir yapılır. Farmakolojik olarak aktif düzeylere yaklaşık 24 saat içinde ulaşır ve yaklaşık 3 ay 1ng/
ml üzerinde kalır. Ovulasyon, kan düzeyi 0.1 ng/ml
altına inince geri döner. Ayrıca 104 mg MPA içeren
subkutan uygulanan diğer bir preparat da vardır.
Etki mekanizması: Depot medroxyprogesterone
acetate (DMPA) öncelikle gonadotropin sekresyonunu inhibe ederek follikül maturasyon ve ovulasyonu
engeller. Ayrıca ovulasyonu engelleyerek hipoostrojenik bir ortam yaratırlar ve böylelikle endometrial
proliferasyon ve implantasyonu engellerler.Progestinlerin servikal mukus (sperm permeabilitesi azalır)
ve tubal motilite (siliar aktivitede azalma) üzerine
olumsuz etkileri de diğer mekanizmalardır.
Etkinlik
Oldukça etkili bir yöntemdir, tipik kullanımda 1 yıllık
dönemde istenmeyen gebelik oranı %6 iken ideal
kullanımdaki oran %0,2’dir ve 1 yıl boyunca yönteme
devam etme oranı%56 dır. Etkinlik kilo değişimi veya
eşlik eden ilaç kullanımlarından etkilenmemektedir.
Yan Etki
En önemli yan etki menstruel patterndeki düzensizliklerdir.
Spotting lekelenme ya da düzensiz aralıklarla olan kanamalar: Yöntemin bırakılmasındaki en
önemli etkenlerdir.İlk birkaç ay için bu şikayetler normal olarak kabul edilip yöntem değiştirmeye gerek
yoktur ancak birkaç enjeksiyondan sonra da devam
ederse uterin kanama diğer etiyolojik nedenler açısından değerlendirilmelidir.
Amenore: Yöntemin kullanım süresi artıkça amenore oluşma riski artmakta 1 yıllık kullanım sonrasında yaklaşık %50 hastada amenore izlenmektedir
(44). Fertilite ortalama olarak yöntem bırakıldıktan
18 ay sonra geri döner, ilk 1 yılda %70, 2. yılda %90
oranında gebelik oluşur.
Kilo alımı: Kilo değişikliği ile ilgili birtakım sorunlar kadınların DMPA seçimini etkilemektedir. DMPA-
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nın kilo üzerine değişik etkileri vardır. 2013 yılında
yapılan bir çalışmada 1 yıllık kullanım süresinde kilo
alımının 2 kg dan az olduğu ve diğer kontraeptif yöntemlere göre bir fark göstermediği belirtilmiştir (45).
Ancak yapılan bir başka çalışmada ilk 6 ayda %5 den
fazla kilo alan kadınların sonraki 2-3 yıl için kilo alma
açısından riskli grupta olduğu belirtilmiştir (46).
Başağrısı: Yatkınlık gösteren hastalarda başağrısını tetikleyebilir (47)ancak kullanımı için kontraendike değildir.
Mood değişiklikleri: Her nekadar depresyon gelişimde etkili olmadığı düşünülse de özellikle yatkınlığı olan kadınlarda ve premenstruel sendrom tanısı
olanlarda görülme olasılığı daha fazladır (48-49-50).
Diğer: Azalmış libido, memelerde şişkinlik, halsizlik

olarak önem taşımamaktadır (63), özellikle kullanım
esnasında kilo artışı olan kadınlarda diabete eğilim
daha fazla görülmektedir (64).
Yöntem başarısızlığı
Kullanımı esnasında gebe kalındığı takdirde doğum
defekti riski artmamaktadır ancak ilk trimesterde
kullanan bazı olgularda erkek bebeklerde hipospadias ya da kız bebeklerde labial fusyon veya kliteromegali bildirilmiştir.
KİMLER KULLANABİLİR
WHO, Kategori 1-2 kapsamında
değerlendirilen durumlar

Komplikasyonlar
Kemik mineral dansitesinde azalma:
Uzun dönem DMPA kullanımıyla ilgili en önemli
problem BMD (kemik mineral ansitesi) üzerindeki
neden olduğu değişikliklerdir. Gonadotropinlerin
baskılanmasına bağlı olarak oluşan hipoöstrojenik
durumun bu durumdan sorumlu olduğu düşünülür
(50-51). Kemik kaybı lineer değildir en fazla kayıp ilk
2-3 yıl içinde gözlenir ve daha sonra plato çizer (5253). BMD femur ve vertebrada 1 yıl kullanım sonunda
%0.5-3.5, 2 yıl kullanım sonunda %5.7-7.5 ve 5 yıl kullanım sonunda %5.2-5.4 oranında azalır (54-55-56).
İmmobilize kadınlarda, maksimum kemik yoğunluğuna ulaşmamış adolesanlarda ve menopoza girdiği
ana kadar DMPA kullanan perimenopozal kadınlarda
DMPA’yı bıraktıktan sonra uzun dönemde kırık riskini
artabilir (57).
Ancak çalışmalar göstermiştir ki DMPA kullanan
adolesan ve perimenopozal kadınlarda yöntem bırakıldıktan sonra kaybedilen kemik kütlenin tekrar
kazanıldığını (55-58-59) adolesanlardaki kazanımın
daha hızlı olduğu ve vertebradaki kaybın femurdaki kayba göre daha hızlı geri döndüğü belirtilmiştir.
DMPA, osteoporoz açısından normal risk grubunda
olan bir kadında peak kemik kütlesinde azalma yapmamakla beraber ilerisi yıllar için kırık riski oluşturmamaktadır (60)
DMPA kullanan hastalarda HIV enfeksiyonunda
küçük de olsa istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardır
(61-62). Bu durum yöntemi kullanan populasyonun
risk faktörleri ve seksüel davranışlar ile de ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca DMPA açlık insülin ve glikoz seviyelerinde
çok hafif bir artış oluşturabilir ancak bu durum klinik

Demir eksikliği anemisi, dismenore, PMS, epilepside
konvülsiyon ataklarını azaltır, orak hücreli anemide
oraklaşmayı azaltır, myelosupresif tedavi görenlerde
tercih edilebilir. Emziren kadınlarda postpartum 6
hafta sonrasında, postpartum kardiomyopati durumunda, 40 yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen
sonra, estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35
yaş üzeri sigara içenlerde, KOK’a bağlı azalmış libido
şikayeti varlığında, ciddi sağlık sorunları olanlar (vasküler hastalıkla beraber DM, ciddi SLE, kalp damar
hastalığı, HT İskemik kalp hastalığı ve migren), Aterosklerotik kardiovasküler hastalık için multıpl risk
faktörü (ileri yaş, DM, HT, sigara, düşük HDL, yüksek
LDL ve TGA) varsa, doğurganlık hemen istenmiyorsa,
geçirilmiş DVT/PE, uzamış immobilizasyonlu major
cerrahi, trombojenik mutasyon, hiperlipidemi, CIN,
depresif bozukluklar, benign meme hastalıkları, inflamatuar barsak hastlıkları, KC fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz, obesite, abortus, ektopik gebelik ve PID sonras (SYGH karşı koruyucu), dismenore,
endometrial hiperplazi, endometrium ca, endometriosis, epilepsi, safra kesesi hastalıkları, GTN, başağrısı, romatoid artrit, cinsel yolla geçen hastalıklar varlığında, TBC, yüzeyel venöz hastalıklar, solid organ
transplantasyonu, bariatrik cerrahi öyküsü (restriktif
ve malabsorbtif prosedurler), antiretroviral, antimikrobial (rifampin ve rifabutin dahil), antikonvülzan ilaç
kullananlar, SSRI kullananlar kullanılabilir.
WHO, Kategori 3 kapsamında
değerlendirilen durumlar:
•

Aterosklerotik kardiovasküler hastalık için multıpl
risk faktörü (ileri yaş, DM, HT, sigara, düşük HDL,
yüksek LDL ve TGA)
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vasküler komplikasyonlu hipertansiyon, sistolik
kan basıncı 160 mmhg diastolik kan basıncı 100
mmhg, iskemik kalp hastalığı, inme,
İskemik kalp hastalığı veya öyküsü
İnme
Vasküler komplikasyonlu diabet ve 20 yıldan uzun
süre DM öyküsü, nöropati, nefropati, retinopati
mevcudiyeti
SLE‘de AFAS pozitifliği,
Kullanım esansında auralı migren başlangıcı,
Geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
Dekompanse siroz, hepatosellüler adenom, malign hepatom
İmmunsupresif tedavi gören romatoid artrit
(DSÖ2/3)
postpartum 6 haftadan önce

WHO, Kategori 4 kapsamında
değerlendirilen durumlar
•

ideal kullanımda 1 yıllık dönemde istenmeyen gebelik oranı %0.05’dir ve 1 yıl boyunca yönteme devam
etme oranı %87’dir.
Yan Etki
En sık görülen ve en çok implantın çıkarılmasına neden olan yan etkisi menstruel düzensizliklerdir (66).
Ensık görülen patern de seyrek kanama ve amenoredir kadınların yaklaşık %25’i sık veyauzun süren kanamalardan şikayet ederler.Klinik olarak önemi olmayan
over kistlerinde bir miktar artış olmakla beraber, implantların DMPA’ nın aksine BMD üzerine etkisi yoktur
(67). Kilo alımı bir diğer yan etki olmakla beraber BMI
‘de 1 birimden az artış belirtilmiştir.Yöntemin kullanımı esnasında kadınların %12 si kilo alımından bahsetmiş ve %3-7 kadın kilo alımı nedeniyle yöntemi bırakmıştır (68-69). Başağrısı %16, kilo alımı %12, akne
%12, memelerde hassasiyet %10, emosiyonal labilite
%6 ve abdominal ağrı%5 olarak görülebilir (70).

meme ca
Komplikasyonlar

SUBDERMAL İMPLANT
1990 yılında FDA tarafından piyasaya sunulan levonorgestrel içeren Norplant yan etkileri nedeniyle piyasadan çekildikten sonra 2001 yılında daha az yan
etkisi olan desogestrel içeren Implanon ve 2011 yılında da radyoopak madde eklenerek diagnostik özelliği artırılan Nexplanon kullanılmaktadır. Bu metodda
68 mg etonorgestrel içeren ethylene vinylacetate
copolymerden oluşmuş 40 mm boy ve 2 mm çapında bir çubuk kullanılır. Etonorgestrel, desogestrelin
biolojik olarak aktif metabolitidir. Desogestrel levonorgestrelden daha potent olup 0.09 mcg/ml serum
konsantrasyonu ovulasyonu baskılamak için yeterlidir.Peak serum konsantrasyonuna (0.7-0.8 ng/ml) ilk
1 haftada ulaşılır ve yaklaşık 1 yıl boyunca 24 saatte
70 mcg/ml etonorgestrel salınır daha sonraki yıllarda
salınım30mcg/ml olur.Çubuk kolun üst bölümüne cilt
altı olarak yerleştirilir ve koruma özelliği 24 saat içinde
başlar, kullanım süresi 3 yıldır ancak WHO 5 yıla kadar
güvenle kullanılabileceğini bildirmiştir (65). İmplant
çıkarıldıktan sonra 1 hafta içinde kan düzeyi çok azalır
ve 3 veya 4. haftada ovulasyon geri döner.
Etki mekanizması: LH salınımı ve surge engellenerek follikül maturasyonu ve ovulasyon baskılanır
ayrıca dual etki olarak servikal mukusun geçirgenliği
azalır, endometrial atrofi oluşturulark implantasyon
engellenir ve tubal motilite azalır.
Etkinlik: Sterilizasyon prosedurleri kadar etkili
en etkili hormonal kontraseptif yöntemdir. Tipik ve

İmplantın yerleştirilmesi sonrasında enfeksiyon, hematom, lokal irritasyon veya ekspulsiyon veya allerjik reaksiyonlar görülebilir.İmplant 2 cm’ den kısa bir
mesafe kadar yer değiştirebilir çok nadiren medial
antebrachial cutaneous sinir yaralanması görülebilir
(71).
KİMLER KULLANABİLİR
WHO Kategori 1-2 kapsamında
değerlendirilen durumlar
Emziren kadınlarda, postpartum kardiomyopati, 40
yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen sonra, estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35 yaş üzeri
sigara içenlerde, KOK’a bağlı azalmış libido şikayeti
varlığında, ciddi sağlık sorunları olanlar (vasküler
hastalıkla beraber DM, ciddi SLE, kalp damar hastalığı, HT İskemik kalp hastalığı ve migren), doğurganlık hemen isteniyorsa, geçirilmiş DVT/PE, uzamış immobilizasyonlu major cerrahi, trombojenik
mutasyon, hiperlipidemi, CIN, depresif bozukluklar,
benign meme hastalıkları, imflamatuar barsak hastlıkları, KC fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz,
obesite, abortus, ektopik gebelik ve PID sonrası,
dismenore, endometrial hiperplazi, endometrium
ca, endometriosis, epilepsi, safra kesesi hastalıkları,
GTN, başağrısı, romatoid artrit, cinsel yolla geçen
hastalıklar varlığında, TBC, yüzeyel venöz hstalıklar,
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solid organ transplantasyonu, bariatrik cerrahi (restriktif ve malabsorptif prosedurler), antiretroviral, anti
mikrobiyal (rifampisin-rifabutin kullanımı dahil), antikonvulsan kullanımı (phenytoin, carbamazepine,
barbiturates, primidone, topiramate, oxcarbazepin),
ilaç kullananlar, SSRI kullananlar kullanılabilir.
WHO, Kategori 3 kapsamında
değerlendirilen durumlar:
•
•
•
•
•
•
•
•

SLE’de AFAS pozitifliği,
kullanım sırasında auralı migren başlangıcı,
geçirilmiş meme kanseri (5yıldır nüks yok),
dekompanse siroz,
hepatosellüler adenom,
malign hepatoma,
kullanım esnasında iskemik kalp hastalığı veya
öyküsü
kullanım esnasında stroke öyküsü

WHO, Kategori 4 kapsamında
değerlendirilen durumlar:
•

meme ca
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2. endometrium gland sayı ve hacmini azaltarak atrofiye yol açma yoluyla implantasyon için uygunsuz hale getirmek
3-. tubal siliar motilitenin azalması ve ovum transportunun yavaşlaması
4. midsiklus LH ve FSH peakinin engellenmesi
5. ovulasyonun baskılanması

Sadece progesteron içeren kontraseptiflerin kullanım şekillerine göre oral, intramüsküler, intrauterin
ve ciltaltı implant formları vardır (Tablo 1).
ORAL PROGESTİNLER
Sadece progestin içeren kontraseptifler aynı zamanda minipill olarak da adlandırılırlar.Kullanım açısından oral kontraseptiflerin %1’ini oluşturmakla beraber daha çok emziren anneler ve estrojenin kontraendike veya ek sağlık sorunu oluşturduğu durumlarda tercih edilirler. Kombine oral kontraseptiflerden
daha düşük dozda progestin içeren, 2 formulasyon
vardır. Bunlar 75 mcg norgestrel ve 350 mcg norethindrone içeren formulasyonlardır.
Etki mekanizması: Sadece progestin içeren kontraseptif yöntemlerin etki mekanizması benzerdir.
1. servikal mukusun viskositesinin artışını ve volumunun azalmasını sağlayarak sperm penetrasyonunu engellemek

KOK ve Desogestrelin aksine Norethindron da
ovulasyonun baskılanması sürekli olmamakta ve
%40-50 oranında bir baskılanma görülmektedir bu
nedenle diğer mekanizmalar daha fazla önem taşımaktadır.Etki bir kaç saat içinde başlayarak yaklaşık
20 saat kadar sürmektedir.
Etkinlik
İdeal ve tipik kullanımdaki oranlar oral kontraseptiflere benzer olarak sırasıyla %0.3 ve %9’dur. 1 yıllık kullanımda yönteme devam etme oranı %67’dir.

Tablo 1. Sadece progesteron içeren yöntemlerin kullanımda olan formları.
Veriliş yolu

Kontraseptif

Progesteron

Doz

ORAL(MİNİ HAP)

2. Jenerasyon
3. jenerasyon

Levonorgestrel
Norethindrone
Desogestrel

25-75mcg/G
30mcg/G
75mcg/G

İ.M ENJEKSİYON

Depo Provera
Sayana press

MPA

150mg/3ay
104mg/3ay

DERİ ALTI İMPLANT

Norplant
İmplanon –Nexplanon

Levonorgestrel
Etanonorgestrel

40-50mg/G
68 mg/G

İNTAUTERİN SİSTEM

LNG-IUS

Levonorgestrel

20mcg/g
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Kanda peak seviyesine yaklaşık 2 saatte ulaşır ve baseline seviyesine yaklaşık 24 saatte döner.Kullanım
saatindeki birkaç saatlik değişiklik kontrasepsiyon
etkinliğini değiştirir eğer 3 saat içinde doz alınmazsa
ek yöntem kullanmakta fayda vardır. Ancak desogestrelin norethindrondan farklı olarak ovulasyonu
baskılamadaki etkinliği neredeyse KOK’lar kadar
yüksektir ve yaklaşık 12 saat kadar gecikmeye izin
verebilir.
Yan Etki
En önemli yan etkileri menstruel düzensizliktir ve en
sık yöntemi bırakma nedenidir. Spotting lekelenme,
kırılma kanaması, amenore en sık görülen düzensizlik tipleridir. WHO tarafında yapılan bir çalışmada
%53 olguda sık kanama, %22 uzamış kanama, %13
irreguler kanama ve %6 olguda da amenore izlenmiştir (41).
Bulantı, halsizlik, başağarısı vememelerde hassasiyet diğer yan etkileri arasındadır. Ayrıca overde
folliküler kist oluşumu yöntem kullanmayan kadınlara göre daha fazla izlenir, herhangi bir müdahale
gerektirmezler, persistans olursa yöntem değiştirmekte fayda vardır.

KİMLER KULLANABİLİR
WHO Kategori 1-2 kapsamında değerlendirilen
durumlar
Emziren kadınlarda (laktasyon üzerine de pozitif etkili), postpartum kardiomyopati, 40 yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen sonra, estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35 yaş üzeri sigara içenlerde,
KOK’a bağlı azalmış libido şikayeti varlığında, ciddi
sağlık sorunları olanlar (vasküler hastalıkla beraber
DM, ciddi SLE, kalp damar hastalığı, HT İskemik kalp
hastalığı ve migren), doğurganlık hemen isteniyorsa,
geçirilmiş DVT/PE, uzamış immobilizasyonlu major
cerrahi, trombojenik mutasyon, hiperlipidemi, CIN,
depresif bozukluklar, benign meme hastalıkları, imflamatuar barsak hastlıkları, KC fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz, obesite, abortus, ektopik gebelik ve PID sonrası, dismenore, endometrial hiperplazi, endometrium ca, endometriosis, epilepsi, safra
kesesi hastalıkları, GTN, başağrısı, romatoid artrit,
cinsel yolla geçen hastalıklar varlığında, TBC, yüzeyel venöz hastalıklar, solid organ transplantasyonu,
bariatrik cerrahi (restriktif prosedurler), antiretroviral, anti mikrobiyal ilaç kullananlar, SSRI kullananlar
kullanılabilir.

Komplikayonlar
Progestin içeren hapların lipid karbonhidrat ve koagulasyon faktorleri üzerine etkisi yoktur yada çok azdır (42). Ancak bir çalışmada GDM öyküsü olan kadınlarda tip 2 DM riskini yaklaşık 3 kat artırdığı gösterilmiştir (43) bu nedenenle bu kadınlar glikoz toleransı
açısından monitörize edilmelidir.
Bütün kontraseptif yöntemler ektopik gebelik
açısından koruyucudur ancak progestin içeren hapları kullanırken oluşan gebeliklerin %6-10’u ektopik
gebelik olma ihtimali vardır (42).
Avantajlar
Estrojen içeren kontraseptiflerin kullanımının kontraendike olduğu durumlarda kullanılması bir avantajdır.

WHO Kategori 3 kapsamında değerlendirilen
durumlar:
• SLE ‘de AFAS pozitifliği,
• kullanım sırasında auralı migren başlangıcı,
• geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
• dekompanse siroz,
• hepatosellüler adenom,
• malign hepatoma,
• antimikrobial kullanımı, rifampisin-rifabutin kullanımı
• antikonvulsan kullanımı phenytoin, carbamazepine, barbiturates, primidone, topiramate, oxcarbazepin
• bariatrik cerrahi öyküsü (malabsorbtif prosedurler)
• kullanım esnasında iskemik kalp hastalığı veya
öyküsü
• kullanım esnasında stroke öyküsü

Yöntem başarısızlığı
Minipill kullanımı esnasında gebelik oluşursa herhangi bir konjenital anomali olasılığında artış yapmadığı bildirilmiştir.

WHO, Kategori 4 kapsamında değerlendirilen
durumlar:
•

meme ca
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DEPOPROVERA
Depo-Provera® sadece progesteron içeren enjektable kontraseptif yöntemdir. 150 mg medroxyprogesterone acetate (MPA) derin intramuscular olarak 12
haftada bir yapılır. Farmakolojik olarak aktif düzeylere yaklaşık 24 saat içinde ulaşır ve yaklaşık 3 ay 1 ng/
ml üzerinde kalır. Ovulasyon, kan düzeyi 0.1 ng/ml
altına inince geri döner. Ayrıca 104 mg MPA içeren
subkutan uygulanan diğer bir preparat da vardır.
Etki mekanizması
Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) öncelikle gonadotropin sekresyonunu inhibe ederek
follikül maturasyon ve ovulasyonu engeller. Ayrıca
ovulasyonu engelleyerek hipoostrojenik bir ortam
yaratırlar ve böylelikle endometrial proliferasyon ve
implantasyonu engellerler. Progestinlerin servikal
mukus (sperm permeabilitesi azalır) ve tubal motilite
(siliar aktivitede azalma) üzerine olumsuz etkileri de
diğer mekanizmalardır.
Etkinlik
Oldukça etkili bir yöntemdir, tipik kullanımda 1 yıllık dönemde istenmeyen gebelik oranı %6 iken ideal
kullanımdaki oran %0,2’dir ve 1 yıl boyunca yönteme
devam etme oranı %56’dır. Etkinlik kilo değişimi veya
eşlik eden ilaç kullanımlarından etkilenmemektedir.
Yan Etki
En önemli yan etki menstruel patterndeki düzensizliklerdir.
Spotting lekelenme ya da düzensiz aralıklarla olan kanamalar: Yöntemin bırakılmasındaki en
önemli etkenlerdir. İlk birkaç ay için bu şikayetler
normal olarak kabul edilip yöntem değiştirmeye gerek yoktur ancak birkaç enjeksiyondan sonra da devam ederse uterin kanama diğer etiyolojik nedenler
açısından değerlendirilmelidir.
Amenore: Yöntemin kullanım süresi artıkça amenore oluşma riski artmakta 1 yıllık kullanım sonrasında yaklaşık %50 hastada amenore izlenmektedir(44).
Fertilite ortalama olarak yöntem bırakıldıktan 18 ay
sonra geri döner, ilk 1 yılda %70, 2. yılda %90 oranında gebelik oluşur
Kilo alımı: Kilo değişikliği ile ilgili birtakım sorunlar kadınların DMPA seçimini etkilemektedir. DMPAnın kilo üzerine değişik etkileri vardır. 2013 yılında
yapılan bir çalışmada 1 yıllık kullanım süresinde kilo

alımının 2 kg’dan az olduğu ve diğer kontraeptif yöntemlere göre bir fark göstermediği belirtilmiştir (45).
Ancak yapılan bir başka çalışmada ilk 6 ayda %5’den
fazla kilo alan kadınların sonraki 2-3 yıl için kilo alma
açısından riskli grupta olduğu belirtilmiştir (46).
Başağrısı: Yatkınlık gösteren hastalarda başağrısını tetikleyebilir (47) ancak kullanımı için kontraendike değildir.
Mood değişiklikleri: Her nekadar depresyon gelişimde etkili olmadığı düşünülse de özellikle yatkınlığı olan kadınlarda ve premenstruel sendrom tanısı
olanlarda görülme olasılığı daha fazladır (48-49-50).
Diğer: Azalmış libido, memelerde şişkinlik, halsizlik.
Komplikasyonlar
Kemik mineral dansitesinde azalma
Uzun dönem DMPA kullanımıyla ilgili en önemli
problem BMD (kemik mineral ansitesi) üzerindeki
neden olduğu değişikliklerdir. Gonadotropinlerin
baskılanmasına bağlı olarak oluşan hipoöstrojenik
durumun bu durumdan sorumlu olduğu düşünülür
(50-51). Kemik kaybı lineer değildir en fazla kayıp ilk
2-3 yıl içinde gözlenir ve daha sonra plato çizer (5253). BMD femur ve vertebrada 1 yıl kullanım sonunda %0.5-3.5, 2 yıl kullanım sonunda %5.7- 7.5 ve 5 yıl
kullanım sonunda %5.2-5.4 oranında azalır (54-5556). İmmobilize kadınlarda, maksimum kemik yoğunluğuna ulaşmamış adolesanlarda ve menopoza
girdiği ana kadar DMPA kullanan perimenopozal kadınlarda DMPA’yı bıraktıktan sonra uzun dönemde
kırık riskini artabilir (57).
Ancak çalışmalar göstermiştir ki DMPA kullanan
adolesan ve perimenopozal kadınlarda yöntem bırakıldıktan sonra kaybedilen kemik kütlenin tekrar
kazanıldığını (55-58-59) adolesanlardaki kazanımın
daha hızlı olduğu ve vertebradaki kaybın femurdaki kayba göre daha hızlı geri döndüğü belirtilmiştir.
DMPA, osteoporoz açısından normal risk grubunda
olan bir kadında peak kemik kütlesinde azalma yapmamakla beraber ilerisi yıllar için kırık riski oluşturmamaktadır (60)
DMPA kullanan hastalarda HIV enfeksiyonunda
küçük de olsa istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardır (61-62). Bu durum yöntemi kullanan populasyonun risk faktörleri ve seksüel davranışlar ile de ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca DMPA açlık insülin ve glikoz seviyelerinde
çok hafif bir artış oluşturabilir ancak bu durum klinik
olarak önem taşımamaktadır(63), özellikle kullanım
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esnasında kilo artışı olan kadınlarda diabete eğilim
daha fazla görülmektedir(64).
Yöntem başarısızlığı:
Kullanımı esnasında gebe kalındığı takdirde doğum defekti riski artmamaktdır ancak ilk trimesterde
kullanan bazı olgularda erkek bebeklerde hipospadias ya da kız bebeklerde labial fusyon veya kliteromegali bildirilmiştir.

