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1 

GİRİŞ

Tarihte 1978 dikkat çekici bir yıldı. Evrenin bir başlan-
gıç noktasına sahip olabileceğini ve Big Bang’in ilk 
direk kanıtını gösteren kozmik mikrodalga arka plan 
radyasyonunun bulunması o sene Nobel ile ödül-
lendirilirken o sıralarda Sony, ilk taşınabilir stereo 
-ipod’un atası olan Walkman’i icat etti. Aynı yıl, uterus 
dışında insan gametlerinin döllenebileceğini ve olu-
şan embriyonun gelişip annede fetüsü oluşturacağı 
ve bu şekilde canlı doğumun mümkün olabileceği-
nin gösterilmesi de dünyayı değiştiren olaylardan 
birisi olmuştur. IVF’deki gelişme 40 yıl önce başlamış, 
IVF’deki bu gelişme ile o zamandan bu yana dünya-
da yaklaşık 7-8 milyon çocuk doğmuştur ve 1978’de 
başlayan IVF yolu, hepimiz için son derece heyecan 
verici olmuş ve olmaya devam edecektir.
 İlk olarak bu alandaki gelişmelerin temelinin 
atıldığı, IVF’nin kalbinin attığı laboratuvar ile başlı-
yoruz. Günümüzde IVF laboratuvarları 1978’dekin-
den tamamen farklı bir noktaya gelmiş ve embriyo 
başına implantasyon oranları %5’lerden günümüzde 
%50’lere yükselmiştir. Uterusa yerleştirilen çok sayı-
daki embriyo ve agresif ovaryen situmulasyon pro-
tokolleri geçmişte IVF’ in 2 temel sorunu olan çoğul 
gebelik ve ovaryen hiperstimülasyon sendromu’na 
(OHSS) neden olurken günümüzde neredeyse tama-
men çözüme kavuşturulmuştur. Embriyoloji labora-
tuvarlarındaki gelişmeler ile, erken dönem embriyo-
lardaki cerrahi girişim sonucu implantasyon öncesi 
Genetik Tanı (PGT) gibi genetik hastalıklarla savaşan, 
birçok medikal tekniğin uygulamaya konulmasına da 
yol açmıştır. Bu şekilde gelecekte muhtemelen geno-
mik düzenlemeler ile birçok genetik hastalığı da te-
davi etme imkanı doğacaktır. IVF laboratuvarlarında 
erkek gamet hücreleri çok uzun süredir dondurula-

bilmektedir. Ancak oosit kryoprezervasyonundaki 
sorunlar ancak çeyrek yüzyıl sonra çözüme kavuştu-
rulmuştur. Oosit dondurma, fertilite korumada tek 
efektif çözüm olmasa da araştırmacılara reprodüktif 
siklusu farklı basamaklara bölmede imkan sağlamış, 
OHSS gibi komplikasyonları ise azaltmıştır. Hayatı 
tehdit eden hastalıklara sahip kadınlar için de ileriki 
dönemde üreme sağlaması açısından kriopreservas-
yon önem kazanmıştır. Ayrıca doku (tese ve Over) 
dondurma yöntemleri de fertilite koruyucu yakla-
şımlardan biri olmuştur.
 Günümüzde yeni terapötik ajanların araştırılması 
ve uygulamaya alınması ile Kontrollü Ovaryen Sti-
mülasyon (KOS) protokolleri de gelişim göstermiştir. 
Aynı zamanda öğrendik ki, overler üzerinde yapılan 
agresif tedaviler (endometrioma cerrahisi gibi) kadın 
üreme sistemi üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. So-
nuç olarak günümüzde KOS’u yönetim şeklimiz 40 
yıl öncekinden tamamen farklıdır. 1980’lerde vajinal 
ultrasonların geliştirilmesi ile hasta monitorizasyonu 
ve oosit toplama işlemleri de değişmiştir. Önceleri la-
paroskopla yapılan yumurta toplama, uzun bir süre-
dir vaginal USG ile kolayca yapılabilmektedir. Bu aynı 
zamanda öğrenim eğrisini de kolaylaştırmış, herkes 
tarafından yapılabilir hale getirmiştir.
 IVF’de 1978’den beri meydana