•
•

KİMLER KULLANABİLİR

•

WHO, Kategori 1-2 kapsamında değerlendirilen
durumlar

•

Demir eksikliği anemisi, dismenore, PMS, epilepside
konvülsiyon ataklarını azaltır, orak hücreli anemide
oraklaşmayı azaltır, myelosupresif tedavi görenlerde
tercih edilebilir. Emziren kadınlarda postpartum 6 hafta sonrasında, postpartum kardiomyopati durumunda, 40 yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen sonra,
estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35 yaş üzeri sigara içenlerde, KOK’a bağlı azalmış libido şikayeti
varlığında, ciddi sağlık sorunları olanlar(vasküler hastalıkla beraber DM, ciddi SLE, kalp damar hastalığı, HT
İskemik kalp hastalığı ve migren), Aterosklerotik kardiovasküler hastalık için multıpl risk faktörü (ileri yaş,
DM, HT, sigara, düşük HDL, yüksek LDL ve TGA)varsa,
doğurganlık hemen istenmiyorsa, geçirilmiş DVT/PE,
uzamış immobilizasyonlu major cerrahi, trombojenik
mutasyon, hiperlipidemi, CIN, depresif bozukluklar,
benign meme hastalıkları, imflamatuar barsak hastalıkları, KC fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz, obesite, abortus, ektopik gebelik ve PID sonrası
(SYGHkarşı koruyucu), dismenore, endometrial hiperplazi, endometrium ca, endometriosis, epilepsi,
safra kesesi hastalıkları, GTN, başağrısı, romatoid
artrit, cinsel yolla geçen hastalıklar varlığında, TBC,
yüzeyel venöz hstalıklar, solid organ transplantasyonu, bariatrik cerrahi öyküsü (restriktif ve malabsorbtif
prosedurler), antiretroviral, antimikrobial (rifampin
ve rifabutin dahil), anticonvulsan ilaç kullananlar, SSRI
kullananlar kullanılabilir.
WHO, Kategori 3 kapsamında değerlendirilen
durumlar:
• Aterosklerotik kardiovasküler hastalık için multıpl risk faktörü (ileri yaş, DM, HT, sigara,düşük
HDL, yüksek LDL ve TGA))
• Vasküler komplikasyonlu hipertansiyon, sistolik
kan basıncı 160 mmhg diastolik kan basıncı 100
mmhg, iskemik kalp hastalığı, inme,
• İskemik kalp hastalığı veya öyküsü

•
•
•
•

Stroke
Vasküler komplikasyonlu diabet ve 20 yıldan
uzun süre DM öyküsü, nöropati, nefropati, retinopati mevcudiyeti
SLE‘de AFAS pozitifliği,
Kullanım esansında auralı migren başlangıcı,
Geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
Dekompanse siroz, hepatosellüler adenom, malign hepatom
İmmunsupresif tedavi gören romatoid artrit
(DSÖ2/3)
postpartum 6 haftadan önce

WHO, Kategori 4 kapsamında değerlendirilen
durumlar:
• meme ca
SUBDERMAL İMPLANT
1990 yılında FDA tarafından piyasaya sunulan levonorgestrel içeren Norplant yan etkileri nedeniyle
piyasadan çekildikten sonra 2001 yılında daha az
yan etkisi olan desogestrel içeren Implanon ve 2011
yılında da radyoopak madde eklenerek diagnostik
özelliği artırılan Nexplanon kullanılmaktadır.Bu metodda 68 mg etonorgestrel içeren ethylene vinylacetate copolymerden oluşmuş 40 mm boy ve 2 mm çapında bir çubuk kullanılır. Etonorgestrel, desogestrelin biolojik olarak aktif metabolitidir. Desogestrel
levonorgestrelden daha potent olup 0.09 mcg/ml
serum konsantrasyonu ovulasyonu baskılamak için
yeterlidir.Peak serum konsantrasyonuna (0.7-0.8 ng/
ml) ilk 1 haftada ulaşılır ve yaklaşık 1 yıl boyunca 24
saatte 70 mcg/ml etonorgestrel salınır daha sonraki
yıllarda salınım 30 mcg/ml olur.Çubuk kolun üst bölümüne cilt altı olarak yerleştirilir ve koruma özelliği
24 saat içinde başlar, kullanım süresi 3 yıldır ancak
WHO 5 yıla kadar güvenle kullanılabileceğini bildirmiştir (65). İmplant çıkarıldıktan sonra 1 hafta içinde
kan düzeyi çok azalır ve 3 veya 4. haftada ovulasyon
geri döner.
Etki mekanizması: LH salınımı ve surge engellenerek follikül maturasyonu ve ovulasyon baskılanır
ayrıca dual etki olarak servikal mukusun geçirgenliği
azalır, endometrial atrofi oluşturulark implantasyon
engellenir ve tubal motilite azalır.
Etkinlik
Sterilizasyon prosedurleri kadar etkili en etkili hormonal kontraseptif yöntemdir.Tipik ve ideal kullanımda 1 yıllık dönemde istenmeyen gebelik oranı
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%0.05’dir ve 1 yıl boyunca yönteme devam etme
oranı %87’dir.
Yan Etki
En sık görülen ve en çok implantın çıkarılmasına neden olan yan etkisi menstruel düzensizliklerdir(66).
Ensık görülen patern de seyrek kanama ve amenoredir kadınların yaklaşık %25’i sık veyauzun süren
kanamalardan şikayet ederler. Klinik olarak önemi
olmayan over kistlerinde bir miktar artış olmakla
beraber, implantların DMPA’ nın aksine BMD üzerine
etkisi yoktur (67). Kilo alımı bir diğer yan etki olmakla beraber BMI ‘de 1 birimden az artış belirtilmiştir.
Yöntemin kullanımı esnasında kadınların %12’si kilo
alımından bahsetmiş ve %3-7 kadın kilo alımı nedeniyle yöntemi bırakmıştır (68-69). Başağrısı %16, kilo
alımı %12, akne %12, memelerde hassasiyet %10,
emosiyonal labilite %6 ve abdominal ağrı% 5 olarak
görülebilir (70).

transplantasyonu, bariatrik cerrahi(restriktif ve malabsorptif prosedurler), antiretroviral, anti mikrobiyal
(rifampisin-rifabutin kullanımı dahil), antikonvulsan
kullanımı (phenytoin, carbamazepine, barbiturates,
primidone, topiramate, oxcarbazepin), ilaç kullananlar, SSRI kullananlar kullanılabilir.
WHO, Kategori 3 kapsamında değerlendirilen
durumlar
• SLE ‘ de AFAS pozitifliği,
• kullanım sırasında auralı migren başlangıcı,
• geçirilmiş meme kanseri (5 yıldır nüks yok),
• dekompanse siroz,
• hepatosellüler adenom,
• malign hepatoma,
• kullanım esnasında iskemik kalp hastalığı veya
öyküsü
• kullanım esnasında stroke öyküsü
WHO, Kategori 4 kapsamında değerlendirilen
durumlar:

Komplikasyonlar
•
İmplantın yerleştirilmesi sonrasında enfeksiyon, hematom, lokal irritasyon veya ekspulsiyon veya allerjik reaksiyonlar görülebilir.İmplant 2 cm’den kısa bir
mesafe kadar yer değiştirebilir çok nadiren medial
antebrachial cutaneous sinir yaralanması görülebilir
(71).
KİMLER KULLANABİLİR
WHO Kategori 1-2 kapsamında değerlendirilen
durumlar:
Emziren kadınlarda, postpartum kardiomyopati, 40
yaş üzeri kadınlarda, menarşdan hemen sonra, estrojen kontraendikasyonu olan hastalar, 35 yaş üzeri
sigara içenlerde, KOK’a bağlı azalmış libido şikayeti
varlığında, ciddi sağlık sorunları olanlar(vasküler
hastalıkla beraber DM, ciddi SLE, kalp damar hastalığı, HT İskemik kalp hastalığı ve migren), doğurganlık
hemen isteniyorsa, geçirilmiş DVT/PE, uzamış immobilizasyonlu major cerrahi, trombojenik mutasyon,
hiperlipidemi, CIN, depresif bozukluklar, benign
meme hastalıkları, imflamatuar barsak hastlıkları, KC
fokal noduler hiperplazi, Multiple skleroz, obesite,
abortus, ektopik gebelik ve PID sonrası, dismenore,
endometrial hiperplazi, endometrium ca, endometriosis, epilepsi, safra kesesi hastalıkları, GTN, başağrısı, romatoid artrit, cinsel yolla geçen hastalıklar
varlığında, TBC, yüzeyel venöz hstalıklar, solid organ

meme ca
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bozan steril inflammatuar bir reaksiyon oluşur (5, 6).
Sitotoksik peptidlerin üretimi ve enzimlerin aktive
olması, sperm motilite, kapasitasyonu ve yaşam süresinin azalmasına, sperm fagositozuna neden olur
(7, 8). Bu sitotoksik etkiler yapılan çalışmalarla da
desteklenmiştir. Bir çalışmada RİA kullanan kadınların tuba yıkanma sıvısında sperm ve ovum bulunamamıştrr (5).
Ayrıca, progestin ihtiva eden RİA lar servikal mukusu kalınlaştırarak üst genital sisteme geçiş bariyeri
oluşturur, endometrial desidualizasyon ve glandüler
atrofi yaparak imlantasyonu bozar ve glikodelin A
üretimini arttırarak sperm-yumurta bağlanmasını inhibe ederler (9, 10). Levonorgestrel endometriyumdaki östrojen reseptör down-regülasyonu ile endometriyumun dolaşımdaki östrojenlere duyarlılığını
azaltır. Bu şekilde endometriyumun incelmesine ve
glandler atrofiye neden olur.
Bakırlı RİA’ların ovülasyon üzerine herhangi bir
etkileri yoktur. Levonorgestrelli RİA larda ise başlangıçtaki progestin dozları ve azalma hızına bağlı olarak ovulasyon gerçekleşme oranları değişir. RİA’ların
implante olmuş gebeliği bozduğuna dair bir kanıt
yoktur (11).

Giriş
İntrauterin kontrasepsiyon, en sık kullanılan uzun
süreli ve geri döndürülebilir kontraseptif metoddur. Etkinlik ve güvenliği yüksek, uygulaması kolay
ve düşük maliyetlidir. Cerrahi olmayan bir yöntem
olmasına rağmen, cerrahi gerektiren tubal sterilizasyon kadar etkili bir şekilde gebelikten korur. Modern
intrauterin araçlar plastik bir gövde ve buna sarılmış
veya yüklenmiş bakır veya progestin içerirler. Progestin salan rahimiçi araçlar ‘Rahim içi sistem’ olarak
adlandırılırlar hem standart RİA koruyucu etkisine
hem de salınan progestinlere bağlı kontraseptif etkiye sahiptirler.
Dünya genelinde RİA kullanım prevalansı %23
tür. Bu oran ülkelere göre büyük değişkenlik gösterir,
%2-40 arasında değişmektedir (1, 2). Türkiye’de 2013
Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması sonuçlarına göre
RİA %16.8 ile en yüksek oranda kullanılan modern
kontraseptif yöntemdir (3).
ETKİ MEKANİZMASI
RİA’nın etki mekanizması kesin bilinmemekle birlikte,
muhtemel birkaç mekanizma ileri sürülmektedir (4).
RAİ’nın gebeliği önleyici etkisinin plastik veya metal
kısımların yol açtığı yabancı cisim reaksiyonuna bağlı
ortaya çıkan steril inflamatuvar reaksiyon ve açığa çıkan bakır veya levonorgestrelin neden olduğu lokal
değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir.
Uterus yabancı bir cisime maruz kalınca, sperme
ve yumurtaya toksik etkili olan ve implantasyonu

RİA TİPLERİ
Şekli, yapısı ve içeriğine göre çok çeşitli RİA lar mevcuttur (Resim1).
Modern RİA lar 3 başlık altında toplanabilir;
1. Bakırlı RİA
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Resim 1. Değişik rahimiçi araç (RİA) şekilleri.

2. Progestin salınımlı intrauterin sistemler
3. İnert olanlar
Yaygın kullanılan bakırlı RİA lar; CuT 380A, NovaT
ve Multiload CU’dur. Bakır miktarı yüksek olanların
etkinliği de yüksektir.
Cu T 380A RİA; T şeklinde polietilen materyal
üzerinde 380 mm2’lik yüzey oluşturan ince bakır
tel ile sarılmış dik gövde ve yatay kollardan ibarettir.
Gövdenin en altındaki 3mm lik top servikal perforasyon riskini azaltır (Resim 2). Beyaz veya şeffaf polietilenden yapılmış monoflaman ip bu topa bağlıdır.
Aletin bedeni radyoopaklığı sağlamak için baryum
sülfat içerir. Lateks bulunmaz. Klinik önemli bakır
alerjisi oldukça nadirdir. RİA yı kullanan kadınların
serum bakır düzeyleri, kullanmayan kadınlara göre
daha yüksek olup, şayet alerjik bir durum söz konusu değilse, bu durumun herhangi bir olumsuz klinik
etkisi yoktur (12).

Resim 2. Bakırlı RİA.

LNG li RİA’ya göre bakırlı RİA ların bir avantajı ise,
korunmasız cinsel ilişkiden sonra 120 saat içinde yerleştirilirlerse, acil kontrasepsiyon amacı ile de kullanılabilmeleridir.
İdeal kullanımda, ilk 1 yıl içindeki gebe kalma olasılığı %0.6, tipik kullananda ise %0.5-0.8 (13, 14 ). Bakırlı RİA ların başarısızlık oranları, LNG li RİA lara göre
hafifçe daha fazla olmakla birlikte klinik yansımaları
önemsizdir. FDA tarafından kullanım süresi 10 yıl olarak onaylanmıştır.
Yan etkileri; Özellikle takıldıktan sonraki birkaç ay
içinde artmış prostaglandin salınımına bağlı olarak
adet kanamaları yoğunlaşabilir, uzayabilir veya daha
rahatsız edici olabilir. Bu semptomlar hızla gerileyebilir. Nonsteroid anti-inflammatuar ilaçlar prostaglandin salanımını inhibe ettiklerinden RİA’ya bağlı
dismenore ve menoraji tedavisinde kullanılırlar. Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın uzun ve
fazla kanaması olan kadınlarda hormonlu rahimiçi
sistemler tercih edilmelidir.
Bakırlı RİA’ların yanısıra altın veya gümüş içeren
RİA’lar da geliştirilmişse de yaygın kullanımları yoktur.
Levonorgestrel Salan İntrauterin Sistemler
(LNG-IUS)
İçerdiği Levonorgestrel miktarı ve salınımına göre
kullanım sürelerinde farklılıklar mevcuttur. Bunlar;
Mirena, 52 mg LNg, salınım hızı 20 mcg/gün, 5
yıllık kullanım süresi
Kyleena, 19, 5 mg LNg, salınım hızı 17,5 mcg/gün,
5 yıllık kullanım süresi
Liletta, 52 mg LNg, salınım hızı 18.6 mcg/gün, 3
yıllık kullanım süresi
Skyla, 13, 5 mg LNg, salınım hızı 14 mcg/gün, 3
yıllık kullanım süresi
Hormon salan RİA ların progestajenik etkisi özellikle serviks ve endometrium üzerinedir. LNG -IUS
kullanan kadınların endometriumundaki LNG hormon düzeyi, LNG içeren ciltaltı implantlarına göre,
1000 kat fazladır (15). Periferik dolaşımdaki hormon
düzeyleri, yüksek olan intrauterin hormonal konsantrasyona göre çok daha düşüktür (16).
LNG-IUS’lerin Mükemmel kullanımda etkinlikleri
%0.1, tipik kullanımda ise %0.1-0.2’dir (13, 14).
LNG-IUS’lerin acil kontrasepsiyonda kullanımı ile
iligili çalışmalar vardır ama henüz klasik uygulamaya
girmemiştir.
LNG-IUS’lerin en sık görülen yan etkisi kanama
paterni üzerinedir. %59 uzamış kanama, %52 düzensiz kanamalar, %6-20 amenore ve %23-31 lekelenme
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şeklinde kanama paterni değişikliklerine yol açabilir.
(17). LNG-IUS uygulaması sonrası her 3 ayda bir yapılan 1 yıllık izlemlerde amenore oranları %4.9, 14.8,
15.4 olarak gözlenmiştir (18). Bu çalışmada uygulama öncesi kanama miktarı az veya kanama süresi
kısa olanlarda amenore görülme oranı daha yüksek
bulunmuştur. Bu nedenle LNG-IUS uygulanması öncesinde kanama paterni değişikliklerinin ve lekelenmelerin beklendiği ve tehlikeli olmadığı konusunda
hastaları bilgilendirmek ve rahatlatmak önemlidir.
Böylece birçok kadın bu kanama paterni değişikliklerini daha iyi tolere eder ve yöntemi bırakma oranları azalır. Kanama paterni normal veya amenoreik
kadınlarda LNG-IUS kullanımının ileri yıllarında kanama şikayetleri ortaya çıkarsa organik bir patoloji
varlığı araştırılmalıdır. LNG-IUS kullanımı sırasında
ortaya çıkan yan etkiler.
İnert RİA’lar
Herhangi bir element veya hormon içermeyen RİA
lar uzun süreler uterin kavitede bırakılabildikleri için
tercih edilmektedir. Bu RİA’lar plastik veya paslanmaz çelik gibi inert bir materyalden yapılırlar (örn.
Lippes loop). Gebelik oranları 100 kadın yılı başına 2
den fazladır. Bu yüksek başarısızlık oranından dolayı
kullanımı önerilmemektedir.
Çerçevesiz RİA’lar
Emilmeyen bir filament üzerine tutturulmuş, bakır
veya LNg içeren araçlardır. GyneFix330, plastik gövdeli diğer RİA lardan farklı olarak polypropilen sütüre
geçirilmiş silindir halkalardan oluşur (19).
FibroPlant ise LNg içeren, absorbe olmayan fibröz
bir salıcı sistemden oluşur (20).
Bu sistemlerin avantajları, küçük olmaları, yüksek
etkinlikli ve yüksek oranda tolere edilebilmeleridir.
Özellikle uterin kavite şekil varyasyonlarına daha
uyumlu olabilir (21).
KİMLER RİA KULLANABİLİR?
Uzun etkili ve reversible kontraseptifler (UERK) (RİA
ve progestin içeren implantlar) birçok kadın ve adölesan için ilk seçenektir. RİA’ların faydaları :
• Yüksek etkinlik.
• Kolay kullanım.
• Unutulabilir kontraseptif (günlük, haftalık vs.. hatırlamak gerekmez..)
• Adölesan ve nulliparlar dahil bir çok kadın için
güvenlidir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerrahi sterilizasyona bir alternatiftir.
Gizlidir ve spontan gelişen cinsel ilişkiyi bölmez.
Uzun etkilidir.
Hızlıca tekrar doğurganlığa dönülebilir.
Yan etkileri azdır.
Kontrendikasyonları azdır.
Ekzojen estrojenden kaçınılmış olunur.
Kontrasepsiyon dışı faydaları vardır.
Uzun süreli kullanılması durumunda maliyet etkindir.

LNG-IUS’leri yararları
Endometrium üzerindeki antimitotik aktiviteleri nedeniyle menoraji, menorajiye bağlı anemi, dismenore, adenomyozis ve endometriozis tedavisinde
kullanılır. Ayrıca östrojenik etkiyi karşılamak üzere
östrojen replasman tedavisi alanlarda kullanılırlar.
Servikal mukusu kalınlaştırma etkisine bağlı olarak
pelvik inflamatuvar hastalıktan koruyucu etkisi olduğunu gösteren yayınlar vardır. (22, 23)
Metod seçiminde izlenecek yol, ilk olarak hasta
ile görüşülmesi ve takip eden 2 yıl içinde gebelik isteyip istemediği sorulmasıdır. Kısa bir süre sonra gebelik isteyen bir kadında uzun etkili geri dönüşümlü
kontraseptif yöntem (Long-acting reversible contraception = LARC) seçimi yarar-maliyet açısından
tercih edilmeyebilir. Ancak hasta için maliyet önemli
değilse, uygun bir seçenektir. Kontraseptif yöntem
seçiminde öncelikle ayrıntılı anamnez, obstetrik ve
jinekolojik öykü ve kanama paternleri, menstrüal
semptomlar hakkında ayrıntılı bilgi alınmalıdır.
Son olarak kullanılması planlanan yöntemin
kontrasepsiyon dışı faydalarını düşünüp hasta yararına olacak yöntem seçilmelidir. Örneğin, dismenore,
menoraji, endometrizis ile ilişkili ağrı veya endometrial hiperplazi gibi sorunların bakırlı RİA ile giderilemeyeceği ön görülerek, LNG-IUS seçilebilir (24).
Intrauterin kontrasepsiyon için uygun adaylar:
 Etkin korunma arzusu olanlar
 Uzun süreli ancak geri dönüşümlü bir yöntem isteyenler
 Cinsel yolla geçen hastalıklar açısından düşük
riskli olanlar
 Estrojene maruz kalmak istemeyenler (Tüm RİA’lar)
veya hormon istemeyenler (Bakırlı RİA lar)
Dünya Sağlık Örgütü uygunluk kriterleri (WHO-MEC)
tüm dünya ve Türkiye’de kabul görmüş ve bir çok ülke
tarafından benimsenmiştir (25). ABD gibi bazı ülkeler
de bu kriterleri kendi şartlarına uyarlamışlardır. (26)
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Bakırlı RİA uygulamaları için kesin kontrendikasyonlar
(DSÖ Kategori 4, kesinlikle kullanılmamalı)
 Gebelik Şüphesi
 Nedeni araştırılmamış vajinal kanama
 Puerperal sepsis
 Septik Abort sonrası
 Persistan trofoblastik hastalık
 Serviks veya endometriyum kanseri varlığı
 Uterin kavitesinde ciddi distorsiyonun olması (örn.
myomlar, anotomik anomaliler, servikal stenoz..)
 PID varlığı
 Pürülan servisit
 Pelvik tüberküloz
 Wilson hastalığı veya bakır alerjisi (hiç rapor edilmiş
vaka olmamasına rağmen, bu hastalarda bakırlı RİA
tercih edilmez)
Bakırlı RİA uygulamaları için rölatif kontrendikasyonlar (DSÖ Kategori 3, zararı yararından daha fazla)
 Ciddi trombositopeni varlığı
 Doğumdan sonraki 48 saat ile 4 hafta arası
 CYBE riski yüksek olanlar
 Over kanseri
Özel durumlarda RİA kullanımı
Cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH) riski açısından
koruyuculuğu yoktur. CYBH riski açısından RİA ile
birlikte kondom kullanımı (çift korunma) önerilir.
Komorbiditesi olan kadınlar; ileri yaş, sigara, obezite, migren (auralı veya değil), multiple skleroz, epiplepsi ve depresyonda RİA güvenle uygulanır.
Antikoagülan/kanama diatezi olanlar: LNG-IUS,
kanama diatezi olanlarda veya antikoagülan ilaç
kullanan hastalarda iyi bir seçenektir. Menstrüasyon
kanamalarını azaltır hatta kesebilir. Böylece kan kayıplarını azaltır, anemi düzelir ve yaşam kalitesi artar.
Endometriumun korunması gereken kadınlar: Örneğin anovulatuar veya ekzojen karşılanmayan estrojen kullanan kadınlar da LNG-IUS’ ler lokal progestajen etki ile fayda sağlarlar. Meme kanseri öyküsü olup
tamoksifen kullanan kadınları endometriumunun korunmasında ise LNG-IUS’lerın kullanımı tartışmalıdır.
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)
tıbbi uygunluk kriterlerine göre LNG-IUS kullanımı,
meme kanseri nedeni ile aktif olarak tedavi edilen
kadınlarda kesin kontrendike, 5 yıldır hastalıksız dönemde olan meme kanseri olgularında ise relatif riskli
(kategori 3) olarak kabul edilmektedir (26). Bakırlı RİA
ların antimitojenik özellikleri ve östrojen reseptörlerini baskılamaları nedeniyle endometriyum kanserine
karşı koruyucu olduğuna dair yayınlar mevcuttur (27).

İmmünyetmezlik RİA kullanımı için kontrendikasyon değildir (25, 26). HİV (+) RİA sı olan kadınlarda, HİV RNA sının servikal dökülmesinin arttığı veya
enfekte olmayan partnere virüs bulaşının arttığını
gösteren bir kanıt yoktur (28, 29. HİV dışındaki diğer
immün yetmezlikli kadınlar (Örn kanser kemoterapisi alanlar, organ nakli olanlar veya otoimmün hastalıklar nedeni ile immün baskılayıcı tedavi alanlar) da
da kısıtlı sayıda çalışma olmasına rağmen, RİA nın bu
hastalarda infeksiyon riskini arttırdığı rapor edilmemiştir (29).
Nulliparite: Tüm yaş gruplarındaki nullipar kadınlar RİA kullanılabilir (25) Birçok nullipar kadın, RİA
yerleştirilmesini iyi tolere ederler. Ağrı için non steroid anti inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.
Düşük, doğum sonrası veya laktasyondaki kadınlar: Doğum sonrası postplasental uygulama güvenli
bir yöntemdir ama atılım oranı daha yüksektir (30).
Enfekte olmayan düşüklerden hemen sonra hem bakırlı RİA hem de LNG-IUS uygulanılabilir (31).
Daha önce RİA ile ilgili sorun yaşamış kadınlar:
RİA’nın başarısız olduğu (gebelik), dış gebelik geçiren, ağrı, RİA’nın atıldığı, anormal kanamaların olduğu, servikal veya uterin perforasyon geçiren kadınlar, bu risklerin tekrarlayabileceği hatırlatılarak, yine
Cu-RİA veya LNG-IUS deneyebilirler.
Kardiyovasküler riskler; obezite, aterosklerotik
kalp hastalıkları, trombojenik mutasyonlar, tromboemboli öyküsü bakırlı RİA ve LNG-IUS kullanımı için
kontrendikasyon değildir (25, 26)
İlaç kullanımı; bazı anti-retroviral ilaçlar ile LNGIUS’lar etkileşime girebilir (25, 26).
Görüntüleme yöntemleri; RİA’sı olan kadın Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yaptırabilir (3
Tesla ve altında). Ancak bakırlı RİA’sı olan kadınlar
bunu işlem öncesi belirtmeleri gerekir. Böylece kullanılacak sekans tipi, işlem süresi veya oluşabilecek
artefaktlar değiştirilebilir (32).
Menapoz dönemindeki kadınlarda, 50 yaşından
önce menopoza girenlerde son menstruasyondan
1 yıl sonra, 50 yaşından sonra menopoza girenlerde
ise 2 yıl sonra RİA çekilebilir. LNG-IUS kullanan ileri
yaşlardaki amenoreik kadınlarda diğer menopoz
semptomlarının varlığı araştırılır. Menopozda östrojen replasman tedavisi verilecek ise LNG-IUS yerinde
bırakılabilir.
RİA uygulama zamanı
Kadının gebe olmadığından emin olunan herhangi
bir zamanda uygulanılabilir. Uygulandıktan sonra
hemen koruyucu etkisi başlar. Uygulama sırasında
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profilaktik antibiyotik uygulanmasına gerek yoktur.
CYBH riski olanlarda uygulama öncesi gerekli testler
yapılmalıdır. Doğum sonu erken postplasental uygulama hem vajinal doğum hem sezaryen sonrası gerçekleştirilebilir. Postplasental uygulama yapılmamış
ise postpartum 4. Haftaya kadar beklemek gerekir.
Postpartum dönemde uterus atrofik olduğundan
perforasyon riski artmıştır.
Yan Etkiler
RİA’ya bağlı yan etkiler; dismenore, pelvik ağrı, menoraji ve lekelenme şeklinde sıralanabilir. Ayrıca RİA
dislokasyonu ve atılması da görülebilir.
LNG-IUS’da ise en sık rastlanan yan etki kanama
paterni değişiklikleridir. Ayrıca daha düşük oranlarda
memelerde hassasiyet, vajinal akıntı, mood değişiklikleri, libido azalması, akne, kıllanma ve fonksiyonel
over kisti oluşumu gibi etkiler görülebilir. Fonksiyonel over kistleri genellikle 4 cm altındadır ve spontan
olarak regrese olurlar.
Komplikasyon olarak nadiren de olsa RİA veya
LNG-IUS uygulaması sırasında (1.4-1.2/ 1000) uterin
perforasyon oluşabilir (33).Perforasyon sonrasında
mesane, üreter, over, sigmoid kolon, rektum gibi
komşu organlar içerisine yerleşebilir. Cerrahi olarak
çıkarılması gerekir.
Rahimiçi araç ve sistemlerde atılma veya kayma
ve yer değiştirme görülebilir. Atılma daha çok RİA uygulanmasını izleyen ilk 3 ay içerisinde görülür.
Rahimiçi araç veya LNG-IUS ile birlikte gebelik oranları oldukça düşüktür. Öncelikle ektopik bir
gebelik olmadığından emin olunmalıdır. Gebeliğin
devamı isteniyorsa; gebeliğin ilk 3 ayında ipleri gözüken RİA veya LNG-IUS çıkarılır, hasta gebeliğin 2.
veya 3. trimesterinde başvurmuş ise veya RİA ipleri
gözükmüyorsa RİA çıkarılmaz. Hasta yasal tahliye istiyor ise terminasyon sırasında RİA çıkarılır.
RİA ve enfeksiyon ilişkisi
Amerika Birleşik Devletlerinde 1970’lerde da Dalkon
Shield RİA kullanımı ve pelvik inflammatuar hastalık
(PID) arasında bağlantı kurulması, RİA kullanımının
azalması ve davaların artması ile sonuçlanmıştır (34).
Modern RİA’nın yapısı, 1970 lerdekine göre farklıdır;
aracın iplikten yapılan kuyruk kısmı, eskisinden farklı olarak monoflamandır ve pelvik enfeksiyon riskini
arttırmaz.
Bir çok çalışma RİA kullanan kadınlarda kullanım
sırasında PID riskinin artmadığını, sadece RİA uygulanmasını izleyen ilk 1 ayda özellikle klamidyal veya

gonokoksik enfeksiyon varlığında uygulama ile ilişkili olarak artmış bir PID riski olduğunu göstermiştir
(35, 36). RİA ile birlikte PID varsa RİA çıkarılmadan
önce 48-72 saat antibiyotik baskılanması gerekir
(37).
RİA ile ektopik gebelik ilişkisi:
RİA kullanan kadınlarda ektopik gebelik riski genel
populasyona göre daha düşüktür. Bunun bir sebebi,
RİA sı olan kadınlarda gebe kalma ihtimalinin çok
düşük olması ile ilgilidir. Korunmayan bir kadındaki
ektopik gebelik riski, RİA sı olan kadına göre 10 kat
fazladır (3.25-5.25/bin kadın yılına karşılık 0-0.5/bin
kadın yılıdır) (38, 39). Bununla birlikte, şayet gebelik
oluşursa, RİA kullanan kadınlarda bu gebeliğin dış
gebelik olma ihtimali, RİA kullanmayan kadınlara
göre daha yüksektir, Levonorgestrelli RİA kullanan
kadınlardaki her 2 gebelikten biri (1/2), Bakırlı RİA
kullanan kadınlardaki her 16 gebelikten biri (1/16)
ve RİA kullanmayan kadınlardaki her 50 gebelikten
biri (1/50) dış gebeliktir (40, 41). Bakırlı RİA’lara oranla LNG-IUS’da ektopik gebelik oranı daha düşüktür
(42). Daha önce dış gebelik geçirme öyküsü RİA kullanımı için bir kontrendikasyon değildir.
RİA ile infertilite ilişkisi:
RİA kullanan kadınlarda infertilite riskinin arttığını
gösteren kanıt yoktur. RİA ve LNG-IUS’ların çıkarılmasından sonra fertilitenin geri dönmesi hızlıdır (22,
43, 44)
Tüm RİA lar yüksek oranda maliyet etkindir. Özellilkle 5 yıllık kullanımda, geri döndürülebilir kontraseptif yöntemler arasında en ucuza gelenler RİA ve
etonorgestrel implanttır (45).
RİA’nın faydaları:
 Yüksek etkinlik.
 Kolay kullanım.
 Cinsel ilişkiden bağımsız, kullanıcıya bağlı başarısızlık düşük (günlük, haftalık vs.. hatırlamak gerekmez..)
 Adölesan ve nulliparlar dahil her yaştaki bir çok
kadın için güvenlidir.
 Cerrahi sterilizasyona bir alternatiftir.
 Hasta mahremiyetine uygundur.
 Uzun etkilidir.
 Hızlıca tekrar doğurganlığa dönülebilir.
 Yan etkileri azdır.
 Kontrendikasyonları azdır.
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 Hormonal kontraseptif kullanamayan veya kullanmak istemeyenler için bakırlı RİA kullanımı
uygundur.
 Özellikle LNG-IUS’lerin kontrasepsiyon dışı faydaları vardır.
 Uzun süreli kullanılması durumunda maliyet etkindir.
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Erkek kondomları (Prezervatif)

Gelişen dünyada her kadın veya erkek hayatının bir
döneminde kontrasepsiyon planlamaktadır. 1990
ortalarından bu yana artan kontrasepsiyon kullanımının gelişmekte olan ülkelerde anne ölümlerinde
%40 lara varan azalma ile sonuçlandığı tahmin edilmektedir (1). Kötü obstetrik sonuçlar için risk faktorü olan çok genç, çok yaşlı ya da yüksek paritesi
olan kadınlarda istenmeyen gebeliklerin önlenmesi ölümleri azaltmaktadır. Kontrasepsiyon küretajın illegal olduğu ya da güvenli olmadığı ülkelerde
indüklenen düşüğü önleyerek kadın mortalite ve
morbiditesinin azalmasını sağlar. Gebelikler arasındaki süreyi uzatarak sayısız çocuğun hayatını olumlu etkileyip hayat kalitelerini arttırır (2). Kontrasepsiyon için birçok yöntem olmasına karşın hormonal
ya da rahim içi araç gibi yöntemlerin kullanılamaması durumunda bariyer yöntemleri çok daha fazla
önem kazanmaktadır.
Bariyer yöntemleri spermatozoanın kadında üst
genital organlara ulaşmasını engelleyen fiziksel bariyerlerdir. Ayrıca seksüel geçişli hastalıklardan (STD)
korunmak için de önerilmektedir (3). Bu yöntemi kullananlarda STD ile indüklenen pelvik inflamatuvar
hastalık için relatif risk 0.6 olarak bulunmuştur (4).
Gebelikten korunma için başka bir yöntem kullananlara dahi artmış STD riski mevcut ise ilave olarak bu
yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.
Bariyer yöntemleri erkek kondomları, kadın kondomları, diyafram, servikal başlık, spermisid ve mikrobisidler olarak gruplandırılabilir.

Erkeklerin çoğu kontrasepsiyon amacı ile kondom
kullanmaktadır. Ülkemizde evli kadınlar tarafından
tercih edilen en yaygın olan yöntem RİA’dan sonra
erkek kondomudur (%16) (5). Erkek kondomu human immunodeficiency virus (HIV) ve STD geçişini
engellediği gösterilen tek metoddur, risk altındaki
gruplarda kullanımı özellikle önerilmelidir (3).
Kondom temelde ince, gergin bir lateks film şeklindedir. Kılıf şeklinde hazırlanmıştır, kayganlaştırıcı içerir
ve folyo ile paketlenmiştir. Kılıfın ejekulatı toplayacak
ucu mevcuttur. Kullanımı sırasında özellikle penisi
kaplamasına ve geri çekilirken de ejekulatın yayılmamasına dikkat edilmelidir. Tek kullanımlık olup sperm
ve yumurtanın birleşimini engelleyen bariyer yöntemidir. Bu kılıfların dezavantajı ilişkiden önce takılmak
zorunda olunması ve erkek partnerde his seviyesinin
azalmasıdır. Avantajları ise kadın partnere herhangi bir
yan etkisinin olmaması ve STD ‘e karşı koruyucu olmasıdır (3). Dikkatli kullanımda %97-98 e varan etkinliği
olup dikkatsiz kullanımında 100 kadın yılında gebelik oranı %15 lere kadar artmaktadır (6). Başarısızlığın
nedenleri genelde penisin geri çekilmesi durumunda
sızıntının olması, kondomun genital temastan sonra
takılması, lateksin yırtılmasına ya da mekanik olarak
zarar görmesine neden olabilecek lubrikan kullanımıdır. Kondomun genital temas olmadan takılması ve
penis ile beraber çekilmesi gerekmektedir. Yırtılama
oranı 100 kullanılan kondomda 1-2 olarak bildirilmiştir. Özellikle gençler arasında %68-80 oranında doğum
kontrolü için kullanıldığı bildirilmiştir (7).
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Erkek kondomu ucuz, sağlık personeli danışmanlığı olmadan kullanılabilen, yan etkisi olmayan bir
korunma yöntemidir. HIV ve seksüel geçişli hastalıkları azaltması nedeni ile desteklenmesine rağmen
istenmeyen gebelik önlenmesinde modern yöntemler olarak isimlendirilen yöntemlere göre daha az
etkin olarak değerlendirilmektedir (8). Kondomun
uygunsuz kullanımı ya da kullanılmaması, kondom
yırtılmasından daha çok bu yöntemin başarısızlığına
neden olmaktadır. Poliüretan kondomlar geleneksel
lateks kondomlarının yerine geçerek lateksin neden
olduğu allerjik reaksiyonlar, ilişki sırasında bozulan
his, kısa raf ömrü, yağ bazlı kayganlaştırıcılarla güçsüzleşme gibi etkiler ortadan kaldırılmıştır (9). Kontrasepsiyon için daha az effektif olmasına rağmen poliüretan kondomlar lateks hassasiyeti olan kişiler için
alternatif olmuştur.
AVANTAJ

DEZAVANTAJ

Kolay ulaşılabilirlik

Yırtılma riski

hijyenik

Kadın seksüel
memnuniyetinde
azalma

Ereksiyonu artırması

Lateks allerjisi

Sperm allerjisinin
önlenmesi

Ön sevişmede kesinti

Seksüel geçişli
hastalıkların önlenmesi
(HIV, HPV, gonore,
klamidya, herpes
simplex)
Kadın kondomu
ABD’de 1994 yılında kullanılmaya başlanan bu yöntem erkek kondomundan daha az yaygındır, ancak
aynı başarısızlık oranına ve infeksiyonlara karşı benzer korumaya sahiptir(10). Poliüretandan yapılmış,
yumuşak kılıf şeklinde iki halkası olan bu kondom
tek kullanım için uygundur. Bir halka kılıfın kapalı
ucunda vagenin içine uzanır ve yerleştirme mekanizması olarak görev alır. Dış halka kondomun dış
kenarını oluşturur ve yerleştirildiktan sonra vagenin dışında kalır, böylece ilişiki sırasında labiaları ve
penisi korur. Kondom lubrikan içerir. Kullanım için
sağlık personeli gerekli değildir. Erkek kondomu ile
kıyaslandığında kadın kondomunun ilişkinin başlangıcında kullanılması avantajdır. Ayrıca ejekulasyon
sonrası uzun süre kalabilmesi de yine avantajdır. Kadın kondomunun dış genital bölgeyi de kaplaması

nedeni ile STD yanı sıra özellikle genital herpes gibi
seksüel geçişli organizmalara karşı güvenlidir (9).
Poliüretanın lateksten daha sağlam olması nedeni
ile yırtılması daha nadir olmaktadır. 6 aylık kümülatif
gebelik oranı %12.4 olarak bildirilmiştir. 6 aylık mükemmel kullanımda gebelik oranı %2.6 dır. Ancak 1
yıllık tipik kullanım sonrası başarısızlık oranı %21 dir
(11,12).
Mükemmel kullanımda etkinliğinin diyafram ve
servikal başlık ile aynı olduğu ancak tipik kullanımda
başarısızlık oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur (10,11). Erkek kondomu ile yapılmış prospektif
çalışmalar olmadığı için her iki yöntemi kıyaslayan
istatistiksel analizler yapılamamıştır. Ayrıca STD geçişi ile ilgili etkisi net değerlendirilememiştir. Ancak
poliüretanın virus geçişine izin vermemesi nedeni ile
kadında HIV riskini azaltabileceği düşünülmektedir
Diyafram ve Servikal başlık
Modern vaginal diyafram ince lateks ya da kauçuk
kubbenin sirkuler metal yaya tutturulması şeklindeki bariyerdir. Kontrasepsiyonu uterusa sperm girişini
ve fertilizasyonu engelleyerek yapar. Ayrıca spermisid veya mikrobisidlerle kullanılarak sperm immobilizasyonu sağlayıp daha iyi kontrasepsiyona neden
olabilirler. Kadın için uygun boyuttaki diyaframın
muayane ile belirlenmesi gerekmektedir. Uygulama
öncesinde uterusun boyutu ve ve pozisyonunun
vaginal muayene ile belirlenmesi posterior vaginal
forniksin simfizis pubise olan uzaklığının not edilmesi gerekmektedir. Doğru pozisyon halkanın ön ucu
veya diyaframın, simfisiz pubis altında olması, arka
ucun da posterior fornikste olması şeklindedir.
Diyaframın kadına rahatsızlık vermeyen ya da
basınçla vagen epitelini rahatsız etmeyen en büyük
boyu tercih edilmeli, yerleştirme sırasında diyaframın serviksi tamamen örttüğünden emin olunmalıdır.
Diyafram ilişki öncesi uygulanmalı ve ilişkiden
sonra en az 6 saat çıkarılmamalıdır. Eğer tekrarlayan ilişiki olur ya da diyafram yerleştirildikten 8 saat
sonra koit gerçekleşirse ek olarak spermisid kullanılmalıdır. Bu yöntemin temel avantajı kadında yan
etkisinin olmamamasıdır. En önemli dezavantajı ise
ilişkiden önce takılması zorundalığıdır. Mükemmel
kullanımda multipar kadında gebelik riski ilk yıl içinde %19.4-20.5 iken nullipar kadında bu oran %9- 9.5
arasındadır (6). Başarısızlıkta en önemli neden diyaframın küçük boyutta kullanılması ve kadında orgazm sonrası vaginal boyutun artması sonucu diyaframın bu boyuta uygun olmamasıdır. Diyafram kul-
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lanan kadınlarda, diyaframın idrar akışındaki muhtemel mekanik obstrüksiyon etkisi ile kullanmayanlara
göre üriner sistem infeksiyonları daha sık olmaktadır.
24 saatten fazla kullanımında toksik şok sendromu
riskinde artış, yanlış yerleştirilen diyaframın vajen
duvarında ülserasyon riski de bulunmaktadır (13).
Servikal başlık diyaframdan daha küçüktür, plastik ya da kauçuktan yapılan serviksi fincan şeklinde
saran bir bariyerdir. Uzun serviksi olan ya da prolapsusu olan kadınlarda kullanılabilir. FemCap ve Lea’s
cap FDA tarafından onaylanmıştır. Servikal başlıklar
diyaframdan daha uzun süre kalabilirler. Servikal
başlık servikste 48 saatten daha fazla kalmamalı ve
başlık içine kullanım öncesi spermisid mutlaka uygulanmalıdır. Başarısızlık oranı nullipar kadınlarda
diyafram ile aynı olmakla beraber multiparlarda 2
kat daha fazladır (12).
Kadın bariyer metodları daha az populerdir. Kadın memnuniyeti fazla olmadığı için uzun süreli kullanımda tercih edilmemektedir. Diyafragm ve servikal başlık sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır
ve STD için kondom kadar koruyucu değildir. Ancak
mikrobisidlerle birlikte kullanımı gebelikten ve STD
den korunma için kullanılabilir.
Diyafram kullanımında;
AVANTAJ

DEZAVANTAJ

Hemen etki etmesi

Eğitiml sağlık personeli
ihtiyacı

Hemen geri dönüş
olması

Yerleştirmede kısmi
zorluk

Kadın kontrollü olması

Her ilişkide kullanımını
olması

Nonhormonal olması

Orta derecede etkili
olması

Partner tarfından
hissedilmemesi

Resim 1. Diyafram.

Resim 2. Servikal Kap.

Spermisidler ve süngerler
Spermisidler geri dönüşümlü kontrasepsiyon için
kullanılabilen bariyer metodlarındandır. Bütün spermisid ajanlar sperm hareketini engelleyen ya da
spermi öldüren genelde 1000 mg nonoksinol-9(N-9)
içerir (14). Kondom veya diyafram gibi mekanik bariyer yöntemleri ile birlikte kullanılır. Bu nedenle her
ilişki öncesi vagene uygulanmalıdır. Spermisidler tek
başına kullanımda gebelikten korunma için en az
etkinliğe sahip olarak sınıflandırılmaktadır, tipik kullanımda yıllık gebelik oranı %28 ve en iyi kullanım
şartlarında gebelik oranı %18’dir. Bu ajanların etkinliği kadın yaşı ile beraber artmaktadır (12).
Spermisid içeriğindeki N-9’un anti-infektif ajan
olması nedeni ile HIV ve diğer STD lere karşı koruyucu olduğu ileri sürülmüşdür. Ancak invitro çalışmalar
ile bu tez desteklenirken klinik çalışmalar N-9 içeren
spermisidlerin HIV veya STD’e karşı koruyucu olmadıklarını göstermiştir. WHO tarafından yayınlanan bir
çalışmada ise N-9’un yüksek riskli kadınlarda genital
mukozada lezyonlar ve ülserlere neden olarak HIV
transmisyonunda artışa neden olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerin doza bağlı olduğu bulunmuş, düşük
dozlarda HIV geçişi açısından koruyucu ya da promotif etkisinin olmadığı ve vaginal florada bozulmaya neden olmadığı bulunmuştur. N-9 ayrıca gonore
ya da klamidya gibi diğer STD geçişi üzerine de etkili
gözükmemektedir (15).
Spermisidler sadece mekanik bariyerlerle kullanıldığında etkili olurlar. Pesserler ya da fitiller suda
çözünebilen ya da balmumu içeriği olan spermisid
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içerirler. İlişkiden 15 dakika önce uygulanmalıdırlar.
Serviksi kaplayacak şekilde dikkatli kullanımı gerekmektedir. Jeller ya da macunlar su bazlı içeriğe
sahiptir ve vücut ısısında hızlıca yayılır. Bu nedenle
vagene yayıldığı için kremlere göre avantajlıdır. Köpük tabletler ve köpük spreyler sodyum bikarbonat içerir, bu nedenle su ile temasta karbondioksit
salınımına sebep olur. Köpükler spermisidi vagene
doğru yayarlar. Kullanılan ajana göre gebelik oranı
değişmekte ise de 100 kadın yılında 9-10 olarak bildirilmiştir. Süngerler N-9 içeren poliüretan köpükler
olarak hazırlanır. Başarısızlık oranı %9-23 olduğundan kullanımı tek başına önerilmemektedir. İlişkiden
en az 15 dakika önce uygulanmalı ve ilişki sonrası
maximum 12 saat içeride kalmalıdır (4).

uygulandığında hemen etkisi başlamaktadır. Oral
kontraseptif hap alımındaki aksamalar nedeni ile
geliştirilen bu yöntemde ayda bir kez vaginal halka
yerleştirilmektedir. Günlük 15 mikrogram etinil estradiol ve 120 mikrogram etonogestrel ( biyolojik olarak
aktif metaboliti desogestreldir) salınımı yapmaktadır
(9). 3 hafta süre ile kullanım sonrası kullanımın bırakılması ile bir hafta çekilme kanaması olacak şekilde
geliştirilmiştir. 4 hafta süre ile kullanımında amenore gelişmektedir. İlişki sırasında yerinden ayrılması
durumunda tekrar yerleştirilmelidir. Eğer 48 saatten
fazla dışarıda kaldıktan sonra yerleştirilirse başka bir
korunma yöntemi 7 gün süresince mutlaka eklenmelidir. Düzenli kullanımda başarısızlık oranı %9’dur. Bu
yöntemin kullanılmasındaki kontrendikasyonlar estrojen içeren oral kontraseptif haplar ile aynıdır (17).

Mikrobisidler
KAYNAKLAR
Mikrobisidler HIV ve diğer STD geçişlerinin engellenmesi için geliştirilmiştir. Aynı zamanda birçok mikrosid kontraseptif olarak etkilidir. Aslında HIV’in seksüel geçişinden korunmanın ispatlanmış tek yolu erkek
kondomudur ancak kadınlar için erkeğin kullanımını
gerektirdiğinden gerçekci bir çözüm olmamaktadır.
Mikrobisidlerin farmakolojik etkileri farklı mekanizmalarla olmaktadır:
1. Patojenlerin öldürülmesi ya da immobilize edilmesi
2. İnfeksiyon ajanının hedef hücreye girişinin engellenmesi
3. Hücre girişi gerçekleşti ise patojenin replikasyonunun engellenmesi
4. Vaginanın ya da rektumun savunma sistemini
arttırma
5. Patojen ve vaginal doku arasında kondom gibi
bariyer görevi yapması

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Bu ürünlerin geliştirilmesinde odaklanan noktalar
ilişkiden önce kullanılması ve vagen, serviks ve rektuma
yayılmasıdır. Tenovifir jel (9-(R)-2-fosfonomethoksipropil)
adenin monohidrat (PMPA) HIV geçişinde %39 azalma
sağladığı bildirilen ajandır (16).

9.

10.

Vaginal halka
11.

Vaginal halka, barier yöntimi olmayan ancak vaginal
kullanımlı hormonal kontraseptif ajandır. Bu yöntem
günlük kontraseptif alan hastaların rahatlığı için geliştirilmiştir. Primer olarak ovulasyonun süpresyonu
ile kontrasepsiyona yardımcı olur. Esnek, transparan, renksiz olan bu halka kadın tarafından yerleştirilip çıkarılmaktadır. Menstrüasyonun ilk 5 gününde

12.

13.
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 Spermisid tablet veya filmlerin ilişkiden önce
erimesi
 Cinsel istismar

Hangi durumlarda kullanılır?
 Kondom yırtılması
 3 veya daha fazla (30-35 mcg) ve 2 veya daha fazla 20-25 mcg KOK tabletinin unutulması
 Sadece progesteron içeren ilaçların 3 saatten
daha geç bir zamanlamayla alınması
 DMPA enjeksiyonunun 2 haftadan daha geç bir
zamanda yapılması
 Diafram yada servikal başlığın erken çıkması, yırtılması veya yer değiştirmesi
 Vajinal ring yada transdermal patchlerin geç yerleştirilmesi veya erken çıkarılması
 Koitus interruptus başarısızlığı

RIA, acil kontraseptif yöntemler içinde en etkili
olanıdır ve devam eden kontrasepsiyon sağlaması da bir avantajdır ayrıca obezite ve yüksek vücut
kitle indeksinden (BMI) etkilenmez. Özellikle pelvik
imflamatuar hastalık (PID) riskini artırabileceğinden
akut gonore, klamidya enfeksiyonu veya akut servisit durumları dışında ve diğer medikal kondisyonlar
da uygun ise uygulanabilir (2-5).
Levonorgestrel, Yuzpe metodundan daha efektiftir, bulantı, kusma, başağrısı ve memelerde hassasiyet gibi yan etkiler daha azdır (2).

Acil Kontrasepsiyonda Kullanılan yöntemler
Metod

Doz

İlişkiden sonraki kaç gün
içinde kullanılabilir

Etkinlik

Levonorgestrel

0.75 mg 12 saat ara ile veya 1.5 mg
tek doz

İlk 72 saat (3 gün)

%59-94

Östrojen + progesteron
(Yuzpe metodu)

100-120 mcg ethinil östradiol ve
500-600 mcg levonorgestrel
12 saat ara ile 2 doz

İlk 120 saat (5 gün)

%47-89

Bakırlı RIA

İlişkiden sonraki ilk 120 saat içinde

*İlk 120 saat (5 gün)

%99

Mifepireston

25-50 mg tek doz

İlk 120 saat (5 gün)

%99-100

Ulipristal

30 mg tek doz

İlk 120 saat (5 gün)

%89-99

*5. günden sonra 7. güne kadar olan kullanımlarda da gebelik oranı oldukça düşüktür ve 7 güne kadar
kullanılabileceği bildirilmektedir (1).
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Ulipristal, antiprogestin etki gösteren selektif
reseptor modulatorudur, ovulasyonu 5 güne kadar
geciktirebilir, özellikle LH’ın yükselip, henüz LH peakin oluşmadığı geç folliküler dönemde daha etkilidir.
Mifepreston, antiprogestin etki gösterir.

UYGULAMALAR
Şüpheli bir öykü, semptom veya düzensiz adet öyküsü yoksa oral kontrasepsiyon öncesi gebelik testine
ihtiyaç yoktur ancak RIA ve ulipristal kullanımı öncesi
gebelik mutlaka ekarte edilmelidir.

Etkinlik
Obez kadınlar
En etkin yöntem, başarısızlık oranı %0.04 ile %0.19
arasında olan RIA kullanımıdır, mifepireston ve ulipristal kullanımı sonrası başarısızlık %1.4, levonorgestrel sonrası kullanımda ise %2-3’dür (2-6-7). Yöntemlerin başarısı BMI, ilişkinin gerçekleştiği gün ve
acil kontrasepsiyon sonrası mükerrer ilişki durumu
ile de ilgilidir (3). Levonorgestrel kullanımı sonrasında BMI 30 kg/m2 üzeri olanlarda 4 kat, BMI 25-30 kg/
m2 arası olanlarda ise 2 kat gebelik artışı vardır. Ulipristalde ise BMI 30 kg/m2 üzeri olanlarda 2 kat, BMI
25-30 kg/m2 arası olanlar ile normal kilolu kadınlar
arasında ise bir fark yoktur (3).
Uygulama önerileri
 Başlamadan önce meme, pelvik muayene ve
rutin labarotuvar test gerektirmez
 Gebelik ekarte edilmelidir eğer öykü ile ekarte
edilemezse test yapılmalıdır.
 Oluşmuş gebelik üzerine etkisi yoktur.
 Korunmasız ilişki sonrası en kısa zamanda
kullanımı önerilmektedir ancak 120 saate kadar
olan sürede de bu yöntem tercih edilebilir
 RIA kullanımında sürenin 5 günden 7 güne
kadar uzatılabileceğine ait görüşler vardır.

BMI 30 kg/m2 üzeri veya 75 kg üzerindeki kadınlarda levonorgestrel ve ulipristal etkinliği daha az olduğu için bu kadınlarda bakır içeren RİA önerilmelidir.
RİA’nın uygun olmadığı durumlarda ikinci seçenek
ulipristal olmalıdır (14).
İlaç etkileşimi:
Sitokrom P450 enzim aktivatorleri (Anticonvulsant
(eg, barbiturates, primidone, phenytoin, carbamazepine), Antituberculosis (eg, rifampicin, rifabutin),
Antiretroviral (eg, ritonavir, efavirenz), Antifungal
(eg, griseofulvin), Herbal supplement St. John’s wort
(Hypericum perforatum), levonorgestrel ve ulipristalin etkinliğini azaltır. Bu ilaçların etkisi 28 gün kadar
sürebilir bu nedenle bu ilaçları son 4 hafta içinde
kullananlara RIA önerilmelidir (15). Ayrıca ulipristal
kullananlar beraberinde antiasit ilaçları da kullanmamalıdırancak RIA kullanmak istemeyen hastalarda RCOG, 3 mg tek doz levonorgestrel önermektedir
(15,16).
Devamlı Kontrasepsiyona
Başlangıç Zamanı

Etki mekanizması
Oral acil kontrasepsiyon yöntemleri ovulasyonu geciktirerek veya engelleyerek etki ederler aynı zamanda endometrial reseptivite ve implantasyon üzerine
olumsuz etkilerinin de olduğu söylenmektedir. Ulipristalin follikül rüptürü üzerine direkt inhibitör etkisi
vardır. Ayrıca korpus luteum fonksiyonunu bozmaları, servikal mukus üzerine olan olumsuz etkileri,
sperm, ovum veya embriyonun tubal transportunu
engellemeleri de diğer mekanizmalardandır (8,9).
RIA ise ovum ve embriyo için uygunsuz bir çevre yaratarak ayrıca bakır ionları aracılığı ile de sperm
canlılığı ve fonksiyonunu da bozarak gebeliğe engel
olur. Her iki yöntem de implantasyon gerçekleşmeden önce etkilidir; implantasyon sonrasında kullanıldığında abortusa yol açmaz (10-13).

Acil kontrasepsiyon için kullanılan Levonorgestrel
veya kombine estrojen ve progesteron tabletlerden
sonra herhangi bir hormonal kontraseptif metod
uzun dönem için başlanabilir ancak 7 gün ek korunma (bariyer metod veya abstinans ile) gereklidir ve
beklenen adetin gecikmesi durumunda gebelik testi
mutlaka yapılmalıdır.
Ulipristal sonrası kontraseptife başlanması: Ulipristal alımından en erken 5 gün sonra hormonal kontraseptiflere başlanmalıdır, çünkü her ikisi de progesteron reseptorleri için kompetatif bağlanma göstermekte ve böylece her iki ilacın da etkinliği azalmaktadır. Hormonal kontraseptiflere başlayan kadınlar ilk
7 gün ek korunma yöntemi kullanmalıdırlar. RIA ise
ulpristal sonrası hemen uygulanabilir.
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Acil kontrasepsiyon tekrarı
Aynı siklus içinde korunmasız ikinci bir ilişki için acil
kontrasepsiyon yöntemi olarak hormonal kontraseptif kullanımının kontraendikasyonu yoktur (17).
Aynı siklusda birden fazla acil kontrasepsiyon kullanımı durumunda kontraseptif etkinlik azalmaktadır.
Ullipristalin aynı siklus içinde ikinci kez kullanımı
önerilmemektedir(16).
Uygulama önerileri
 Acil kontrasepsiyonda ilk olarak RIA tercih edilir,
eğer RIA istenmiyorsa ulipristal tercih edilebilir.
 Hormonal acil kontraseptif yöntem isteniyorsa
levonorgestrel kullanımı etkinlik ve yan etki
açısından, östrojen ve progestin kombinasyonuna (Yuzpe) üstündür.
 Obez ve şişman hastalarda hormonal yöntemlerin etkinliğinin az olacağı hatırlatılmalıdır ve
mümkünse RIA tercih edilmelidir.
Yan Etki
En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma ve düzensiz
kanamalardır. Östrojen ve progestin içeren kombine hormonal rejimlerde bulantı ve kusma, levonorgestrelden ve ulipristalden daha fazla görülür. Levonorgestrelin bölünmüş dozları ile tek doz kullanımı
bulantı ve kusma açısından fark oluşturmaz (18).
Bulantı ve kusmayı önlemek için özellikle östrojen
ve progestin kombinasyonlarında antiemetik kullanılabilir. Meclizin 50 mg veya metoklopromid 10 mg,
kontraseptif ilaçtan 1 saat önce alındığı takdirde bulantı şikayeti %56’dan %28’e, kusma şikayeti ise %22’
den %11’e iner yada daha iyi tolere edilebilen ulipristal veya levonorgestrel tercih edilebilir. Ulipristal
kullanımında bulantı %12 oranında görülür (20-21).
Genelde kullanıldığı ay içinde menstruel olmayan kanama izlenir, ilaç alımından 1 hafta sonra %16
hastada kanama görülebilir (19). Halsizlik, baş ağrısı
memelerde hassasiyet ve alt abdominal ağrı, sık olmamakla beraber görülebilir
Acil olarak alınan oral kontraseptif ilaçların kusma sonrasında mideden çıkarılması durumunda RIA
tercih edilebilir.
 Eğer ilaç alımından sonraki 3 saat içinde levonorgestrel çıkarıldıysa ve antiemetik alınmadıysa,
antiemetik verilerek levonorgestrel tekrarlanır.
 Eğer estrojen ve progesteron kombinasyonu ilaç
alımından sonraki 1 saat içinde çıkarılırsa ve antiemetik kullanılmadıysa, antiemetik verilerek ilaç

tekrarlanır veya daha iyisi levonorgestrele geçilir.
 Eğer ulipristal kullanımından sonraki 3 saat içinde
ilaç çıkarılırsa antiemetik verilerek doz tekrarlanır.
Kontrendikasyon
Tek kontraendikasyonu gebeliktir. Center for Disease Control (CDC) ve WHO’nun günlük kombine oral
kontraseptif kullanımı için tanımladığı kontraendikasyonlar acil kontrasepsiyonda kombine preparat
kullanımı için geçerli değildir (22), Kontraendikasyonlarının olmamasının nedeni ise kısa süreli ve düşük doz kullanılmasıdır; özellikle trombofilik hastalıkları olanlar, kardiak problemleri olanlar, karaciğer
hastalığı veya migren şikayeti olanlarda oluşabilecek
bir gebelik çok daha yüksek riskler getirecektir.
Uygulama önerileri
 Oral acil kontraseptif yöntemlerin medikal
kontrendikasyonu yoktur
 Menstruel kanama genelde ilaç alımından sonra 1 hafta içinde olur, eğer gecikme olursa gebelik testi yapılmalıdır
 Bu ilaçlardan sonra korunmasız ilişki devam
ettiği takdirde gebelik riskinin devam edeceği
anlatılmalıdır
Yöntem başarısızlığı
Acil kontraseptif haplar alınmasına rağmen gebe kalındığı takdirde teratojenik etki veya gebeliğe olumsuz etkileri yoktur (23-24-25-26) veya ektopik gebelik riskini artırmazlar (27).
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Adolesanlarda Kullanılan Kontraseptif
Yöntemler

Adolesan dönem çocukluk çağından yetişkin hayata geçişi kapsayan dönemdir. Kişilik gelişimi, karar
verme yetisi, öz kontrol ve olgun cinselliğin kazanılması hep bu dönemde olmaktadır. Olgun cinsellik Strasburg ve Greydanus tarafından ‘bir kişiyle
karşılıklı bağışlayıcı ve güven ilişkisi içinde huzur’
olarak tarif edilmiştir.1 Adolesan dönemde başlayan
cinsellik beraberinde cinsel yolla bulaşıcı hastalıkları, planlı olmayan gebelikleri ve dolayısıyla çok ciddi
sağlık problemlerini doğurabilir. İşte bu yüzdendir ki
adolesan bireylere cinsel sağlık ve kontrasepsiyon
danışmanlığı çok önemlidir. Bu yaştaki gençler utanma duygusu, özgüven eksikliği, doğru bilgi kaynağı
ve bu kaynağa nasıl ulaşacağını bilememe, kendi
başına doğru kararlar verme yetilerinin gelişmemiş
olması nedeniyle yanlış inanışlarla kendi sağlıklarını
tehlikeye atabilirler. Biz hekimlerin görevi gençleri
üreme sağlığı ve kontraseptif yöntemler konusunda
sabırlı şekilde bilgilendirmektir.
Adolesan dönem her birinin farklı karakteristiği
olan 3 ayrı fazda incelenir: erken adolesan dönem
(10-14 yaş), orta adolesan dönem (14-17), geç adolesan dönem (17-19 bazen 21,22 yaşlarına uzatılır).2 Bu
dönemdeki kontraseptif yöntem seçiminde bireyin
gelişimi, yaşam tercihleri, medikal öyküsü, cinsel ve
sosyal yaşantısı göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan anket çalışmalarında adolesan gruplarda yöntem
seçimini etkileyen en önemli faktörler yöntemin etkinliği, süresi, kullanım kolaylığı ve yan etkileri olarak
saptanmıştır.3

Genel olarak kalıcı yöntemler dışındaki tüm yöntemler adolesan dönemde de uygulanabilmektedir. Danışmanlık öncesinde bireyin kendi ihtiyacı saptanarak, [gebelikten korunma, Cinsel yolla bulaşan hastalıkta korunma (CYBH)] o doğrultuda seçimi yapmaları gerekmektedir. Dual metod (çift korunma) etkin
bir kontraseptif yöntem yanında cinel yolla bulaşıcı
hastalıklardan korunmak için kondom kullanılmasıdır. Bariyer yöntemler, acil kontrasepsiyon, düşük
doz oral kontraseptifler (KOK), kombine enjektable
kontraseptifler, yalnız progestin içeren haplar (POP),
enjektable formlar ve implantlar, rahim içi araçlar
(RİA) ve geri çekme adolesanlar tarafından kullanılan yöntemlerdir. Rahimiçi araçlar (RİA) ve implantlar uzun etkili kontraseptif yöntemler olarak kabul
edilir (Long acting reversible contraceptives-LARC).
İmplant veya RİA dışındaki yöntemleri tercih eden
adolesanlara da mutlaka acil kontrasepsiyon ile ilgili
bilgi verilmelidir.
Ülkemizde 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre 15-19 yaş arasında evli çiftlerin
%28.1’i geri çekme yöntemini kullanmaktadır (TNSA,
2013). Amerika’da 2006-2010 arasındaki datalara
göre adolesan kızların yaklaşık %57si geri çekme (coitus interruptus) yöntemini kullandığını bildirmiştir.4
Geri çekme yönteminde yöntem başarısızlığı (gebe
kalma) tüm kullanıcılarda %22’dir ve bu yöntemle
CYBHdan korumak mümkün değildir. Bu nedenle
adolesanlara daha etkin yöntemler sunulmalıdır.
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Çoğu yönteme başlamadan önce jinekolojik muayene şart değildir. Daha önce hiç muayene olmamış ve smear alınmamış kişilerde yönteme başlama
bunların yapılması için bu bir fırsat olarak düşünülebilir. RİA uygulanması öncesi kavitenin normal
olduğundan ve enfeksiyonun olmadığından emin
olunmalıdır. Bimanuel pelvik muayene ve servikse
inspeksiyon yapılmalıdır. Kombine preparatlara başlamadan kan basıncının ölçülmesi önemlidir. Partnerleri enfekte olduğu bilinen genç kızlarda RİA takılmadan önce mutlaka CYBH için tarama yapılması
gerekmektedir. Seçilen yöntemin doğru ve düzenli
kullanılması çok önemlidir. İstenmeyen gebeliklerin
%50’si yöntemin yanlış kullanılması sonucunda ortaya çıkar. İmplantlar ve RİA dışındaki yöntemlerin
başlatılması için aydınlatılmış onama gerek yoktur.
Dual Korunma / Dual Yöntem
Dual yöntem komdom ile birlikte tipik kullanımda başarısızlık oranı az olan bir yöntemin kombine
kullanılmasıdır. CYBHdan ve gebelikten korunmada
etkindir.
Bariyer Yöntemler
Bariyer yöntemler içinde spermisid fitil, köpük, jel;
erkek kondomu, kadın kondomu, diyafram, kontraseptif sünger ve servikal başlık sayılmakla birlikte
ülkemizde sadece erkek kondomu ve kadın kondomu bulunmaktadır. Diyafram Türkiye’de bir dönem
uygulanmıştır.5 Bariyer yöntemler içinde sadece erkek kondomu CYBHdan etkin koruma sağlamaktadır.
Mükemmel kullanımda ve tipik kullanımda etkinliği
en yüksek etkinliği olan bariyer yöntemi de erkek
kondomudur. Tüm bariyer yöntemlerin etkinliği yaş
arttıkça daha da artar.6 Erkek kondomu hariç, kullanıma bağlı başarısızlığı yüksek olan bariyer yöntemlerin
adolesan dönemde kullanımı çok önerilmemektedir.
Ayrıca diğer modern yöntemlerle korunan kişilere de
CYBHdan korunmak için erkek kondomu kullanmaları önerilmelidir (çift korunma= dual protection). Kondomun yerinden kayması veya yırtılması durumunda
acil kontrasepsiyon yöntemlerine başvurulmalıdır.
Bariyer yöntemlerin bir diğer dezavantajı da koitle ilişkili olması ve kullanıcıya bağlı olmasıdır. Adolesan çağda kondoma ulaşmak (marketten satın almak, saklamak gibi) zor olabilir. Lateks alerjisi olan
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Tipik kullanımda
%14 gibi bir başarısızlık oranı bildirilmiştir.
Adolesan gruba danışmanlık verilirken bariyer
yöntemlerin nasıl kullanılması gerektiği, gebelikten

korunmak için uygun kullanımının şart olduğu ve
CYBH’dan korunma hakkında kapsamlı olarak bilgi
verilmelidir.
Düşük doz kombine oral kontraseptifler
Adolesanlarda en popüler kontraseptif yöntemdir.
Düşük doz kombine oral kontraseptifler içerisinde 50
μg’dan daha düşük östradiol içeren haplardır. Ultradüşük dozlu KOK’lar ise 20 μg ve altında östradiol
içeren haplardır. Düşük dozlu oral kontraseptiflerin
adolesan dönemde kullanılmasına engel durumlar
sınırlıdır. Ciddi ve kontrolsüz hipertansiyon (sistolik
kan basıncı ≥160 mmHg, diatolik kan basıncı ≥100
mmHg), devam eden hepatik disfonksiyon, komplike kalp kapak hastalığı, auralı veya fokal nörolojik
bulgulu migren, tromboemboli veya trombofili,
vasküler tutulumu olan diyabet ve solid organ transplantasyonu KOK kullanımı için kontrendikasyon
teşkil eder.7 Sigaranın bırakılması önerilse de 35 yaş
altı gençlerde sigara kullanımında kontrendike değildir. Gebelik şüphesi, nedeni araştırılmamış anormal uterin kanama varsa kullanılmamalıdır. KOKların
kemik üzerine belirgin bir olumsuz etkisi gösterilememiştir.8 Yalnız, 20 mcg östrojen içeren KOKlarda,
daha yüksek östrojenli KOKlara kıyasla kemik kaybı
daha fazla olduğu söylense de bu konudaki araştırmalar yetersizdir. KOKlar menarştan itibaren kullanılabilirler.
KOK’ların kontrasepsiyon dışı faydaları da bulunmaktadır. Dismenore, menoraji ve premenstrüel
disforik sendromu azaltmaları, over ve endometrium
kanserine karşı koruyucu etkilerinin dışında akne
üzerine bir miktar iyileştirici etkileri de bulunmaktadır. Anti-androjenik progestin içeren KOKlar hirsutizm tedavisinde kullanılmaktadır.
KOKların genellikle 21 gün hormon içeren hap 7
gün ara veya 24 gün hormonlu hap 4 gün ara şeklinde formları vardır. Hormon içeren hapa ara verilen
dönemde plasebo veya demir içeren haplar eklenmesi KOKları ara vermeden kullanılmasını sağlayacak ve unutulma riskini azaltacaktır. Fakat adolesanların 28 tabletlik formlara daha iyi uyum göstereceği
düşünülmektedir. Hapların unutulmaması için gece
yatarken alınması veya alarmla uyarı verilmesi hapın
düzenli alınmasını sağlayabilir. Menstürasyonun olmaması istenilen durumlarda (endometriozis, profesyonel spor yapılması) 84 günlük kesintisiz ilaç alımını takiben 7 gün ara verilebilir. KOKlara menstrüel
siklusun ilk 5 günü başlanabileceği gibi herhangi bir
zamanda (quick-start) da başlanabilir. Siklusun ilk 5
günü kullanıldığında ek bir yönteme gerek yoktur.
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Herhangi bir zamanda başlanılacaksa gebelik olmadığından emin olunmalı ve 7 gün ek bir korunma
yöntemi kullanılmalıdır.
Mükemmel kullanımda başarısızlık oranı %0.1den
azdır. Adolesan grupta tipik kullanımda 100 kadında 15 gebeliğe kadar ulaşan bir başarısızlık bildirilmiştir. Bu oranlar gençlerde hapların unutulmasına
bağlanmıştır. KOKların antiviral veya anti-epileptik
ilaçlarla etkileşime girebileceği de unutulmamalıdır.
Kullanım bırakıldıktan sonra fertilitenin dönüşü hızlı
olmaktadır.
Adolesan dönemde hergün aynı saatte hapı alma
zorunluluğu, CYBHdan korumaması ve maliyeti KOKların dezavantajlarındandır. Kullanıma başlandıktan
bir yıl içinde devamsızlık hapı bırakma oranları çok
yüksek olduğu için genellikle KOK başlandıktan üç
ay içinde tekrar vizite çağrılması önerilmektedir. Bu
sayede hem kullanım doğruluğu hem de görülen
yan etkiler sorgulanabilecektir. KOK başlanan adolesanlar hap unutulduğu takdirde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
Kombine Enjektable Kontraseptifler
Enjektable formlar da aynı KOKlar gibi hem östrojen
hem de progesteron içerirler. Ancak östrojen komponenti Etinil östradiol yerine östradiol valerattır.
Türkiye’de bulunan enjektable preparat tektir ve aylık formdadır.
Bu formların adolesan dönemde kullanımlarına
ait deneyim sınırlıdır ancak teorikte KOKlar ile benzerlik göstermesi beklenir. Yan etkileri genellikle KOK
gibidir. Menstürasyon enjektable formlarda başlangıçta düzensizleşebilir, fakat uzun süre, düzenli enjeksiyonlar sonrasında daha öngörülebilir ve daha
düzenlidir. Bu özelliği ile adolesanlarda sadece progestin içeren enjektable formlara göre uyum daha
iyidir.
Karaciğer ilk geçiş etkisinin olmaması karaciğer
hastalığı olan adolesanlarda kullanılabilmesini sağlar. Yönteme başlamadan önce genital ve meme
muayene zorunluluğu yoktur. Siklusun herhangi bir
zamanında başlanabilirse de ilk 7 günden sonra yapılırsa ek korunma gerekmektedir.
Kombine hormonal kontraseptiflerin
diğer formları
Oral alınan tablet ve enjeksiyonlar dışında, flaster ve
vajinal halka şeklinde kombine hormonal yöntemler vardır. Ülkemizde bir dönem satışa sunulan vaginal halka şu anda piyasada mevcut değildir. Vajinal

halka hasta tarafından vajene yerleştirilir. Üç hafta
sonra çıkartılır ve bir hafta aradan sonra yeni halka
yerleştirilir. Tek boyutu vardır. Tampon kullanan kızlar bu yöntemi daha rahat kullanabilirler. Kombine
hormonal preparatların yama formu (patch) ülkemizde bulunmamaktadır. Kullanım zamanın takibi
gereklidir, bunun için adolesan takvim, bilgisayar ve
cep telefonunun hatırlatıcı programlarından faydalanabilir.
Yalnız Progestin İçeren Haplar (POP)
POP’lar östrojen kullanımının tercih edilmediği hasta grubunda avantaj sağlar. Türkiye’de 75 mcg desogestrel içeren ve sürekli kullanılan POP mevcuttur.
En sık rastlanan yan etkileri adet düzensizliği ve lekelenmedir.
Yalnız Progestin İçeren Enjektable
Formlar
Depo Medroksiprogesteron asetat (DMPA) 3 aylık
bir süre ile etkin bir kontrasepsiyon sağlar. KOKlar
gibi kontrasepsiyon dışı faydaları da bulunmaktadır.
Over, endometrium kanserine karşı koruma sağlar;
salpenjit, ektopik gebelik, benign meme hastalığı,
akne, demir eksikliği anemisi insidansını azaltır.9
Kronik hastalığı olanlarda (epilepsi, orak hücreli anemi gibi) rahatlıkla kullanılabilir. Tipik kullanımda başarısızlık %3’tür. Fertilitenin dönüşü de bir yıla kadar
uzayabilir.
Adolesan dönemde pek görülmese de kullanımını kısıtlayan durumlar şöyledir: Kardiyovasküler
hastalıklar için çoklu risk faktörleri (ileri yaş, sigara,
diyabet, hipertansiyon, HDL kolesterolün az, LDL
kolesterolün çok olması), vasküler hastalıkla beraber hipertansiyon, sistolik kan basıncı ≥160 mm Hg,
diastolik kan basıncı ≥100 mmHg olması, iskemik
kalp hastalığı veya inme, trombositopeni ile birlikte
SLE, veya antifosfolipid antikorlarının pozitif olması,
romatoid artrit tanısı, ve uzun süreli kortikosteroid
tedavisi almış olmak, açıklanmayan vajinal kanama,
meme kanseri, nefropati, retinopati, nöropati ve diğer vasküler hastalıkların eşlik ettiği diyabet, ciddi
siroz, hepatosellüler adenom, hepatoma.
Neredeyse tüm kullanıcılarda yan etki olarak
(özellikle başlangıçta) menstrüel düzensizlik görülür, fakat zaman içinde düzelir.10 DMPA geri dönüşümlü olarak kemik mineral dansitesini azaltır
ve bu adolesan ile paylaşılmalıdır. FDA tarafından
DMPA’nın iki yıldan fazla kullanılmaması şeklinde
bir uyarı gelmiştir (2007); ancak gebeliğin getire-
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ceği riskler düşünülerek bir seçim yapılmalıdır. Kemik erime riskinin azaltılması için gençlerin DMPA
kullanırken günlük 1300 mg elementer kalsiyum
ve 600 ila 1000 IU Vitamin D3 (kalsiferol) veya D2
(ergokalsiferol) almaları ve egzersiz yapmaları önerilmelidir.
DMPA kullanımında sürekliliğin sağlanabilmesi
için genç kıza bir sonraki enjeksiyon için randevu
verilmeli (13. Haftaya) ve gerekirse hatırlatma yapılmalıdır. Aksi takdirde bu yönteme devamlılık çok
olmamaktadır.
Uzun etkili geri dönüşümü olan
yöntemler (İmplant ve RİA)
ACOG adolesanlarda ilk seçenek yöntem olarak uzun
etkili geri dönüşümü olan yöntemleri önermektedir
(ACOG).
RİA’lar
Uzun etkili kontrasepsiyon istemi olanlara önerilmektedir. Hem bakırlı hem de levonorgestrel içeren
RİA olabilir ancak uterin kavitenin bozuk olması,
akut pelvik enfeksiyon, bilinen veya şüpheli gebelik durumu, Wilson hastalığı, açıklanamayan vajinal
kanama, meme kanseri (LNG-RİS için) hepatoselüler
karsinom veya adenom durumlarında önerilmemelidir. Enfeksiyon ve komplikasyon oranları bakımından yetişkin kadınlarla adolesan kadınlar arasında
çok az fark vardır.11 Uygulamayı takiben 21. günden
sonra CYBH ve pelvik inflamatuar hastalık (PIH) riskini arttırmazlar. Bir derlemede, genç hastalarda
RİA’nın düşmeriski daha fazlaolarak bildirilmiştir.11
RİA uygulamasında uterus büyüklüğüne uygun RİA
seçimi önemlidir. Adolesanlarda RİAların yöntem
devamlılığı, hormonal metodlarla kıyaslandığında
daha fazladır. Ayrıca Levonorgestrelli RİA’nın menstrüel kanamayı ve dismenoreyi azaltma gibi avantajları da bulunmaktadır.
İmplantlar
Ülkemizde etonorgestrel içeren ve 3 yıl koruma sağlayan progesteron içeren implant bulunmaktadır.
Kolun iç kısmına, cilt altına eğitim almış kişilerce
uygulanmaktadır. Tipik kullanımda gebelik oranları %1’den azdır ve çıkarılmasını takiben fertilitenin
dönüşü hızlıdır. Gebelik şüphesi veya gebelik, siroz,
hepatoselüler adneom/hepatom, tanısı konmamış
anormal vajinal kanama, antifosfolipid antikor pozitifliği olan sistemik lupus eritematozus (SLE), meme

kanseri şüphesinde veya tanısı konumuş meme
kanserinde implant uygulaması kontrendikedir.7
İmplantlar ile görülen en sık yan etki anormal uterin
kanamadır.
Acil Kontrasepsiyon
Korunmasız ilişkiyi takiben ilk birkaç gün içinde kullanılan yönteme ”Acil Kontrasepsiyon” denir. Başlıca
4 tip acil kontrasepsiyon yöntemi bulunmaktadr:
 Kombine oral kontraseptif: Tercihen ilk 72 saat
içinde en az 100 mcg Etinil estradiol (EE) ve en
az 300 mcg levonorgestrel (LNG) içeren tabletten
12 saat ara ile iki doz gereklidir.
 Yalnız progesteron: Tercihen ilk 72 saat içinde en
az 750 mcg LNG içeren tabletlerden 12 saat ara
ile alınmalıdır.
 Hem kombine hem de sadece progesteron içeren acil kontrasetifleri korunmasız ilişkiden hemen sonra alınmalıdır, 72 saatten uzun bir süre
geçmişse etkili olmazlar.
 Ullipristal: Ülkemizde şu anda bulunen tek hormonal acil kontrasepsiyon yöntemidir. Otuz mg
Ullipristal içeren tek doz kullanım kolaylığı diğer
bir avantajıdır. Etkinliği de diğer hormonal yöntemlerden üstündür. Korunmasız ilişkiden itibaren 120 saat içerisinde kullanılabilmesi diğer bir
avantajıdır.
 Bakırlı RİA: Korunmasız ilişkiyi takiben beş gün
içinde bakırlı RİA takılması da diğer bir seçenektir. Uzun etkili bir yöntem istendiğinde uygulanabilir. Diğer hormonal acil kontrasepsiyondan
daha etkindir.
Acil kontrasepsiyon amacıyla kullanılan kombine hormonal yöntemlerde bulantı kusma sık görülür. Tablet alımını takiben iki saat içinde kusma
olursa anti-emetik ile beraber tekrar bir doz daha
alınmalıdır. Kusma devam ederse tabletler vajinal
uygulanabilir. Diğer yan etkileri, sersemlik, memede
hassasiyet, yorgunluk ve düzensiz kanamadır. Uzun
dönemde kullanımları önerilmez. Acil kontrasepsiyonun gebelik dışında kullanımına engel bir durum
bulunmamaktadır.
Acil kontrasepsiyon uygulayan gençler 3-4 hafta
sonra tercihen tekrar muayeneye çağırılmalı ve gebelik ekarte edilmelidir. Ayrıca uzun dönemde kullanılabilecek kontraseptif yöntemler hakkında da bilgilendirme yapılmalıdır. CYBH riski yüksek olanlarda
RİA önerilmez. Nullipar hastada takılması da teknik
olarak zor olabilir.
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Uygulama Önerileri:
 Cinsel aktif olan ve olmayan adolesanların
kontrasepsiyon ve cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar hakkında danışmanlık almaları ve yöntemler hakkında bilgilendirilmeleri gerekir.
 Yöntemler hakkında doğru olmayan bilgiler,
toplumun gençlere olan önyargısı, mahremiyetin olmayışı kontraseptif yöntemlerin gençler tarafından kullanılmasına engel olabilmektedir.
 Adolesanlarda yöntem seçiminde onların yaşam şekilleri, tercihleri, cinsel birliktelik sıklıkları, medikal öyküleri gözönünde bulundurulmalıdır.
 Adolesanlar için etkinliği en yüksek olan yöntemler önerilmelidir.
 Yöntemlerin olası yan etkileri, yöntem başarısızlığı durumunda ne yapmaları gerektiği,
hekime hangi durumlarda ne sıklıkla başvurmaları gerektiği iyice açıklanmalıdır.
 DMPA nın olası yan etkileri gebeliğin getireceği risklerden fazla değildir.
 Erkek kondomu, CYBHdan koruma sağlaması
nedeniyle diğer yöntemlerle birlikte önerilmelidir (Dual yöntem).
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Postpartum Kontrasepsiyon
Yazar

Prof. Dr. Berna Dilbaz

Postpartum dönemde danışmanlıkta emzirme, meme
bakımı, normal doğumda perine bakımı, sezaryende
yara yeri bakımı, beslenme, normal hayata dönüş,
cinsel yaşama dönüş, iki gebelik arasının 24 aya çıkarılmasının anne ve bebek sağlığı açısından önemi, bebek bakımı ve beslenmesi ve bebekteki rutin
kontroller hakkında danışmanlık yapılmalıdır.

İki gebelik arasındaki sürenin 24 ayın altında olması hem anne hem de bebek sağlığını etkileyecektir.
İki doğum arasındaki sürenin 24 ayın üstüne çıkması
konusunda anne aydınlatılmalı ve gebelikten koruyucu yöntemler hakkında bilgilendirilmelidir (Tablo 1).
Anne sütü bebek gelişimi için çok önemlidir. Kullanılan yöntemler emzirmeye engel olmamalıdır.
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Tablo 1. Emziren ve emzirmeyen annelerde tercih edilebilecek gebelikten koruyucu yöntemler.
Önerilen
(Kategori 1,2*)

Önerilmeyen, kısıtlı kullanılan
(Kategori 3,4**)

Emzirmeyende
<21 gün
postpartum

 Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bariyer yöntemler






Emzirmeyende
21-42. gün
postpartum

 Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bariyer yöntemler

 Bakırlı RİA ve Levonorgestrel içeren

Emzirmeyen
42. gün
postpartum








 Bakırlı RİA ve Levonorgestrel içeren

Emzirende
<21 gün
postpartum

 Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bariyer yöntemler






Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Bakırlı RİA ve Levonorgestrel içeren
intrauterin sistem (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)

Emzirende
21-42. gün
postpartum

 Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bariyer yöntemler






Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Bakırlı RİA ve Levonorgestrel içeren
intrauterin sistem (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)

Emzirende <6
 Laktasyonel amenoresi (güvenilir değil,
hafta postpartum
koşullara uyulmalı)
 Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bariyer yöntemler






Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Bakırlı RİA (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)

Tam emzirende
postpartum 6
hafta-6.ay

Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Progestogen içeren hap
Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
Bariyer yöntemler

 Laktasyonel amenoresi
 (güvenilir değil, koşullara uyulmalı, ilk 6 ay
sadece anne sütü ile gece ve gündüz bebeğin
her iki göğüsten emzirilmesi ve annenin
amenoreik olması koşuluyla koruyucu
etkiye sahiptir, buna rağmen menstürasyon
gerçekleşmeden ovülasyon ve gebelik
oluşabilir)
Progestogen içeren hap
 Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
 Bakırlı RİA
 Bariyer yöntemler
 Sterilizasyon

Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Bakırlı RİA ve Levonorgestrel içeren
intrauterin sistem (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)

intrauterin sistem (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)
 Kombine preparatlar VTE için riski olanlarda
kullanılamaz (>35 yaş, VTE öyküsü, hareket
kısıtlılığı, doğumda kan transfüzyonu,
BMI>30 kg/m2, postpartum kanama,
preeklampsi, sıgara içimi, sezaryen doğum,
kardiyomiyopati)
intrauterin sistem (doğum sonu 48 saat içinde
takılmamışsa 4.haftaya kadar ertelenmelidir)

 Kombine oral kontraseptif hap
 Kombine kontraseptif patch
 Kombine kontraseptif vajinal halka
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Tablo 1. Emziren ve emzirmeyen annelerde tercih edilebilecek gebelikten koruyucu yöntemler. (devamı)
Önerilen
(Kategori 1,2*)

Önerilmeyen, kısıtlı kullanılan
(Kategori 3,4**)

Kısmı emzirende
postpartum 6.
Hafta- 6.ay

 Yeni jenerasyon sadece Progestagen içeren

Emziren kadın
>6ay postpartum










hap
Progestagen içeren enjeksiyon ve ya implant
Bakırlı RİA
Bariyer yöntemler
Sterilizasyon yararı zararından daha ön
planda ise
 Kombine oral kontraseptif hap
 Kombine kontraseptif patch
 Kombine kontraseptif vajinal halka






Kombine oral kontraseptif hap
Kombine kontraseptif patch
Kombine kontraseptif vajinal halka
Progestogen içeren hap
Progestogen içeren enjeksiyon ve ya implant
Bakırlı RİA
Bariyer metodlar
Sterilizasyon

Kategori 1

Kullanımda sınırlama yok

Kategori 2

Yöntemin yararları zararlarına
göre daha fazla

Kategori 3

Yöntemin zararları yararlarına
göre daha fazla

Kategori 4

Kesinlikle kullanılmamalı

 Laktasyon amenoresi
 (güvenilir değil, koşullara uyulmalı)
 Postpartum endometriri olan kadınlarda
bakırlı rahimiçi araç ve levonorgetsrel içeren
intrauterin sistemler uygulanamaz.

KAYNAK
WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5th Edition
WHO 2015. ISBN 978 9241549158.
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Kalp Hastalarında Kontrasepsiyon
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Mine Kiseli
Prof. Dr. Berna Dilbaz

Üreme çağında kardiak hastalığa sahip kadınlarda kontraseptif yöntem seçiminde:
 Kadının gebe olduğu durumda riski,
 Yöntemin etkinliği,
 Kullanım ile uzun dönem riskler,
 Kontraseptif yararlar,
 Kişinin kendi tercihi rol oynamaktadır.

Tablo 1. Gebelikte risk grubuna göre kardiak hastalıklar 2

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak
multidisipliner ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla
danışmanlık verilmelidir. Kişinin obstetrik öyküsü,
kullandığı ilaçlar, aile öyküsü, cinsel yaşantısı, ayrıca
migren, sigara, hipertansiyon, diabet, hiperlipidemi,
tromboz gibi diğer kardiovasküler risk faktörleri sorgulanmalıdır.
Gebeliğin kalp hastası kadınlarda getireceği riskler 2006 yılında WHO tarafından sınıflandırılmıştır.1
Buna göre kardiak hastalıklar 4 kategoride yer almaktadır:
Risk grubu I: Maternal mortalitede artmış risk yok,
morbiditede hafif veya hiç artış yok.
Risk Grubu II: Maternal mortalite ve morbiditede
hafif artış bulunmaktadır.
Risk Grubu III: Mortalite riski artmış ve ciddi morbidite var.
Risk Grubu IV: Gebelik kontrendikedir.
WHO’nun risk gruplarına göre kardiak hastalıklar
Tablo 1’de özetlenmiştir.2 Pulmoner hipertansiyon
gebelikte diğer durumlardan daha fazla risk getirmektedir.
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WHO
Risk
Grubu

Hastalıklar

I

Komplike olmayan, küçük ya da hafif: PS,
PDA, MiVP
Opere edilmiş ASD, VSD, PDA, PAPVC,
TAPVC, izole SVES veya VES

II

Opere edilmemiş ASD/VSD,
Opere edilmiş TOF, çoğu aritmiler

II-III
(Kişiye
bağlı
olarak)

Hafif sol ventrikül disfonksiyonu
HOCM, WHO I ve IV olmayan kapak
hastalığı, Aortik dilatasyon olmadan Marfan
sendromu, Biküspid aort kapağı ile birlikte
aort <45 mm, opere edilmiş koarktasyon

III

Mekanik kapak, sistemik sağ ventrikül
Fontan sirkülasyonu, Siyanotik kalp hastalığı
Diğer kompleks kalp hastalığı,
Marfan sendromunda 40-45 mm aortik
dilatasyon
Biküspid aort kapağı & 45-50 mm aortik
dilatasyon

IV

Herhangi bir nedenle PAH
Ağır sistemik ventriküler disfonksiyon
(LVEF<39%)
Geçirilmiş peripartum kardiyomyopati (rezidü
sol ventrikül disfonksiyonu ile birlikte)
Ağır mitral stenoz, ağır semptomatik aortik
stenoz
Marfan sendromu & aort>45 mm
Biküspid aort kapağı & >50 mm aortik
dilatasyon
Ağır CoA

488

 KISIM IX • Kontrasepsiyon

Özellikle hormonal yöntemlerin kardiyovasküler
sistem üzerine oluşabilecek yan etkileri, bu hasta
grubunda kullanımını sınırlandırmaktadır.
Özetle hormonal yöntemlerin kardiyovasküler
sistem üzerine etkileri:
 Kombine oral kontraseptifler (KOK) özellikle sigara kullananlarda venöz tromboemboli (VTE)
riskini arttırır. Tromboz riski kullanımın ilk yılında
daha fazladır ve östrojenin dozu ile artar. Düşük
doz östrojen içeren haplarda (20 mcg) 30-40 mcg
içeren haplara göre pulmoner emboli, inme ve
miyokard infarktüsü riski daha düşüktür.3
 Östrojenin karaciğerden geçişi ile serum koagülasyon faktörlerini, trigliseritleri ve CRPyi arttırırarak prokoagülan ve antitrombotik mekanizmalarda dengeyi bozduğu bildirilmiştir.4
 Desogestrel veya gestoden içeren KOK’larda pulmoner emboli riski aynı dozda östrojenle birlikte
levonorgestrel içeren KOK’lara göre daha fazladır,
arteriyel tromboemboli açısından fark yoktur.3
 KOKlar aritmiye yol açabilir. Postpartum uzun
QT’si olan kadınlarda artmış kardiak olay riski bunun kanıtıdır.4
 KOKların muhtemelen östrojen komponentine
bağlı sıvı retansiyonu etkisi bu hasta grubunda
dezavantajdır.4
 Oral kombine kontraseptifler kan basıncını bir
miktar arttırır.
 Progestinlerin lipoprotein seviyelerine olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Androjenik etkisi az olan
progestinler HDL’yi daha çok arttırır.5
 Düşük doz progestin içeren oral kontraseptiflerden ziyade enjektable progesteronların lipid üzerine etkileri daha belirgin olmaktadır.6
 Östrojenler LDL kolesterolü azaltır, HDL kolesterol düzeylerini yükseltir. Trigliserit düzeylerinde
de bir artış olsa da ateroskleroz riski artmaz.7

deti, yaşam şekli ve tercihlerine göre yöntem seçimi
bireyselleştirilmelidir.
 Hormonal Kontrasepsiyon: Kalp yetmezliğinde
hastalar sedanter yaşam ve dilate sol ventrikülde
trombüs olasılığından dolayı tromboz için risk
altındadırlar ve bu hasta grubunda karaciğerden
ilk geçiş etkisinin önlenmesi nedeniyle transdermal veya vajinal preparatlar daha güvenlidir.4
 Aritmilere duyarlılık artmıştır, bu nedenle KOKlarla kardiyak olay riski artar.4 Sıvı retansiyonu da
durumu kötüleştirebilir.
 Progestin preparatları tromboz ve sıvı retansiyonu açısından östrojen kadar riskli değildir. Kalp
hastalığına eşlik eden osteoporoz varlığında
veya steroid kullanan kalp yetmezliği hastalarında özellikle DMPA enjeksiyonu önerilmez.4
 Bariyer yöntemlerin riski azdır, fakat istenmeyen
gebelik oranları yüksektir (mükemmel kullanımda %2-27, tipik kullanımda %15-32 başarısızlık).
Bakırlı RİAlar menstrüel düzensizlik, anemi, ağrı
ve atılma gibi riskleri içerir. Anemi kalp yetmezliği semptomlarını kötüleştirebileceğinden RİA
takılı olan hastalarda hemoglobin düzeyleri takip
edilmelidir.
 Tubal ligasyonu anestezi gerektirir; kompanse
hastalarda ve deneyimle merkezlerde yapılması
önerilir. Transservikal yolla histeroskopik tubal
oklüzyon anestezi gerektirmemesi ile avantaj
sağlar.
 Dünya Sağlık Örgütü (WHO-MEC) postpartum
kardiyomyopatili hastalarda, yalnız progesteron
içeren ajanların, bariyer yöntemlerin ve RİA’ların
kullanılmasını önermektedir.8 Diğer otörler de
kalp yetmezliği hastaları için partner vazektomisi, histeroskopik tubal oklüzyon ve RİA’ların tercih edilmesini savunmaktadır.4 CYBHdan korunmak için eş zamanlı kondom tercih edilmelidir.
Konjenital Kalp Hastalıkları

Kalp Yetmezliği hastalarında Kontrasepsiyon
Kalp yetmezliği hastalarını gebelik sürecinde bekleyen riskler kardiyak hastalığın kötüleşmesi (pulmoner ödem, aritmiler, inme), kötü gebelik sonuçları ile
ilişkisi (İntrauterin gelişme geriliği, gestasyonel yaşa
gör ufak bebek (SGA bebek), preterm doğum gibi),
fetüse genetik geçiş (özellikle dilate kardiyomyopatinin ailesel formları veya Marfan sendromunda) ve
kullanılması gerekecek ilaçların teratojenite riskinden dolayı kullanılamaması (anjiotensin reseptör
blokörleri, ACE inhibitörleri gibi) durumlarıdır. Bu
hasta grubunda hastanın altta yatan hastalığın şid-

Konjenital kalp anomalili hastaların yaşam sürelerinin artması, bu hastaların gebe kalma şanslarını doğurmuş ancak gebeliğin getirdiği birtakım riskleri de
beraberinde getirmiştir.
 Konjenital kalp hastalığı heterojen bir gruptur.
Bir kısmında basit lezyonlar görülür ve kontraseptif yöntemler açısından normal popülasyondan çok farklı değildir. Ancak bir kısmı da oldukça
komplike multisistemik hastalıktır.
 Üreme çağına gelen ve opere edilmiş çoğu konjenital kalp hastasında gebelik kontrendike değildir fakat teratojenik potansiyele sahip ilaç kul-
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lanımı olabilir. Gebelik öncesi prekonsepsiyonel
değerlendirme, teratojenik olmayan ilaç kullanımına geçiş, varsa rezidü lezyonların gebelik öncesi tedavisi gerekebilir.
Konjenital kalp hastalarında KOKların kullanımı
tromboz riskinden dolayı sakıncalıdır. Özellikle
eski tür protez kapağı olanlar, kapak tromboz öyküsü olanlar, pulmoner hipertansiyon, rezidüel
sağ-sol şantlı hastalarda, dilate kardiyomyopati
ve sol ventrikül disfonksiyonu varsa kesinlikle
kontrendikedir.8,9
İskemik kalp hastalığı ve koroner arterlerin etkilendiği Kawasaki hastalığı gibi arteriel hastalıklarda KOKlar kullanılmamalıdır. Yeni jenerasyon
mekanik kapaklar, atrial fibrilasyon, flutter, tromboembolik olayı olup warfarin tedavisi alanlar
(ACOG önerilerine göre geçirilmiş tromboembolik olaylarda KOKlar kontrendikedir), hipertansiyon ile birlikte opere olmuş koarktasyonda,
aortik dilatasyonla birlikte Marfan sendromu’nda
Dünya Sağlık Örgütü KOK’ları Kategori 3 (rölatif
kontrendikasyon, zararı yararından daha fazla)
olarak bildirmiştir.8
KOKların kullanılabileceği konjenital kalp hastalıkları (DSÖ Kategori 1; rahatlıkla kullanılabilir):
Mitral kapak prolapsusu, normal fonksiyonlu biküspid aorti kapak, hafif pulmoner stenozis, hipertansiyon veya anevrizma bulunmayan opere
edilmiş koarktasyon vakaları, sekel bırakmadan
tedavi edilmiş defektler (ASD, VSD, PDA, Total
anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi) olarak sıralanmıştır.
Yalnız progestin içeren kontraseptif yöntemler konjenital kalp hastalıklarında kullanılabilir.
Ancak oral kullanımda başarısızlık oranları göz
önüne alınacak olursa özellikle gebeliğin riskli
olduğu hasta grubunda enjektabl formların veya
implantların kullanılması önerilmelidir.
Antikoagülan kullananlarda tromboz riskini arttırmadan, menstrüel kanamayı azaltacak ve ovulasyonu inhibe edecek yöntemler uygundur. Yalnız progestin içeren ajanlar ve levonorgestrel’li
RİA tercih edilebilir.10
RİA’ların enfeksiyon riski, kanama ve atılması dışında çok fazla riski bulunmamaktadır. Pulmoner hipertansiyonlu ve Fontan sirkülasyonlu hastalarda
RİA’nın takılması esnasındaki vagal reaksiyon çok
tehlikeli olabilir ve bu hastalarda önerilmez.11
Teorikte RİA uygulanması sırasında enfektif endokardit riski bulunmaktadır ancak Amerika Kalp
Derneği (American Heart Association) profilaksi
önermemektedir.12

 Yüksek başarısızlık oranlarından dolayı bariyer
yöntemler bu grup hastada tercih edilmemelidir.
Ancak, diğer yöntemlerle eş zamanlı kullanımı
cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyuculuk sağlayacaktır.
 Konjenital kalp hastalıklarında uzun etkili geri
dönüşümlü kontraseptif yöntemler (RİA, subdermal implant) tercih edilir.13 Center for Disease Control (CDC) RİA ve implantların komplike
kapak hastaları ve pulmoner hipertansiyon dahil
konjenital kalp hastalıklarında ilk tercih olmasını
önermektedir.14
 Bazı Özel Durumlarda Öneriler:
o Eisenmenger Sendromu: Bu hastalar gebeliği
tolere edemeyeceklerinden kalıcı yöntemler
hakkında bilgilendirilmelidir.
o Mekanik Protez Kapak Hastaları: Yeterli antikoagulasyon almayan hastalarda KOKlar
kontrendikedir. Warfarin alan grupta KOKlar
tartışmalıdır.
o Fontan Sirkülasyonu: Yalnız progestin içeren
yöntemler bu grupta idealdir.
İskemik Kalp Hastalıkları & İnme
Reprodüktif çağda iskemik kalp hastalığı sık değildir. Ancak maternal yaşın giderek artması gebelikte
iskemik olay ve myokard infarktüsü görülme riskini
arttırmaktadır.
 Geçmişte KOK kullanımı myokard infarktüsü riskini arttırmaz15 ancak halen KOK kullanıyor olmak
MI ve inme riskini 2.5 kat arttırmaktadır. Bu da
KOKların protrombotik etkilerine bağlanmıştır.15
Kardiyak olaylar ve inme sigara içen hastalarda
daha fazladır. DSÖ iskemik kalp hastalığı olanlarda KOK’ları Kategori 4 (kesin kontrendikasyon,
kullanılmamalı) olarak kabul etmiştir.
 Şu anda veya geçmişte iskemik kalp hastalığı
olan hastalarda kontraseptif yöntem olarak
yalnız progestin içeren yöntemlerin başlanması sakıncalı değildir (DSÖ, Kategori 2) ancak kullanım sırasında iskemik kalp hastalığı
çıkması kategori-3 olarak kabul edilmektedir.
DMPA ile hipoöstrojenik durum ve HDL’de
azalma saptandığından DPMA’nın iskemik kalp
hastalığında kullanımı kategori 3 olarak kabul
edilmektedir..
 DMPA dışında yalnız progestin içeren yöntemler
inme öyküsü olan kadınlarda başlanabilir (DSÖ,
Kategori 2) ancak yöntem kullanırken inme gerçekleşirse yöntemin devamı önerilmez (DSÖ, Kategori 3).
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Hipertansiyon
 KOKların kan basıncı üzerine etkilerinden ve hipertansiyon (HT) öyküsü olan kadınlarda inme ve
myokard infarktüsü riskinin artmasından dolayı
kronik hipertansif hasta grubunda önerilmemelidir (DSÖ, Kategori 3). Tansiyonun sistolik ≥160,
diastolik ≥100 mm Hg olması veya vasküler hastalık durumunda kesinlikle kullanılmamalıdır
(DSÖ Kategori-4). Ancak ACOG reprodüktif çağda
myokard infarktüsü veya inme riskinin az olması,
KOKların kontrasepsiyon dışı yararlarının olması
gibi sebeplerden ötürü KOKların sağlıklı, sigara
içmeyen, 35 yaş altı, iyi kontrollü hipertansif kadınlarda uygun olduğunu belirtmiştir.7 Birkaç ay
boyunca kan basıncı takibinin iyi olduğu durumlarda da devam edilebileceğini bildirmektedir.
 Gebelikte HT öyküsü olup kan basıncı regüle olan
hasta grubunda kombine hormonal yöntemler
ve yalnız progestin içeren ajanlar kullanılabilir.
 HT olan kadınlarda yalnız progestin içeren yöntemler veya levonorgestrel içeren intrauterin
sistemler uygun seçeneklerdir. Kötü kontrollü
hipertansif hastalarda (Sistolik kan basıncı ≥160,
diastolik kan basıncı ≥100 mm Hg) ve vasküler
hastalık eşlik ettiğinde DMPA DSÖ Kategori-3; diğer progestinler DSÖ Kategori-2’dir.
 Kötü kontrol HT hastalarında RİAlar da tercih edilebilir.16
Dislipidemi
 Dislipidemisi olan ancak diğer kardiovasküler risk
faktörleri olmayan hastalarda kombine hormonel yöntemler kullanılabilir. Oral kontraseptiflerin
dislipidemili hastalarda kullanabilirliği kategori
2‘dir. Tedavi başlamadan her hastaya rutin tarama önerilmemektedir.8
 Genetik lipid bozuklukları olan hastalarda kardiovasküler hastalık riski fazla olduğundan, kombine hormonel kontraseptif yöntemlerin kullanılması sakıncalı olabilir. ACOG LDL kolesterol
değerleri 160 mg/dL olan veya çoklu kardiak risk
faktörü olan hastalarda rahim içi araçlar gibi hormonal olmayan yöntemlerin tercih edilmesini
önermektedir.7

boemboli ile ilişkili olabilir.8 Yalnız progestin içeren
yöntemler tercih edilebilir (DSÖ, kategori 1).
Kardiak Hastalıklarda İlaçlarla
Kontraseptiflerin Etkileşimi
Bazı ilaçlar kontraseptif hormon serum düzeylerini
arttırabilir veya azaltabilir. Aynı şekilde hormonlar
da bazı ilaçların düzeylerini etkiler. Antihipertansif
ajan olan Bosentan, etinil östradiol ve progesteron
düzeylerini azatır, bu durumda oral kontraseptif dışında bir kontraseptif yöntem önerilir (yalnız progestinler veya RİA).17
Diüretikler ve aldosteron antagonistleriyle birlikte
drospirenon kullanımının teorik olarak hiperkalemiye
yol açma riski bulunmaktadır. Östrojen diüretik etkileri antagonize edebilir. Etinil estradiol, noretisteron
enantat, ve gestoden takrolimusun plazma düzeylerini arttırır. Siklosporin de östrojen veya progestojen
kullanımından etkilenmektedir. Warfarin kullanan kadınlarda progestajenler INR düzeylerini etkileyebilir.
Makrolidler uzun QT sendromlu hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır. Kardiak iletim bozukluğu veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda lokal anestezik ile birlikte adrenalin kullanılması önerilmez.
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Dünyada epilepsisi olan yaklaşık 50 milyon insan bulunmaktadır.1 Epileptik kadın hastaların da yaklaşık
yarısı reprodüktif çağdadır.1 Epileptik hasta grubunda kullanılan ilaçların olası teratojenik etkileri nedeniyle plansız gebeliklerin önlenmesi ve etkili kontrasepsiyon önem taşımaktadır. Sadece kadın hastalıkları doğum uzmanlarının değil, hastaları takip eden
nörologların da danışmanlık vermeleri, hastaları bu
konuda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.2
Epilepsi tanısı olan kadınlarda kontraseptif yöntem seçimi ve danışmanlık verilmesi iki açıdan özellik
taşır; 1- Antiepileptik ajanlar (AEA) karaciğer enzimlerini indükleyerek oral kontraseptiflerin etkilerini
azaltır, 2- Oral kontraseptifler karaciğerde sitokrom
p450 enzim sistemini arttırarak antiepileptiklerin etkilerini azaltır. AEAlar daha çok östrojen metabolizmasını arttırırarak, kan steroid düzeylerini azaltırlar.
Sex hormon bağlayıcı globülin (SHBG) üretimini de
arttırabilirler.2 Dolayısıyla, kontraseptif etkinlik azalır.
Östrojen de fenobarbital, fenitoin, karbamazepin ve
lamotrijin gibi ilaçların kan düzeylerini azaltarak nöbet kontrolünü bozabilir.
Antiepileptik ajanlar ve hormonlar barsaktan
portal dolaşıma P-glikoprotein adlı taşıyıcı protein
ile taşınır. İki grup ilacın, emilim aşamasında kompetetif olarak yarışması ve etkileşimi de mümkün
olmaktadır.
Epileptik ilaçların enzim üzerine etkileri tablo
1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Karaciğerde Sitokrom Enzim İndüksiyonu yapan
ve yapmayan antiepileptik ajanlar
Karaciğerde Sitokrom
Enzim İndüksiyonu yapan
ve Oral kontraseptiflerin
Etkinliğini azaltan ajanlar

Karaciğerde Sitokrom
Enzim İndüksiyonu
yapmayan ve Oral
kontraseptiflerin
Etkinliğini etkilemeyen
ajanlar

Karbamazepin

Valproik asit

Fenobarbital

Etosuksimid

Fenitoin

Gabapentin

Primidon

Lakosamid

Eslikarbazepin asetat

Levetirasetam

Okskarbazepin

Pregabalin

Felbamat

Retigabin

Rufinamid

Tiagabin

Lamotrijin*

Vigabatrin

Topiramat (yüksek dozda)

Zonisamid

 Fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, okskarbazepin gibi ajanlar östrojenin ve daha az olarak
progesteronun metabolizmasını arttırarak etkinliğini azaltır. Tablo 1‘de ilk sütunda yer alan bu
ilaç grubu ile birlikte kombine hormonal kontraseptifler (oral, yama, halka ya da enjektable formları) veya sadece progestin içeren yöntemler de
önerilmez CDC).3
 Depo Medroksiprogesteron asetat (DMPA) ve
levonorgestrel implantlar, antiepileptikler ile birlikte kullanıldıklarında etkinlikleri azalmadığı için
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önerilebilir (DSÖ, Kategori 1 ve 2). Ancak, levonorgestrel implantlarla gebelikler bildirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü epilepsisi olan kadınlarda
rahim içi araçlar (RİA) veya bariyer yöntemlerinin tercih edilmesini önermektedir.4 RİA ilaç-ilaç
etkileşimine yol açmaz ve yıllık başarısızlık oranı
%0.2-0.8 arasında değişmektedir.2 Nullipar kadınlarda RİA kullanılamaz düşüncesi artık değişmiştir. Amerikan Pediatri Akademisi adölesanlarda birinci basamak kontraseptif olarak RİA’yı
önermektedir.5
Lamotrijin sadece östrojenin metabolizmasını etkilemesiyle diğer ajanlardan farklıdır. Lamotrijin
ile birlikte yalnız progestin içeren kontraseptiflerin kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.
Bakırlı ya da Levonorgestrel içeren RİA’lar uygulanabilir. Levonorgestrelin etkisi lokal olduğu için
ilaç etkileşiminin olmadığı düşünülmektedir.2
Oral kontraseptiflerin kullanılması gerekliyse minimum 30 mcg östrojen dozu içeren formlar tercih edilmelidir.
Östrojen de lamotrijin gibi bazı ilaçların metabolizmasını arttırır ve kan düzeylerindeki dalgalanmalar nöbet yönetimini bozabilir.
Antiepileptik ilaçlar kemik demineralizasyonunu
arttırarak osteoporoza yol açarlar. Kombine oral

kontraseptiflerin kemik mineral dansitesi üzerine
etkileri net değildir. Bu konuda kesinlik kazanmış
bir bilgi de yoktur.
 Hormonal kontraseptiflerin ilaçlarla olan olumsuz olabilecek etkileşimleri hastalara anlatılmalı
ve uygun yöntem hakkında bilinçlendirilmelidir.
 Antiepileptik bir ilaç kullanan kadına OKS başlanacak olursa metabolizma artacağı için nöbet
görülebilir. Bu tür durumlarda sitP450 ile metabolize edilmeyen levetirasetam gibi bir ilaç tercih
edilmelidir.
 Valproik asit polikistik over sendromunun etyolojisinde yer alabileceğinden bu hasta grubunda
kullanılmamalıdır.
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Menopozal Semptomların
Yönetimi
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değişimlerle ilgili olarak en sık karşılaştığımız durumlardır.

Menopozdaki başlıca semptomlar vazomotor ve vajinal semptomlardır. Özellikle vazomotor semptomlar kadınlar için problem oluşturmakta ve en sık görülen semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal
menopoza giren kadınlarda %50-82 oranında görülmektedir. Vazomotor semptomlar menopozal geçiş
sürecinde artar ve yaklaşık son menstrüal siklustan
bir yıl sonra en yüksek düzeye ulaşır. Bu makalede
doğal ve cerrahi menopoz sonrası görülen vazomotor ve vajinal semptomların yönetiminde önerilen
kanıt düzeyindeki klavuzlar sunulacaktır.

Vazomotor Semptomlar
Özellikle baş, boyun ve göğüs bölgesini içeren üst
vücut kısmında ani başlayan aşırı sıcak hissi sıcak
basması olarak tanımlanmaktadır. Tipik olarak 1-5
dakika süren bu epizotlar terleme, kızarma, üşüme
ve titreme hissi, ciltte yapışkanlık hissi, anksiyete ve
bazen de kalp çarpıntısı ile karakterizedir. Vazomotor
semptomlar uyku ile ilişkili olabilir ve bazı kadınlarda
kronik uyku bozukluğuna da sebep olabilir.
Vazomotor semptom epizotları sıklık ve süre bakımından da çeşitlilik göstermektedir. Çalışmalar kadınların %87’sinde günlük yaşamda sıcak basmaları
yaşadığını, yaklaşık %33’ünde de günde 10 kereden
fazla olduğunu bildirmiştir (1). Sıcak basmalarındaki
genel süre belirsiz olmasına rağmen, son yayınlara
göre daha önce bildirilen 6 ay-2 yıl arası değişen süre
daha uzun olabilmektedir (1-4).
Sıcak basmalarının patofizyolojisi tam olarak
anlaşılamamıştır ve bir çok faktörle ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Semptomların menopozal geçiş
döneminde ortaya çıkması ve östrojen verilmesiyle
düzelmesi nedeniyle reprodüktif hormon seviyelerindeki değişikliklerin önemli rolü olduğu görülmektedir. Gözlemsel çalışmalarda düşük östrojen ve
yüksek FSH düzeylerinin vazomotor semptomlarla
ilgili olduğu gösterilmesine rağmen, vazomotor
semptomlardan sadece hormonal değişiklikler sorumlu olamaz. Çünkü menopozal geçiş dönemindeki

GİRİŞ
Menopoz ovaryan aktivitenin kaybından sonra
menstrüel siklusların kalıcı olarak durması durumudur. Son siklusun üzerinden bir yıl geçene kadar kesin tanı konulamaz. Kuzey Amerika’da ortalama menopoz yaşı 51’dir. Bir çok kadında son siklusu takip
eden yıllarda menopozla ilgili fizyolojik değişiklikler
ortaya çıkmaya başlar. Bu dönem sıklıkla perimenopoz veya klimakterik dönem diye adlandırılmakta
olup, son yıllarda menopozal geçiş dönemi terimi
kullanılmaya başlanmıştır (1).
Ovaryan fonksiyonun yavaşlamasıyla birlikte
menopozal geçiş döneminde hormon seviyelerinde
dalgalanmalar olur. Östradiol ve progesteron seviyeleri azalır, FSH düzeylerinde artış olur. Bunların sonucunda fizyolojik değişiklikler ve klinik semptomlar
başlar. Kadınlardaki menopozal semptomlar çeşitlilik göstermesine rağmen vazomotor semptomlar
(sıcak basmaları) ve vajinal semptomlar hormonal
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kadınlarda semptomların ortaya çıkması ve ciddiyeti
çok çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca geçiş döneminde
termoregülatör mekanizmalarda değişiklik olduğuna
dair kanıtlar vardır. Geçiş döneminde termoregülatör
bölge daralmakta ve iç sıcaklıktaki minimal değişikliklere daha duyarlı hale gelmektedir. Sıcaklıktaki
küçük değişiklikler termoregülatör mekanizmaları
tetiklemekte ve sonuçta vazodilatasyon ve terleme
ile sıcak basması hissi oluşmaktadır. Sıcak basmalarını
araştıran fizyolojik çalışmalarda vücut iç sıcaklığının
postmenopozal kadınlarda premenopozal kadınlara
göre daha fazla dalgalanma gösterdiği ve östrojen
tedavisinin regülatör bölgeyi genişlettiği bildirilmiştir. Vazomotor semptomlarda rol alan diğer santral
fizyolojik mekanizmalar seratonerjik, noradrenarjik,
opioid, adrenal ve otonom sinir sistemlerini de kapsamaktadır. İlaveten seks steroid metabolizmasındaki çeşitli polimorfizmlerle vazomotor semptomlar arasında ilişki bulunması da genetik özelliklerin
önemli olduğunu göstermektedir (1). Yine aynı şekilde ırk farklılıkları da semptomların ortaya çıkmasında önemli bir faktördür. Geniş bir çalışmada Afrikalı
kadınların en yüksek düzeyde Asyalı kadınların ise
en düşük düzeyde vazomotor semptomları yaşadıkları bildirilmiştir (5). Bu çeşitliliğe fizyolojik farklılıklar
ve soya ürünlerinden zengin diyet sebep olabileceği
gibi etnik farklar ve vazomotor semptomların kültürler arası farklı algılanması da önemli olabilir.
Vazomotor semptomların özellikle perimenopozal dönemde obez kadınlarda daha çok izlendiği
çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (1, 6). Bu ilişkinin
mekanizması tam olarak anlaşılamamakla beraber,
adipoz dokunun bir yalıtkan gibi fonksiyon gördüğü
ve ısı kaybındaki normal termoregülatör mekanizmalarla etkileşim halinde olabileceği varsayılmaktadır. Sigaranın da vazomotor semptomlarla ilişkili
olduğu fakat diyet içeriği gibi diğer sağlık alışkanlıklarının semptomlarla pek güçlü ilişkisinin olmadığı
da bildirilmiştir (5). Reprodüktif dönemde premenstrüel semptomlardan şikayetçi olanlarda vazomotor
semptom görülme olasılığı daha yüksektir (6).
Vazomotor semptomların kardiyovasküler sağlık
ve kemik sağlığı gibi önemli sağlık ölçütleri ile ilişkisi
konusunda yeni veriler de mevcuttur. Bununla beraber son yayınlarda semptomların yeni menopoza
girmiş hastalarda subklinik ateroskleroz için güçlü
prediktör olmadığı bildirilmiştir (7).

fizyolojik ve anatomik değişikliklerle ilgilidir. Menopozun genitoüriner sendromu, majör ve minör
labialar, klitoris, vestibül, vajina, üretra, ve mesanedeki değişiklikleri içeren, östrojen ve diğer seks
steroidlerindeki azalmaya bağlı bulgu ve semptomlar topluluğu olarak tanımlanmıştır (8). Menopozal kadınların %10 ila 40’ı vajinal atrofiye bağlı,
vajinal kuruluk, kaşıntı ve disparoni gibi en az bir
semptomdan şikayetçi olmaktadır (8). Genitoüriner
traktustaki yüzeyel epitelin kaybı dokuda incelmeye sebep olur. Vajinal rugaların kaybı ve elastisitede
azalma vajinanın daralması ve kısalmasına sebep
olur. Epitelyal dokular daha frajil olup yırtılma,
çatlama ve fissür oluşumuna daha yatkın olur. Bu
değişikliklere introitusta daralma, labia minörlerde
füzyon, klitoris ve üretrada küçülme eşlik edebilir.
Vajinal pH daha alkali hale gelerek vajinal flora değişimine sebep olur ve ürogenital infeksiyon riski
artar. Bu değişiklikler disparoniye sebep olarak seksüel fonksiyonu bozabilir.

Vajinal Semptomlar

Uygulama şekli

Vajinal atrofi hipoöstrojenik durumun direk neticesidir ve menopozdaki genitoüriner sistemdeki

Sistemik östrojen tedavisi için hazırlanmış çok çeşitli preparatlar mevcuttur. Östrojen veya östrojen +

KLİNİK DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Sistemik hormon tedavisi (HT), sadece östrojen ile
veya progesteronla kombine edilmiş şekilde, menopozla ilişkili vazomotor semptomlarda en etkili
tedavidir. Veriler sadece progesteron, testosteron ve
birleşik bioidentik (biyo-özdeş) hormon (overde üretilen hormonlara kimyasal olarak benzer veya yapısal
olarak eş/benzer bitki kaynaklı hormonlar) kullanımını desteklemez (1, 9).
VAZOMOTOR SEMPTOMLARIN TEDAVİSİ
VAZOMOTOR SEMPTOMLARDA HORMONAL
TEDAVİLER
Sadece östrojen veya östrojen + progesteron
Menopozal vazomotor semptomların yönetiminde
birçok çalışmanın sonucu sistemik HT’nin etkinliğini
desteklemektedir. 24 randomize kontrollü çalışmanın derlendiği Cochrane meta-analizinde oral östrojen veya östrojen+progesteron kombine tedavisinin
plaseboya göre bir hafta içinde vazomotor semptomların sıklığı ve ciddiyetinde %75 azalma sağladığı bulunmuştur (10).
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progesteron preparatları tablet, yama, jel veya sprey
şeklinde, oral veya transdermal olarak uygulanabilir.
Tüm yöntemlerle vazomotor semptomlarda azalma
sağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerde intraanazal
ve bukkal formlar da bulunmaktadır.
Doz
HT etkinliğinin değerlendirilmesi için yapılan çalışmalarda prensip olarak standart dozlar çalışılmıştır.
Birçok kadında HT iyi tolere edilmesine rağmen,
standart dozlarda da meme hassasiyeti, vajinal ka-

nama, abdominal distansiyon ve başağrısı gibi yan
etkiler ortaya çıkabilir. Düşük doz ve ultra-düşük
dozlar standart dozlara göre daha iyi yan etki profiline sahip olabilir ve bazı kadınlarda vazomotor
semptomların azaltılmasında etkilidir. Tedavi dozları,
uygulama şekilleri ve kanıt düzeyinde yararlılık ile
FDA (U.S. Food and Drug Administration) onayı durumları Tablo 1’de özetlenmiştir (1-2).
Düşük doz ve ultra-düşük doz tedavilerde vazomotor semptomlardaki iyileşme derecesi standart
doz preparatlardaki gibi geniş olarak çalışılmamıştır.
Bazı kadınlarda semptomlarda azalma olmasına rağ-

Tablo 1. Menopozal vazomotor semptomlar için tedavi seçenekleri.
Tedavi

Doz/Rejim

Kanıtlanmış
fayda

FDA
onayı

Hormonal
Sadece östrojen veya
östrojen + progesteron
 Standart doz

 Düşük doz

 Ultra-düşük doz

Konjuge östrojen 0.625 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 1 mg/gün

Evet

Evet

Transdermal östradiol 17β 0.0375-0.05 mg/gün

Evet

Evet

Konjuge östrojen 0.3-0.45 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 0.5 mg/gün

Evet

Evet

Transdermal östradiol 17β 0.025 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 0.25 mg/gün

Karışık

Hayır

Transdermal östradiol 17β 0.014 mg/gün

Karışık

Hayır

Östrojen+ agonist/antagonist

Konjuge östrojen 0.45 mg/gün + bazedoksifen 20 mg/gün

Evet

Evet

Progestin

Depo medroksiprogesteron asetat

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

7.5 mg/gün

Evet

Evet

Klonidin

0.1 mg/gün

Evet

Hayır

Gabapentin

600-900 mg/gün

Evet

Hayır

Fitoöstrojenler

Hayır

Hayır

Herbal Tedaviler

Hayır

Hayır

Vitaminler

Hayır

Hayır

Egzersiz

Hayır

Hayır

Akapunktur

Hayır

Hayır

Refleksoloji

Hayır

Hayır

Stellat ganglion blokajı

Evet

Hayır

Testosteron
Tibolon

2.5 mg/gün

Birleşik biyo-özdeş hormonlar
Non-Hormonal
SSRIs ve SNRIs
Paroksetin

SSRIs: Selective seratonin reuptake inhibitors FDA: Food and Drud Administration
SNRIs: Selective seratonin norepinephrine reuptake inhibitors *Plasebo karşılaştırmalı
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men, düşük ve ultra-düşük dozlarda iyileşme standart
dozlardaki kadar etkili görünmemektedir. Yine de
HT’ye verilen cevap çeşitliliği ve ilgili riskler göz önüne
alındığında, vazomotor semptomların tedavisinde tedavinin bireyselleştirilmesi ve mümkün olan en düşük
etkili doz ile en kısa sürede tedavi önerilmektedir (1).
Riskler
Sistemik kombine HT’nin başlıca riskleri tromboembolik olaylar ve meme kanseridir. HT güvenliğini
analiz eden çalışmaların büyük çoğunluğunda yalnız konjuge-ekin östrojen veya medroksiprogesteron asetat ile kombine konjuge ekin östrojen içeren
preparatlar değerlendirilmiştir. 50-77 yaş arasındaki
sağlıklı menopozal kadınlarda yapılan geniş bir randomize kontrollü çalışma olan Women’s Health Initiative (WHI) çalışmasına göre, ortalama 5 yıl kombine
HT alan grupta meme kanseri, koroner arter hastalığı, inme ve venöz tromboembolik olaylar hafifçe artmış, kırık ve kolon kanseri riski azalmıştır (11). Sadece
östrojen grubunda tromboembolik olaylarda artış
olmuş, kardiyovasküler olaylar ve meme kanserinde
artış kaydedilmemiştir (12). Bu bulguları henüz yeni
menopoza girmiş genç kadınlarda genellemek zordur. Çünkü WHI, HT’nin primer koroner kalp hastalığı
korunmasındaki rolünü amaçlamıştı ve katılımcıların
çoğu menopozal geçiş dönemini bitirmişti.
WHI çalışmasının bulguları, 60 yaşın altındaki genç
kadınlarda ve menopoza gireli 10 yıldan az olmuş genç
kadınlarda tekrar analiz edildiğinde, HT’nin bu daha
genç grup kadınlarda olası kardiyoprotektif etkileri
gösterilmiştir (13). Bununla beraber WHI sonrasında
13 yıllık kümülatif takip verisi, konjuge ekin östrojen ve
medroksiprogesteron asetat grubunda risklerin yararlı
etkiden daha ağır bastığını bildirmiştir (14). Benzer şekilde 23 çalışmanın dahil edildiği Cochrane derlemesinde HT’nin primer veya sekonder hastalık koruması
amacıyla kullanılmaması gerektiği, çünkü risklerin faydadan ağır bastığı rapor edilmiştir (15).
Östrojen ve progesteronun alternatif formlarının kullanımı değişik risk profilleri ile ilişkili olabilir.
Gözlemsel çalışmalarda transdermal östrojenin oral
formlara göre venöz tromboemboli riskinin daha
az olduğu bildirilmekle beraber çeşitli rejimlerin
güvenlik ve etkinliğini karşılaştırmak için daha fazla
randomize kontrollü çalışma verisine ihtiyaç vardır.
Tedavinin sonlandırılması
HT’nin sonlandırılmasıyla beraber yaş ve kullanım
süresinden bağımsız olmak üzere kadınların yaklaşık

%50’sinde vazomotor semptomlar rekürrens gösterir (1, 6). Rekürrensi önlemek için önerilebilecek birbirine üstünlüğü kanıtlanmış herhangi bir sonlandırma metodu (direk bırakma ya da doz azaltarak kesme) yoktur. HT’ye devam kararı bireyselleştirilmeli
ve yaştan bağımsız olarak kadının semptomları ve
risk yarar oranı temel alınmalıdır. 65 yaş ve üzerindeki bazı kadınlar vazomotor semptomların yönetimi
için HT’nin devam etmesine ihtiyaç duyabildiği için,
ACOG 65 yaş nedeniyle sistemik östrojen tedavisinin
rutin sonlandırılmasını önermez. Daha genç kadınlarda da östrojen tedavisi veya kombine HT her kadının kendine özgü klinik prezentasyonuna ve risk
yarar oranına göre bireyselleştirilmelidir.
Endometrial hiperplaziyi önlemek amacıyla östrojene progestin eklenmesine alternatif olarak, östrojen
+ östrojen agonist/antagonist preparatları araştırılmıştır. Yakın zamanda konjuge östrojen + bazedoksifen
içeren günlük oral preparat uterusu olan kadınlarda
vazomotor semptomlar ve osteoporozun önlenmesinde FDA tarafından onaylanmıştır. Bu tedavi ile plaseboya göre vazomotor semptomların anlamlı olarak
azaldığı ve kemik mineral dansitesinin arttığı gösterilmiştir (16).
Progestinler
Progestinler primer olarak uterusu olan kadınlarda
endometrial hiperplazi ve kanseri önlemek amacıyla
östrojene ek ajan olarak kullanılmalarına rağmen tek
başına da vazomotor semptomları iyileştirdiklerine
dair bazı kanıtlar vardır. Bazı çalışmalarda östrojen
tedavisine progestin eklenmesi plasebo eklenmesine göre semptomlarda daha etkili olmuştur. Sadece
progestin tedavisinin de etkili olduğunu bildiren bazı
çalışmalar vardır. Vazomotor semptomlarda iyileşme
sağlamasına rağmen sadece progestinlerin güvenliği
ile ilgili kombine östrojen+progestin preparatlarıyla
karşılaştırmalı veriler sınırlıdır. WHI sonuçlarına göre
konjuge ekin östrojen+medroksiprogesteron asetat
kolunda meme kanseri riski artmış olduğundan dolayı, meme kanseri risk artışının progesterona bağlı
olabileceği ile ilgili endişeler vardır. Dolayısıyla vazomotor semptomların yönetiminde sadece progestinler ilk basamak tedavi olarak düşünülmemelidir (1).
Testosteron
HT ile testosteron kombinasyonu menopozal semptomların tedavisinde araştırılmıştır. Bir Cochrane
meta-analizinde 35 çalışma değerlendirilmiş, vazomotor semptomların tedavisinde yarar sağlamadığı
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gibi, lipid parametrelerinde istenmeyen etkiler, akne,
hirşutizm ve kliteromegali gibi yan etkiler ortaya çıkmıştır. Bununla beraber HT’ye testosteron eklenmiş
rejimlerde seksüel fonksiyon skorlarının yükseldiği
bulunmuştur (17). Sadece testosteron tedavisi FDA
tarafından onaylanmamıştır.

Tablo 2. Menopozal hormon tedavisinin kontrendike
olduğu durumlar.
Durum

Kontrendikasyon sebebi

Meme veya endometrial
kanser hikayesi

Hormonlar ile alevlenebilir

Porfiri

Hormonlar ile alevlenebilir

Tibolon

Tromboembolik hastalık
hikayesi

Tromboemboli riski
artabilir

Tibolon doku spesifik östrojenik ve progestojenik
etkileri olan sentetik bir steroiddir. Uterus ve meme
üzerine östrojenik etki yapmadan, kemik mineral
dansitesi, vazomotor ve vajinal semptomlarda yararlı
etkisi var gibi görünmektedir. Bununla beraber HT ile
karşılaştırıldığında güvenlik ve etkinliği ile ilgili veriler
sınırlı olduğundan, menopozal semptomların tedavisinde ilk basamak tedavi olarak düşünülmemelidir (1).

Açıklanamayan vajinal
kanama

Neoplazi ekarte edilmeli
Hormonlar ile alevlenebilir

Aktif karaciğer hastalığı

Östrojen karaciğerde
metabolize edilir

Akut kardiyovasküler
hastalık

Hormonlar ile alevlenebilir

İmmobilizasyon

Tromboemboli riski
artabilir

Koroner arter hastalığı
veya inme hikayesi

Hormonlar ile alevlenebilir

Hipertrigliseridemi

Tromboemboli riski
artabilir

Memede atipik duktal
hiperplazi

Malignansiye progresyon
riski artabilir

Kontrolsüz hipertansiyon

Kardiyovasküler hastalık
riski artabilir

Aktif safra kesesi hastalığı

Hormonlar ile alevlenebilir

Migren başağrıları

İnme riski artabilir

Birleşik biyo-özdeş hormonlar
Biyo-özdeş hormonlar yapısal veya kimyasal olarak
vücutta üretilen hormonlara benzeyen bitki kaynaklı hormonlardır. Mikronize progesteron ve östradiol gibi, ticari olarak mevcut ürünlerdir. Saflığı
ve potensi değişken olmasının yanında güvenlik ve
etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Biyo-uygunluk ve biyoaktiviteleri değişken olabilir. Kan ve tükrük testlerine
göre bireyselleştirilmiş tedavilerin de etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış değildir (9).
HT kontrendikasyonları Tablo 2’de özetlenmiştir (6).
VAZOMOTOR SEMPTOMLARDA
NON-HORMONAL TEDAVİLER
SSRI (selektif seratonin reuptake inhibitörleri), SNRI
(selektif seratonin-norepinefrin reuptake inhibitörleri), klonidin ve gabapentin menopoza bağlı vazomotor semptomların tedavisinde HT’ye alternatif etkili
tedavilerdir (Tablo 1).
SSRI ve SNRI grubu ilaçlar
Antidepresan ilaçlar olan SSRI ve SNRI grubu ilaçların
vazomotor semptomlarda etkili olduklarına dair kanıt
artmaktadır. Veriler karmaşık olmakla beraber, randomize kontrollü çalışmaların sonuçları bu tedavilerin
sağlıklı ve depresyonu olmayan kadınlarda sıcak basmalarına karşı etkili olduğunu göstermektedir (1819). Bulantı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, konstipasyon, uyku hali, terleme ve seksüel disfonksiyon gibi
bildirilen yan etkiler olmakla birlikte, doz ayarlaması
ile ve zaman içinde genel olarak azalmıştır.

Mevcut veriler SSRI ve SNRI grubu ilaçların vazomotor semptomlarda HT’den daha az etkili olduğunu bildirmesine rağmen östrojenle direk karşılaştırmalı çalışmalar sınırlı olduğu için kesin sonuçlara
ulaşmak zordur.
Klonidin
Klonidin antihipertansif ilaç olarak kullanılan bir santral
etkili alfa-2 agonisttir. Vazomotor semptomların tedavisinde de kullanılır fakat bu endikasyon için FDA onayı
almamıştır. Vazomotor semptomların yönetiminde etkinlik ve güvenlikle ilgili veriler sınırlıdır. Bir meta-analize
göre plasebo ile karşılaştırıldığında az bir yarar göstermiştir (19). Ağız kuruluğu, uykusuzluk, uyuşukluk hali
yan etkileri arasındadır. Kan basıncı pek etkilenmez.
Gabapentin
Gabapentin, bir gama amino bütirik asit analoğudur
ve antikonvulsan olarak kullanılmaktadır. Çeşitli çalışmalarda vazomotor semptomları azalttığı gösterilmiş fakat bu endikasyon için FDA onayı almamıştır.
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Sık görülen yan etkileri baş dönmesi, uyku hali ve
periferal ödemdir. Gabapentin, vazomotor semptomların tedavisinde SSRI ve SNRI grubu ilaçlarla
benzer etkinliğe sahiptir (1).
VAZOMOTOR SEMPTOMLARDA TAMAMLAYICI
VE ALTERNATİF TEDAVİLER
Tamamlayıcı bitkisel tedaviler ve doğal ürünler
Çeşitli doğal ürünler vazomotor semptomların tedavisinde kullanılmaktadır. A.B.D.’de bu ürünlerin hiç
birisi FDA tarafından düzenlenmemiş ve güvenlik,
etkinlik ve saflık açısından test edilmemiştir çünkü
bunlar besinsel destek ürünleri olarak düşünülmüştür. Eldeki veriler, fitoöstrojenlerin, herbal ürünlerin
ve hayat tarzı değişimlerinin vazomotor semptom
tedavisinde etkili olmadığını göstermektedir (1, 6, 8).
Fitoöstrojenler
Fitoöstrojenler östrojenik biyolojik aktivitesi olan bitki türevi maddelerdir. Soya fasülyesi, soya ürünleri ve
kırmızı yoncada bulunan izoflovanlar, genistein ve daidzein örnek olarak verilebilir. Menopozal semptomların tedavisinde fitoöstrojenlere olan ilgi Asyalı kadınlarda vazomotor semptomların daha az sıklıkta ve hafif görülmesi ve östrojen bağımlı kanserlerin beyaz ırk
kadınlarına göre daha az gözlemlenmesiyle başlamıştır. Asyalı kadınların diyetlerinde soya ürünlerindeki
yüksek fitoöstrojen içeriği bulunmaktadır. 30 plasebo
kontrollü çalışmanın derlendiği meta-analizde yüksek
dozlarda fitoöstrojenlerin yarar sağladığına dair kanıt
bulunmamıştır, fakat genistein konsantreleri ile ilgili
faydalar ileri araştırma gerektirmektedir (20). İki yıla
kadar olan kullanımda endometrium hiperstimülasyonu gibi istenmeyen etkiler de gözlenmemiştir ancak uzun dönem güvenlik verisi sınırlıdır.
Herbal Tedaviler
Vazomotor semptomların tedavisinde çalışılan herbal tedaviler Çin herbal tıbbı, black cohosh (Actaea
racemosa veya Cimicifuga racemosa), ginseng, St.
John’s wort ve ginkgo biloba’yı kapsar. Günümüzde
menopozal vazomotor semptomların tedavisinde
kullanımlarını destekleyen kanıt yoktur (1, 6, 8).
Vitaminler
Vazomotor semptomların tedavisinde vitamin destek ürünlerinin etkinliğine dair veriler sınırlıdır.

Alternatif Teknikler
Vazomotor semptomların yönetiminde çeşitli çalışmalarda akapunkturun etkinliği değerlendirilmiştir.
Altı randomize kontrollü çalışmayı değerlendiren
bir meta-analizde plaseboya üstünlüğü gösterilememiştir (21). HT’nin kontrendike olduğu vakalarda
stellat gangliona lokal anestezik enjeksiyonunun
semptomları azalttığına dair ön veriler mevcut olmakla beraber bu yeni tekniğin etkinlik ve güvenliğinin kanıtlanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç
vardır (1).
VAZOMOTOR SEMPTOMLARDA ALIŞKANLIK
VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ
Destekleyen veriler sınırlı olmasına rağmen, ince
kıyafetler giymek, ortam ısısının düşürülmesi, serin
içeceklerin tüketilmesi gibi sık kullanılan çözümler
mantıklı olabilir. Vazomotor semptomların sıklığı ve
ciddiyeti ile ilişkili olan alkol ve kafein tüketiminden
kaçınılması önerilmelidir.
Vazomotor semptomları olan kadınlarda aerobik
egzersiz hayat kalitesini ve duygu durumu iyileştirse
de, semptomların tedavisi için egzersiz önerilmesini
destekleyen kanıt yoktur (1, 8).
VAJİNAL SEMPTOMLARIN TEDAVİSİ
VAJİNAL SEMPTOMLARDA HORMONAL
TEDAVİLER
Östrojenler
Östrojen tedavisi ile menopoza bağlı atrofik vajinit
semptomları hafifler. Sadece vajinal semptomu olan
kadınlara lokal tedavi önerilir. Tipik olarak vajinal östrojen formülasyonları indüksiyon terapisi olarak başlanır, günlük kullanılır ve 1-2 hafta boyunca devam
edilir. Takiben düşük dozlarda idame tedavisi olarak
devam eder. İdame tedavisi için net bir süre belirlenmemiştir. Vajinal semptomlarda tedavi seçenekleri
Tablo 3’de özetlenmiştir (1).
Vajinal östrojenin sistemik absorbsiyonu atrofi
nedeniyle düşük doz preparat kullanan postmenopozal kadınlarda dokümente edilmiştir. Endometrial
kanser riskini artırdığına dair teorik risk mevcuttur.
Plasebo ile karşılaştırıldığında lokal östrojen tedavisinin artmış endometrial hiperplazi riski ile ilişkili
olmadığı bulunmuştur (1). Dolayısıyla endometrial koruma için progesteron eklenmesi gereksizdir.
Tanısal değerlendirme gerektiren postmenopozal
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Tablo 3. Menopozal vajinal semptomlarda tedavi seçenekleri.
Tedavi

Doz

Kanıtlanmış fayda*

FDA onayı

Konjuge östrojen 0.625 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 1 mg/gün

Hormonal
Östrojen
Sistemik
 Standart doz

 Düşük doz

 Ultra-düşük doz

Evet

Evet

Transdermal östradiol 17β 0.0375-0.05 mg/gün Evet

Evet

Konjuge östrojen 0.3-0.45 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 0.5 mg/gün

Evet

Evet

Transdermal östradiol 17β 0.025 mg/gün

Evet

Evet

Mikronize östradiol 17β 0.25 mg/gün

Karışık

Hayır

Transdermal östradiol 17β 0.014 mg/gün

Karışık

Hayır

Östradiol 17β halka 7.5 μg/gün

Evet

Evet

Östradio vajinal tablet 10 μg/gün

Evet

Evet

Östradiol halka 0.05 mg/gün

Evet

Östradiol 17β krem 2g/gün

Evet

Konjuge östrojen krem 0.5-2 g/gün

Evet

Vajinal/Lokal

Non-Hormonal
Östrojen agonist/antagonist
 Raloksifen ve tamoksifen
 Ospemifen

Hayır
60 mg/gün

Hayır

Evet

Evet

Vajinal lubrikanlar

Evet

Hayır

Vajinal nemlendiriciler

Evet

Hayır

Herbal tedaviler ve soya
ürünleri

Hayır

Hayır

FDA: Food and Drud Administration
*Plasebo karşılaştırmalı

kanama olmadığı sürece, progestin veya lokal östrojen kullanımında endometrial takibe gerek yoktur.
30 çalışmayı içeren son Cochrane derlemesine göre
Çeşitli intravajinal östrojen preparatları birbiriyle
karşılaştırıldığında aralarında etkinlik açısından fark
yoktur. Östrojen kremler halka ile karşılaştırıldığında endometrial kalınlık artışına sebep olabilir; bu da
kremlerin daha yüksek dozda kullanılmasına bağlanmıştır (22).
Östrojen Agonistleri ve Antagonistleri
Östrojen agonist ve antagonistleri, farklı hedef dokularda östrojen reseptörlerini selektif olarak stimüle veya inhibe eden sentetik bileşiklerdir. Farklı

hedef dokulardaki östrojen reseptörlerinin kimyasal yapılarının çeşitliliğinden dolayı bu selektif etki
olasıdır. Bu özelliklerinden dolayı bazı dokularda,
tromboembolik olay riskinde artış, endometrial ve
vulvovajinal değişiklikler ve vazomotor semptomlar
gibi istenmeyen fizyolojik etkiye sebep olabilirler.
Bu ajanlardan tamoksifen ve raloksifen menopozal
vajinal semptomların tedavisinde etkili değildir (1).
Bununla beraber, yeni bir östrojen agonist/antagonisti olan ospemifen, endometriumu stimüle etmeden vajinal atrofiyi iyileştirmektedir. Sık görülen yan
etkiler sıcak basmaları, vajinal akıntı, kas spazmları
ve aşırı terlemedir. Menopozun genitoüriner sendromuna bağlı orta-ciddi disparoni tedavisinde oral
ajan olarak kullanılmaktadır (8).
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VAJİNAL SEMPTOMLARDA
NON-HORMONAL TEDAVİLER
Vajinal lubrikanlar
Östrojen içermeyen su bazlı veya silikon bazlı lubrikan ve nemlendiriciler vajinal semptomları hafifletebilir. Bu ürünler özellikle hormonal tedavi kullanmak
istemeyen kadınlarda uygun seçenektir. Koitus öncesinde vajinal introitusa uygulanmalıdır.
Herbal tedaviler ve soya ürünlerinin vajinal semptomların tedavisinde kullanımını destekleyen veri
sınırlıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
 Sistemik HT, sadece östrojen veya östrojen + progesteron kombinasyonu, menopoza bağlı vazomotor semptomların tedavisinde en etkili tedavidir.
 Düşük ve ultra-düşük doz östrojen kullanımı
standart dozlara göre daha iyi yan etki profiline
sahiptir ve bazı kadınlarda vazomotor semptomları hafifletebilir.
 HT’ye verilen yanıtın çeşitliliği ve ilişkili riskler göz
önüne alındığında, tedavinin bireyselleştirilmesi
ve tedavide vazomotor semptomların azalması
için gerekli mümkün olan etkili en düşük doz ve
en kısa sürede uygulanması önerilir.
 Kombine sistemik HT’nin riskleri tromboembolik
hastalık ve meme kanserini içerir.
 SSRI ve SNRI grubu ilaçlar, klonidin ve gabapentin menopoza bağlı vazomotor semptomların
tedavisinde HT’ye alternatif etkili tedavi seçeneğidir.
 Östrojen tedavisi menopoza bağlı atrofik vajinal
semptomları etkili şekilde hafifletir. Sadece vajinal
semptomları olan kadınlara lokal tedavi önerilir.
 Paroksetin vazomotor semptomların tedavisinde
FDA tarafında onaylanmış tek non-hormonal tedavidir.
 Postmenopozal kadınlarda orta-ciddi düzeydeki
disparoni tedavisinde ospemifen FDA onayı almıştır.
 Sadece progestin içeren tedaviler, testosteron ve
biyo-özdeş hormon tedavileri vazomotor semptom tedavisinde önerilmez.
 Veriler fitoöstrojenlerin, herbal destek ürünlerinin
ve hayat tarzı değişikliklerinin vazomotor semptomların tedavisinde etkili olmadığını göstermiştir.
 Östrojen içermeyen su veya silikon bazlı vajinal
lubrikan ve nemlendiriciler menopoza bağlı vajinal semptomları hafifletebilir.

 İnce kıyafetler giyilmesi, ortam ısısının düşürülmesi ve serin içecekler tüketilmesi gibi sık kullanılan çözümler vazomotor semptomların yönetiminde mantıklı olabilir.
 HT’ye devam etme kararı bireyselleştirilmelidir ve
yaştan bağımsız olarak kadının semptomları ve risk
yarar oranı göz önüne alınarak karar verilmelidir.
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bildirilen yan etkilerdir. Bu etkiler genellikle zaman
içinde veya doz ayarlamasıyla çözülmüştür.
Eldeki kanıtlar, SSRI ve SSNRI’larin vazomotor
semptomların tedavisi için hormon tedavisinden
daha az etkili olduğu ortaya koymasına rağmen, kesin sonuca varmanın zordur, çünkü östrojen ile doğrudan karşılaştırmalar sınırlıdır.
Paroksetin (7.5 mg / gün) vazomotor semptomların tedavisi için FDA tarafından onaylanmış tek hormon dışı terapidir.

Hangi non-hormonal ilaçlar vazomotor
semptomların tedavisinde etkilidir?
Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif
serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRI),
klonidin ve gabapentin menopoz ile ilgili vazomotor
semptomların tedavisinde etkili alternatiflerdir.
Selektif Serotonin geri alım inhibitörleri ve
Selektif Serotonin-Norepinefrin
geri alım inhibitörleri

Klonidin
Antidepresan ajanlar olan SSRI ve SSNRI’ların menopozla ilişkili vasomotor semptom tedavisinde etkili
olduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Veriler
karışık olsa da, randomize kontrollü çalışmaların
sonuçları bu ilaçların sağlıklı depresyonda olmayan
kadınlarda menopozal sıcak basmaları tedavisinde
etkinliğini desteklemektedir (1-8).
365 kadının değerlendirildiği randomize kontrollü bir çalışmada, SSNRI desvenlafaksin (100 mg /
gün) ile tedavi edilenlerin kadınların %62’sinde ortaağır sıcak basmaları azalmış, buna karşılık plasebolu
kadınların sadece %41’inde azalma görülmüştür ve
tedavi etkisi bir yıl boyunca korunmuştur (6, 7).
Vazomotor semptomların yönetimi için SSRI veya
SSNRI’lar ile ilgili önceki çalışmaların meta-analiz sonuçları, plaseboyla karşılaştırıldığında anlamlı bir
azalma göstermişti (ortalama fark -1.13;%95 GA,
-1.70 ila -0.57) (9).
Bulantı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, sinirlilik, kabızlık, uyuşukluk, terleme ve cinsel işlev bozukluğu

Merkezi etkili bir alfa 2-agonist olan klonidin, vazomotor semptom tedavisinde kullanılan antihipertansif bir ajandır. Ancak bu endikasyon için FDA
onaylı değildir.
Vazomotor semptomların yönetiminde güvenlik
ve etkinlik verileri sınırlıdır. Sistematik bir inceleme
ve meta-analiz; plaseboya kıyasla, klonidin (0.1 mg
/ gün) az da olsa faydalı olduğunu, ancak hormonal
tedaviye kıyasla daha az faydalı olduğunu göstermiştir (9). Sık bildirilen advers etkileri; ağız kuruluğu,
uykusuzluk ve uyuşukluk olarak bildirilmiştir. Kan
basıncı olumsuz olarak etkilenmemektedir.
Gabapentin
Bir gama aminobütirik asit analoğu olan Gabapentin,
çeşitli çalışmalarda vazomotor semptomları azalttığı
gösterilen ancak bu endikasyon için FDA onaylanmamış bir antikonvülzan ajandır. Randomize kontrollü
507
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bir çalışmada gabapentinin (900 mg / gün) sıcak basma sıklığında %45 ve semptom şiddetinde %54’lük
bir azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (10).
Ağır ve orta derecede sıcak basmaları olan 45 kadının yer aldığı başka bir çalışmada hastalar düşük
doz transdermal östradiol (25 mikrogram / gün) ve
gabapentin (600 mg / gün) olarak randomize edilmiştir. Her iki grupta ateş basma semptomlarında azalma
gösterirken, östrojen daha etkili olmuştur (11).
Gabapentin’in sık görülen yan etkileri baş dönmesi, uyku hali ve periferik ödemdir. Gabapentin,
SSRI ve SSNRI’ ların vazomotor semptomlar için benzer tedavi etkinliği var gibi gözükmesine karşın, hem
venlafaksin hem de gabapentin kullanan kadınların
çoğunluğu venlafaksini tercih etmiştir (12).
Uygulama Önerileri
 SSRI, SSNRI, Klonidin ve Gabapentin menopoz
ile ilgili vazomotor semptomların tedavisinde
etkili alternatiflerdir.
Vazomotor semptomların tedavisinde hangi
tamamlayıcı ve alternatif terapiler etkili olur?
Tamamlayıcı Botanik ve Doğal Ürünler
Vazomotor semptomların yönetimi için çeşitli doğal
ürünler kullanılmıştır. Birleşik Devletler’de, bu tamamlayıcı terapilerin hiçbiri FDA tarafından düzenlenmez
ve beslenme takviyeleri olarak kabul edildiğinden
güvenlik, etkinlik veya saflık açısından test edilmemiştir. Veriler; fitoöstrojenlerin, bitkisel takviyelerin
ve yaşam tarzı değişikliklerinin vazomotor semptomların tedavisinde etkili olduğunu göstermemektedir.
Phytoestrogens
Fitoöstrojenler, östrojenik biyolojik aktiviteye sahip
bitki kaynaklı maddelerdir. Örnekler arasında, soya fasulyesi, soya ürünü ve kırmızı yonca içinde yüksek miktarda bulunan isoflavonlar (genistein ve daidzein) bulunmaktadır. Menopoz semptomlarının tedavisinde
fitoöstrojenleri kullanma fikri; diyetleri soya kaynaklı
fitoöstrojenler bakımından zengin olan Asya kadınlarının Kafkas kadınları ile karşılaştırıldığında daha az vazomotor semptom ve daha az östrojene duyarlı kanser
riski yaşadığının gözlemlenmesinden doğmuştur.
Menopozla ilişkili vazomotor semptomların tedavisinde bu maddelerin etkinliğini değerlendirmek
için birçok çalışma yapılmış olsa da, verilerin çoğu,
vaka sayısının azlığı, fito-östrojen ürünlerinin çeşitliliği ve doz ve çalışma süresindeki değişkenlikler ne-

deni ile sınırlıdır. 2010 yılında yapılan bir Cochrane
meta-analizinde; vazomotor semptomların tedavisinde fito-östrojen düzeyinin yüksek olduğu 30 plasebo
kontrollu çalışmada hiçbir fayda izlenmemiştir (13).
Özellikle kırmızı yonca ekstraktı ile plasebo grupları arasında sıcak basma sıklığı açısından (ağırlıklı
ortalama fark, -0.6;%95 GA, -1.8-0.6) anlamlı fark
bulunmamıştır. 2 yıla kadar kullanımda endometriumun aşırı uyarılması gibi zararlı etkilere dair hiçbir
kanıt bulunmamış, bununla birlikte, uzun vadeli güvenlik verileri eksiktir.
Bitkisel ilaçlar
Vazomotor semptomların hafifletilmesi için incelenen bitkisel tedaviler Çin bitkisel tıbbı, siyah cohosh,
ginseng, St. John’s wort ve ginkgo biloba’yı içerir.
Menopozal-vazomotor belirtiler için bitkisel ilaçların
kullanılmasını desteklemek için günümüzde yetersiz
veri vardır.
Çin bitkisel ilaç tedavileri genellikle bitki dong
quai (Angelica sinensis) içermektedir. Vazomotor
semptomların tedavisinde, güvenlik ve etkinliği sınırlı veri ile desteklemektedir. Randomize kontrollü
bir çalışmada dong quai’nin plaseboya göre daha etkili olduğu bulunmamıştır ve fotosensitivite ve warfarin kullanan hastalarda kanama riskinde artış olası
yan etkileridir (14). Bir başka Çin otu, dang gui bu
xue tang, hafif vazomotor semptomların yönetimi
için plaseboya göre daha etkili olduğu bulunmuştur
(15). Bir çalışmada, Çin bitkisel ilaç artı akupunkturun, hormonal tedavi kadar menopoz semptomlarının hafifletilmesinde etkili olduğu bulunmuştur (16).
Black cohosh (Actaea racemosa ya da Cimicifuga
racemosa olarak da bilinir), vazomotor semptomları
tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir;
ancak etkinliği ve güvenliği açısından veriler çelişkilidir. Özellikle, karaciğer toksisitesi bildirilmiştir (1720). Şu anda menopoz için black cohosh kullanımını
destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır, ancak
daha ileri çalışmalara gerek duyulmaktadır (21).
Çalışmalar, ginseng, St. John’s wort ve ginkgo biloba dahil olmak üzere diğer otların, tek başına veya
kombinasyon halinde, vazomotor semptomların
tedavisinde plasebodan üstün olduğunu göstermemiştir (22-25).
Vitamin
Vazomotor semptomların tedavisinde vitamin takviyelerinin etkinliği hakkında sınırlı veri bulunmaktadır (26, 27). E vitamini kullanımı ile günde birden
daha az sıcak basması bildirilmiştir (800 IU/d) (26).
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Alternatif Teknikler
Akupunkturun vazomotor semptomların tedavisi
için etkinliğini değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Altı randomize kontrollü çalışmanın
meta-analizi, vazomotor semptomlar için plaseboya
göre hiçbir fayda göstermemiştir (28).
Benzer şekilde, refleksolojinin, spesifik olmayan
ayak masajına kıyasla vazomotor semptomları önemli
ölçüde azalttığı gösterilememiştir (29). Anesteziklerin ganglionlara lokal enjeksiyonunun hormonal tedaviye kontrendikasyon oluşturan kadınlarda vazomotor semptomları azaltabileceğini öne süren bazı
veriler bulunmaktadır (30, 31). Bununla birlikte, bu
yeni tekniğin güvenilirliğini ve etkililiğini değerlendirmek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Vazomotor semptomların tedavisinde
hangi davranışsal ve yaşam biçimi
değişiklikleri etkilidir?
Sınırlı destekleyici verilere rağmen, giysilerin çıkartılması, daha düşük bir ortam sıcaklığı sağlanması ve
soğuk içeceklerin tüketilmesi gibi yaşam tarzı çözümleri vazomotorun yönetimi için makul önlemlerdir.
Kadınlara ayrıca alkol ve kafeinin tüketilmesinden
kaçınılması önerilebilir (32).
Aerobik egzersizin vazomotor semptomları olan
kadınlarda yaşam kalitesini ve ruh halini iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar olmasına rağmen, vasomotor semptomların tedavisinde egzersiz önerilmesine
dair yetersiz veri vardır (32). Vazomotor semptomlar
için egzersiz müdahalelerini değerlendiren 6 küçük
randomize kontrollü çalışmanın meta-analizi, plaseboyla karşılaştırıldığında belirgin düzelme göstermemiştir (standart ortalama fark -0.14;%95 GA, -0.54 ila
0.26) (34). Hormonal tedavi ve egzersiz müdahalelerini karşılaştıran çalışmaların sistematik olarak gözden
geçirilmesi, hormonal tedaviden daha büyük bir fayda sağlandığını ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir (standart fark, 0.49;%95
CI, -0.27 ila 1.26) (35).

Vajinal semptomların tedavisinde
hangi hormonal olmayan tedaviler etkilidir?
Vajinal Kayganlaştırıcılar
Östrojensiz su bazlı veya silikon bazlı vajinal kayganlaştırıcılar ve nemlendiriciler menopozla ilgili vajinal
semptomları hafifletebilir. Bu ürünler özellikle hormonal terapileri kullanmak istemeyen kadınlarda
yardımcı olabilir.
Vajinal kayganlaştırıcılar, cinsel ilişki sırasında
vajinal kuruluk ile ilişkili sürtünme ve disparoniyi rahatlatmak için kullanılır ve cinsel ilişki öncesi vajinal
introitusa uygulanır. Vajinal nemlendiriciler vajinada
nemi hapsetmek için tasarlanmıştır ve uzun süreli
rahatlama sağlar. Bu ürünlerin etkinliği ile ilgili sınırlı
veri olmasına rağmen, prospektif çalışmalar vajinal
nemlendiricilerin vajinal kuruluğu, PH dengesini ve
elastikiyeti iyileştirdiğini, vajinal kaşıntı, tahriş ve
disparoniyi azalttığı düşünülmektedir (36) ve birçok
kadın hormonal olmayan vajinal kayganlaştırıcı ve
nemlendiricileri vajinal kuruluğu yönetmede etkili
bulmuştur (37). Vajinal semptomların tedavisinde
bitkisel ilaçların veya soya ürünlerinin kullanılmasını
destekleyecek yeterli veri yoktur (38, 39).
Uygulama Önerileri
 Vajinal semptomların tedavisinde bitkisel ilaçların kullanılmasını destekleyecek veri yoktur.
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Uygulama Önerileri
 Veriler fitoöstrojenlerin, bitkisel takviyelerin vazomotor semptompların tedavisinde etkili olmadığını göstermektedir.
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Hormon tedavisinin primer endikasyonu, orta-şiddetli
derecede vazomotor semptomların ve bunların sonucu olarak gelişen uykusuzluk, irritabilite, konsantrasyon güçlüğü ve hayat kalitesinde bozulma gibi şikayetlerin tedavisidir (1).
Menopozal semptomların yönetimi için kullanılan kombine östrojen + progestin (hormon) tedavisi
ve östrojen tedavisi venöz tromboemboli riskinde
artış ile ilişkilidir (2).
Kombine östrojen ve progestin kullananlarda venöz
tromboemboli riskinde 2-5 kat artış görülmektedir (2-7).
Doğal progesteron venöz tromboemboli riskinde artışa neden olmamaktadır. Sentetik progestinler
venöz tromboemboli riskini arttırmaktadır (2-8).
Östrojen kullanımı, venöz tromboemboli riskini
1.2-1.5 kat arttırmaktadır. Kalıtsal ve edinsel trombofililer, obezite, immobilizasyon, fraktür gibi tromboemboli açısından risk faktörleri olanlarda risk daha
yüksektir. İleri yaş ve koroner arter hastalığı olan kadınlarda da risk artmaktadır (2, 3, 9).
Transdermal östrojen, karaciğerde sentezlenen
protrombotik maddeleri arttırmaz, C-reaktif protein
gibi proinflammatuar belirteçler üzerine olumlu etkisi vardır. Transdermal östrojen kullanımı ile venöz
tromboemboli riskinde artış görülmemiştir (8, 10-13)
Vaginal atrofinin tedavisinde kullanılan topikal
östrojen krem ve tabletlerinin sistemik emilimi düşüktür ve koagulasyon proteinlerini ve venöz tromboemboli riskini etkilememektedir (2).
Hormon tedavisi başlanmadan önce mutlaka venöz tromboemboli açısından özgeçmiş ve aile öyküsü sorgulanmalıdır (14).

Östrojenin transdermal ve vaginal kullanımı
ile, gastrointestinal sistemde östradiolün östrona
dönüşümü baypas edilir ve trigliserid seviyeleri,
pıhtılaşma faktörleri ve globulinler daha az etkilenir.
Amerikan Geriatri Cemiyeti, 65 yaş ve üstü kadınlarda sistemik östrojen ve/veya progestin kullanımını, karsinojenik potansiyeli (meme ve endometrium) olduğu ve kardiyoprotektif ve kognitif
protektif etkisi olmadığı için önermemektedir (16,
17).
65 yaş ve üzerindeki bazı kadınlarda vazomotor
semptomların kontrol edilmesi için sistemik östrojen
kullanımına devam edilmesi gerektiğinden, bu yaşta
tedavinin rutin olarak kesilmesi önerilmemektedir.
Genç kadınlarda da, yaşlı kadınlarda da, hormon tedavisi ve östrojen tedavisi kullanımı, tedavinin yarar
ve zararları göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmelidir (17).
Uygulama Önerileri
 Postmenopozal hormon tedavisi vazomotor
semptomlarla birlikte kadınlarda yaşam kalitesini artırır.
 Östrojen ve östrojen sentetik progesteron
kombinasyonları venöz trombotik olayları artırmaktadır.
 Östrojen transdermal ve lokal kullanıldığında
venöz tromboembolik olayları artırmaz.
 Östrojen başlanmadan önce mutlaka aile öyküsü sorgulanmalıdır.
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Hormon tedavisi için seçilecek ilaç, başlangıç
dozu, oral veya oral olmayan kullanım şekli, her hastanın bireysel riskleri, tercihleri ve tedavi amaçları
göz önünde bulundurularak hasta ile birlikte belirlenmelidir (18).
Tek sorunları vaginal atrofi olan kadınlarda vaginal östrojen kullanımı bir seçenektir (17).
Menopoza bağlı vazomotor semptomların giderilmesinde en etkili tedavi sistemik hormon tedavisidir; kombine östrojen ve progestin şeklinde veya
sadece östrojen şeklinde olabilir. Çalışmalar, vazomotor semptomların tedavisinde tek başına progestinler, testosteron veya eczanede hazırlanan biyoeşdeğer hormonların kullanımını desteklememektedir. Hormon tedavisinin standart dozlarında meme
hassasiyeti, vaginal kanama, şişkinlik ve baş ağrıları
görülebilir. Östrojenin düşük dozları ve ultra düşük
dozları ile yan etki profili daha iyidir ve bazı kadınlarda vazomotor semptomlarda düzelme sağlayabilir.
Women’s Health Initiative (WHI) çalışmasında,
ortalama 5 yıl östrojen + progestin kullanan grupta,
meme kanseri riskinde, koroner arter hastalığında,
inmede ve venöz tromboembolide hafif artış; fraktür
riskinde ve kolon kanserinde azalma saptanmıştır.
Yalnızca östrojen kullanan grupta tromboembolik
olaylarda artış saptanırken, kardiyovasküler olaylar
ve meme kanserinde artış görülmemiştir. WHI’n 10
yıl içinde menopoza girmiş olan ve 60 yaşından genç
olan grubun sonuçlarını içeren reanalizinde hormon
tedavisinin olası kardiyoprotektif etkisi olabileceği
saptanmıştır. Ancak 13 yıllık takip verilerinin sonucuna göre KEE ve medroksiprogesteron asetat kombinasyonunun riski faydalarından fazla bulunmuştur
(18, 19).
< 60 yaş ve menopozdan sonra < 10 yıl geçmiş
olan kadınlarda, hayat kalitesini etkileyen ciddi vazomotor semptomlar ve diğer klimakterik semptomlar
varlığında, kardiyovasküler ve meme kanseri riski
açısından kontrendikasyon yok ise ve hormon tedavisi kullanmak istiyorlarsa, uterusu olmayanlarda
östrojen tedavisi, uterus olanlarda kombine östrojen
ve progestin tedavisi başlanabilir. Kardiyovasküler
hastalıklar açısından yüksek riskli olan kadınlarda
vazomotor semptomların tedavisinde hormon tedavisinden ziyade, hormon içermeyen tedaviler tercih
edilmelidir. Orta derecede kardiyovasküler hastalık
riski olanlarda, birinci basamak tedavide transdermal östradiol tercih edilmeli; uterusu olan kadınlarda
mikronize progesteron veya metabolik parametreleri etkilemeyen bir progestin tercih edilmelidir (18).
Hormon tedavisi ile ilgili 23 çalışma ve 42000’den
fazla kadını kapsayan Cochrane Derlemesi’nde hor-

mon tedavisinin primer veya sekonder hastalık koruması amacıyla kullanılmaması gerektiği, risklerin
faydalardan fazla olduğu belirtilmiştir (2, 20).
Östrojen replasman tedavisinde etinil östradiol
veya konjuge östrojen (KEE) yerine 17-β-östradiol
tercih edilmelidir (21).
Mikronize doğal progesteronun avantajları olmakla birlikte, endometrium üzerine en güçlü koruyucu etki, oral siklik kombine tedavi ile sağlanmaktadır (22).
Uygulama Önerileri
 Vazomotor semptomların tedavisinde en etkin
yöntem hormon tedavisidir.
 Hormon replasman tedavisi riskleri nedeni ile
herhangi bir hastalığın primer ve sekonder
tedavisinde kullanılmamalıdır.
Venöz tromboemboli açısından riskli grupta olan
ancak hormon tedavisi kullanmak isteyen kadınlarda, kontrendikasyon yoksa, en düşük etkin dozda,
oral olmayan östrojen tedavisi ile birlikte uterusu
olan kadınlarda koagulasyon parametrelerini etkilemeyen progesteron veya didrogesteron gibi bir progestin tercih edilmelidir (18).
Meme kanseri açısından yüksek veya orta derecede riskli olan kadınlarda, vazomotor semptomların tedavisi için hormon tedavisi yerine hormon içermeyen tedaviler tercih edilmelidir (18).
Vazomotor semptomların tedavisinde 0.45 mg
KEE ve 20 mg bazedoksifen kombinasyonu onay almıştır. Özellikle progestinlerin yan etkilerini tolere
edemeyen kadınlarda avantajlıdır. Bu kombinasyon
meme yoğunluğunda azalmaya neden olur. Ancak
meme kanseri insidansı ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç vardır (14).
Uterusu olan ve hormon kullanımı açısından kontrendikasyonu bulunmayan semptomatik postmenopozal kadınlarda, vazomotor semptomların giderilmesinde ve kemik kaybının engellenmesinde östrojen ile bazedoksifen kombinasyonu kullanılabilir (18).
35 çalışmayı içeren Cochrane meta-analizinde,
testosteron, vazomotor semptomların tedavisinde
etkili bulunmamıştır; bunun aynında lipid profili üzerine olumsuz etki, klitoromegali, hirsutizm ve akne
gibi yan etkilere neden olabilir. Ancak; hormon tedavisine testosteron eklenmesi, postmenopozal kadınlarda tatminkar cinsel ilişki sayısını arttırmış ve cinsel
fonksiyon skorlarını olumlu etkilemiştir (23).
İntravaginal testosteron, tek başına veya östrojen
kombine edilerek kullanıldığında, disparoni, cinsel
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istek, lubrikasyon ve tatmin sorunlarında plaseboya
oranla daha anlamlı düzelmeye neden olmaktadır.
Olumlu etkiler haftada 3 gün kullanım ile saptanmıştır. Ancak klinik pratiğe girmeden önce daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Testosteron
tedavisi başlanmadan önce cinsel disfonksiyonun
diğer nedenleri araştırılmalıdır. Testosteron tedavisi klinik çalışma olarak kabul edilmeli ve eğer 6 ay
içinde semptomlarda düzelme sağlanmazsa kesilmelidir. Randomize kontrollü çalışmalarda sistemik
DHEA tedavisinin cinsel sağlık ve metabolik etkiler
açısından plaseboya göre üstünlüğü gösterilememiştir. Günlük intravaginal DHEA kullanımı ile disparoni ve semptomatik vulvovaginal atrofide anlamlı
düzelme elde edilmiştir. Ancak haftada 2 gün kullanım ile aynı etkiler gözlenememiştir (14).
Tibolon, östrojenik ve progestojenik etkileri
olan sentetik steroiddir. Kemik dansitesi, vazomotor
semptomlar ve vaginal semptomlar üzerine olumlu
etkisi mevcuttur. Uterus ve meme dokusunda östrojenik etki göstermez Ciddi vazomotor semptomları
ve klimakterik semptomları olan kadınlarda, kontrendikasyon olmadığı takdirde, hormon tedavisine alternatif olarak tibolon da kullanılabilir Meme kanseri öyküsü olan kadınlarda tibolon kullanılmamalıdır (18).
Vaginal östrojen preparatları arasında östradiol
içeren tablet ve halkalar, östriol pesserleri, kremler ve
ovüller, promestriene ve konjuge östrojen yer almaktadır. Vaginal Matürasyon İndeksi’ni arttırmanın yanı
sıra, östrojen vaginal pH’yı düşürür, subepitelyal kapiller gelişimi arttırır, epiteli kalınlaştırır, vaginal sekresyon seviyesini arttırır. 4162 kadın içeren 19 çalışmanın Cochrane meta-analizinde, plasebo ve hormon
içermeyen jel ile karşılaştırıldığında en etkili tedaviler,
krem, halka ve tabletler olarak saptanmıştır (24-25).
Vaginal östrojenin sistemik emilimi günlük 25
mikrogram vaginal östradiol kullanımı ile gösterilmiştir. Sistemik emilimin teorik olarak endometrium
kanseri riskini arttıracağına dair endişe bulunmaktadır. Ancak; 4162 kadın içeren 19 çalışmanın Cochrane meta-analizinde local östrojen tedavisinin plasebo ile karşılaştırıldığında endometrial hiperplazi
riskini arttırmadığı ve progestin eklenmesine gerek
olmadığı saptanmıştır. Endometrium takibine de
gerek yoktur; ancak tedavi esnasında kanama görüldüğü takdirde endometriumun değerlendirilmesi
gereklidir (18, 19, 24, 25).
Lokal östrojen tedavisi sistemik emilim derecesini azaltır. Vaginal yoldan kronik östrojen kullanımı ile
serum östradiol seviyelerinde artış görülebilir. Ancak
genellikle gözlenen düzeyler postmenopozal kadınlarda normal sınırlar içinde kabul edilen ≤ 20 pg/

ml’dir. Lokal östrojen tedavisi ile birlikte, endometriumu koruma amacıyla progestin kullanımı endikasyonu yoktur. Ancak 1 yıldan uzun süre kullanım ile
ilgili veriler yoktur (14).
Hormon tedavisi kullanırken ara kanamaları olan
kadınlar, pelvik patoloji, endometrial hiperplazi ve
endometrium kanserinin ekarte edilmesi için değerlendirilmelidir. Kadınlarda hormon tedavisi kullanımı esnasında veya sonrasında olası artmış meme
kanseri riski açısından bilgi verilmeli ve meme kanseri taramasına uyulması sağlanmalıdır. Hormon tedavisine devam kararı, hasta ile birlikte her yıl tekrar
değerlendirilmeli ve tedavi amaçları doğrultusunda
mümkün olan en kısa süreli kullanım hedeflenmelidir. Prematür ovaryen yetmezlik, prematür veya erken menopozda, kontrendikasyon yoksa, doğal menopoz yaşına kadar hormon tedavisi kullanılmalıdır.

Tablo 1. Sistemik Hormon Tedavisi veya Selektif Östrojen
Reseptör Modülatörlerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi
Gereken Durumlar
Aşağıdaki durumlarda östrojen tedavisi kesinlikle kullanılmamalıdır
Tanı konulmamış anormal genital kanama
Meme kanseri öyküsü veya şüphesi
Endometrium kanseri öyküsü
Aktif derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli veya
öyküsü
Aktif arteryal tromboembolik hastalık (MI, inme) veya
öyküsü
Bu ilaçların içindeki herhangi bir maddeye karşı anafilaksi
veya anjiyoödem öyküsü (KEE+ Bazedoksifen kombinasyonu)
Protein C, protein S veya antitrombin III eksikliği veya
diğer trombofililer
Gebelik veya gebelik şüphesi
Aşağıdaki durumlarda dikkat edilmelidir
Safra kesesi hastalığı (oral ET)
Hipertrigliseridemi (> 400 mg/dl) (oral ET)
Diyabet
Hipoparatiroidi (hipokalsemi)
Meninjiom
Orta veya yüksek meme kanseri riski
Auralı migren (oral ET)
Diğer durumlar (Hormon tedavisi semptomları kötüleştirebilir)
Astım, diyabet, epilepsi, migren, porfiri, sistemik lupus eritomatozus, hepatik hemanjiomlarda kötüleşme görülebilir.
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Hormon tedavisini bırakmayı düşünen kadınlarda,
aniden bırakma veya doz azaltarak bırakma seçenekleri değerlendirilmeli ve karar bireyselleştirilmelidir. Raloksifen kullanan ve hormona bağlı kanser
öyküsü olmayan kadınlarda, hormon dışı tedavilere
cevap vermeyen menopozun genitoüriner sendromu geliştiği takdirde düşük doz vaginal östrojen
tedavisi kullanılabilir. 1. Postmenopozal kadınlarda,
vaginal atrofi ile ilişkili orta- şiddetli disparoni tedavisinde ospemifen kullanılabilir. Meme kanseri öyküsü
olan kadınlarda ospemifen kullanılmamalıdır (18).
Uygulama Önerileri
 HRT’de postmenopozal kadının çeşitli klinik
tablolarına göre farklı östrojen ve gestajen tipleri tercih edilmelidir.
 Lokal östrojen formları sistemik östrojen kullanamayan veya kullanmak istemeyen kişiler için
vajinal atrofi ve yol açtığı klinik durumlarda
kullanılabilecek önemli bir alternatiftir..
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vasküler endoteldeki nitrik oksit üretimini azaltmakta, endotel iyileşmesini arttırmakta ve koroner arter
spazmını azaltmakta olduğu bilinmektedir (6-8).
Günümüzde kardiyovasküler hastalık nedeniyle olan 10 ölümün 6’sı önlenebileceği için öncelikli
olarak kadınların bu hastalık ile ilgili genel bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar gelişmesi için en önemli risk faktörleri arasında
dislipidemi, hipertansiyon, sigara kullanımı, stres,
diyabet, obezite (özellikle abdominal), fiziksel inaktivite, yetersiz sebze ve meyve tüketimi ile yüksek
hayvansal yağ tüketimi yer almaktadır. Preeklampsi,
gestasyonel diyabet ve hipertansiyon ile polikistik
over sendromu, metabolik sendrom ve prematür
menapoz diğer önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır (9-11).
Kadın seks hormonlarının kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki rolünün yıllardır tartışmalı olması ve
2000’li yılların başındaki geniş, prospektif, randomize plasebo kontrollü klinik çalışmalardan ortaya çıkan yayınlardan dolayı sistemik hormon replasman
tedavisi kullanımı büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Çoğu
kardiyolog erken menopoz veya ciddi klimakterik
semptom kontrolü gibi endikasyonları gözetmeksizin herhangi bir kardiyak durum ile karşı karşıya
kaldıklarında hormon tedavisini sonlandırma eğiliminde bulunmaktadır. Çeşitli tiplerdeki hormon replasman tedavilerinin (sadece östrojen içeren ya da
progestin ile kombine; oral ya da transdermal uygulama) kardiyovasküler sistem, lipid metabolizması ve
koagülasyon faktörleri üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca klinik pratikte geniş çaplı kar-zarar
değerlendirmesi nadiren yapılmaktadır.

Koroner arter hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar
ve konjestif kalp yetersizliğini de içeren kardiyovasküler hastalıklar kadınlarda ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Reprodüktif çağdaki kadınlar kendi
yaşıtları erkeklere göre kıyaslandığında kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığı belirgin olarak
daha az iken, bu cinsiyet farklılığı avantajı kadınlarda
menopoz ile azalmaktadır. Bu dönemde kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığı keskin bir şekilde
artar ve bu artış yaş ile birlikte devam eder. Bu uzun
süreli gözlemler over kaynaklı steroid hormonların,
özellikle de östrojenin kardiyoprotektif olduğu inancını doğurmuştur.
Postmenopozal çeşitli semptomlar nedeniyle
hormon replasman tedavisi alan kadınlar retrospektif olarak kardiyovasküler hastalıklar insidansı için
değerlendirilmiş olup bu gözlemsel analizler sonucunda da bahsi geçen inanışın desteklendiği gözlenmiştir. Hayvan kardiyovasküler hastalıklar modellerinde de östrojenin vasküler endotel üzerinde hem
hücresel hem de moleküler düzeyde yaralı etkileri
bildirilmiş olsa da bu bilgi genel olarak randomize
kontrollü çalışmalar ile desteklenmemektedir.
Gözlemsel çalışmalarda hormon replasman tedavisi ile kardiyovasküler hastalık riski %30-50 azalırken (1-3), randomize kontrollü çalışmalarda bu riskte
değişiklik olmadığı veya risk artışı olduğu gözlenmektedir (4, 5). Ayrıca hormon replasman tedavisinin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri farklı
yaş ve kardiyovasküler sağlık durumlarında değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte östrojen, kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini iyileştirirken (lipid profilini iyileştirir ve insülin duyarlılığını arttırır),
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HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ
Birincil Önleme
Hemşirelerin Sağlık Çalışması (Nurses’ Health Study)
(NHS) gibi gözlemsel çalışmalar hormon replasman
tedavisi ile kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığını göstermiştir (12). Bu sonucun biyolojik ve fizyolojik gerçekleri daha sonraki çalışmalarda iyi şekilde
dökümente edilmiş olup çalışmaların çoğunluğu
hayvan çalışması olarak dizayn edilmiştir. Östrojenin
anti-aterojenik, damar genişletici ve lipid düşürücü
etkileri iyi bilinmektedir (13).
Bu çalışmaların sonucunda prospektif randomize
plasebo kontrollü Women’s Health Initiative (WHI)
çalışması 1991 yılında başlatılmıştır. Bu geniş kompleks çalışmada ortalama yaşı 63 (50-79 yaş) olan
sağlıklı postmenopozal kadınlarda kronik hastalıkları önleme stratejisi araştırılması amaçlanmıştır (5,
14). Bu çalışmada ek olarak kalsiyum ve D vitamini
desteği ile düşük yağ içeriği olan diyette verilmiştir.
Araştırmanın hipotezinde hem karşılanmamış hem
de kombine hormon replasman tedavisinin koroner kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler hastalık
riskini azaltacağını göstermek amaçlanmıştır. Çalışmada 10.739 kadın sadece konjuge östrojen alırken
16.608 kadın ise konjuge östrojeni medroksiprogesteron asetat ile kombine şekilde kullanmıştır. Kardiyovasküler hastalık göz önüne alındığında hormon
replasman tedavisi (tek veya kombine) kardiyovasküler olaylarda %.0.07’lik bir artış saptanmıştır. Böylece hormon replasman tedavisi ile postmenopozal
sağlıklı kadınlarda kardiyovasküler hastalık riskinde
iyileşme değil riskte artış görüldüğü kanısına varılmıştır. Bu artışın da özellikle tedavinin ilk yılında gözlendiği saptanmıştır.
Bu çalışma sonuçları ile dünya genelinde çok fazla dikkat çekmiş olup, klinik pratikte kardiyovasküler
hastalık riski göz önünde bulundurularak hormon
replasman tedavisinden kaçınılmasına yol açmıştır.
Ancak daha sonra 2007’de aynı çalışmacılar kardiyovasküler hastalık ile hormon replasman tedavisinin
yaş dekadlarına göre ilişkisini tekrar gözden geçirmişlerdir (15). Sonuç olarak 50-59 yaşları arasındaki
veya menopoz başlangıcından 10 sene içerisinde
olan kadınlarda kardiyovasküler hastalık riski en az
bulunmuştur. Ayrıca bu yaş gurubunda koroner arter
hastalığı belirteçlerinden olan koroner arter kalsiyum içeriği de östrojen tedavisi ile azalmış olarak izlenmiştir. Zarar oranları 70-79 yaş arası kadınlarda en
yüksek olarak saptanırken, en genç grupta hormon
replasman tedavisinin koruyucu etkileri saptanmıştır.

Ancak bu menopozal geçiş grubunda kardiyovasküler hastalıktan koruma açısından kesin bir sonuca
varmak için bu çalışma istatistiksel olarak yeterince
güçlü bulunmamıştır. Ayrıca bu kardiyoprotektif etkileri araştırmak için yapılan subgrup analizlerinde
menopoz sonrası 10 yıl içerisinde olan kadınlarda
östrojen ve progesteronun kardiyoprotektif etkileri ancak kullanımın 6 yılından sonra ortaya çıktığı
gözlenmiştir. Bu da hormon replasman tedavisinin
teröpatik penceresi olduğu kanısını ortaya çıkarmaktadır (16, 17). Bu nedenle zamanlı müdahale ve hasta
seçimi hormon replasman tedavisi yararları ile zararlarını dengelemede önemli rol oynamaktadır. Bu
bilgi sayesinde menopozal geçişte sıkıntı veren sıcak
basması ve gece terlemeleri gibi semptomların tedavisinde kullanılan hormon replasman tedavisinin kardiyovasküler hastalıkta güvenilirliği ile ilgili güvence
sağlanmıştır. Özet olarak bu çalışma sonucunda koroner kalp hastalığının birincil önlenmesinde hormon
replasman tedavisinin bir faydası gösterilememiştir.
Danimarka Osteoporoz Engelleme Çalışması (Danish Osteoporosis Prevention Study) ile 1006 yeni
menopoza girmiş sağlıklı kadın hormon replasman
tedavisi verilerek veya verilmeyerek randomize edilmiş ve sonuçlar miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ile mortalite açısından zarar oranları ile değerlendirilmiştir (18). Sonuç olarak yeni menopoza giren
kadınlara başlandığında sadece östrojen içeren veya
kombine hormon replasman tedavisinde kardiyovasküler hastalıklarda hormon replasman tedavisini
primer önlemede kullanımını destekleyecek ölçüde
anlamlı oranlar saptanmıştır.
Kronos Erken Östrojen Replasman Çalışması (Kronos Early Estrogen Replacement Study) (KEEPS) prospektif randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanarak
erken menopozdaki kadınlara hormon replasman
tedavisi başlandığında atheroskleroz progresyonu
değerlendirmek amaçlanmıştır (19). Varılan ilk sonuçlar ışığında lipid seviyeleri hormon replasman tedavisi
alan gurupta tıpkı insülin duyarlılığı gibi iyileşme gösterirken, görüntüleme ile kardiyovasküler hastalıkta
bir fayda gösterilememiştir. Östradiol ile Erkene Karşı
Geç Müdahale Denemesi ( Early Versus Late İntervetion Trial With Estrogen) (ELITE) 17beta-östradiol ile plaseboyu karşılaştırarak subklinik atherosklerozda ilerleme olup olmayacağını gözlemeyi amaçlamış olup
henüz sonuçları yayınlanmamıştır (20).
İkincil Önleme
Daha önce miyokard enfarktüsü, koroner arter bypass cerrahisi veya perkütan koroner müdahale
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geçirmiş ya da anjiografik olarak 1 veya daha fazla
koroner arterinde en az %50 veya daha fazla tıkanma olan hastalarda koroner olayları önlemeye ikincil
önleme adı verilmektedir. Hormon replasman tedavisinin kardiyovasküler hastalıkların ikincil önlemesindeki rolü 1990’lı yıllar ile 2000’li yılların başlarında
yoğun olarak çalışılmıştır (21-23). Postmenopozal
Östrojen/Progesteron Müdahale (Postmenopausal
Estrogen/Progestin Intervention) (PEPI) çalışması
45-64 yaş arası postmenopozal kadınlarda LDL ve fibrinojen değerinde azalma ile HDL değerindeki artış
nedeni ile kardiyovasküler hastalık riskini iyileştirdiği
sonucuna varmıştır (24).
Kalp ve Östrojen/Progestin Replasman Çalışması
(Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study)
(HERS) 2769 kadında WHI çalışması ile aynı dozda
konjuge östrojen ve medroksiprogesteron asetat ile
hormon replasman tedavisi ile plasebo kullanımını
karşılaştırmışlardır (25). Dört yılın sonunda ölümcül ya da ölümcül olmayan kalp hastalığı kombine
edildiğinde guruplar arası fark saptanmamıştır. Ancak özellikle tedavinin ilk yılında hormon replasman
tedavisi alan gurupta koroner olaylar %50 daha
fazla görülmüş olup bu erken koroner hastalık ile
ilişkilendirilmiştir. Hormon replasman tedavisi alan
grupta 6.8 yılın sonunda koroner kalp hastalığı olan

Uygulama Önerileri
 Kardiyovasküler hastalıklar kadınlarda ölümlerin en sık sebebidir. Postmenopozal durum
koroner kalp hastalıkları için yüksek prevalanslı
bir durum olarak göz önüne alınmalıdır.
 Randomize kontrollü çalışmaların bilgileri ışığında hormon replasman tedavisinin 50 yaşının üzerindeki kadınlarda koroner kalp hastalığının birincil önlenmesinde rolü yoktur. Ancak
bu bilgilerin çoğu konjuge östrojenler ve medroksiprogesteron asetat ile sınırlıdır.
 Hormon replasman tedavisinin koroner kalp
hastalıklarının ikincil önlenmesinde de rolleri
yoktur, ancak randomize kontrollü çalışmalardaki hasta sayısı düşüktür.
 Menopozal semptomlar için kullanılacak hormon replasman tedavisinde en düşük etkin
östrojen dozu kullanılmalıdır. 60 yaşının sonrasında tedaviye başlama veya başlanan tedaviyi
devam ettirme kararı hasta bazlı alınmalı ve
yarar-zarar değerlendirmesi yapılmalıdır.
 Gerekli uzmanlar tarafından düzenli takiplerin
yapılması hastalara önerilmelidir.

kadınlarda kardiyovasküler olay riskinde azalma görülmemiştir (26). Böylece bu çalışmada kanıtlanmış
koroner kalp hastalığı olan kadınlarda hormon replasman tedavisinin kardiyoprotektif etkisi gösterilememiştir. Bu çalışma sonrasında hormon replasman
tedavisi ile ciddi kardiyovaskülere şüpheler ortaya
çıkmış olup, kardiyovasküler hastalık önlenmesinde
kullanılması ile ilgili elde yeterli bilgi olmadığı kanısı
oluşmaya başlamıştır.
Koroner kalp hastalığı olan erken over yetmezliği
bulunan semptomatik kadınların tedavisinde hormon replasman tedavisinin kullanımı yaşam kalitesinde düşüş ile birlikte osteoporoz ve demans riskindeki artışı beraberinde getirecektir (9). Bu hastalarda
her ne kadar yeterli bilgi olmasa da akılcı olan kişi
bazlı değerlendirme ve tedavi olacaktır.
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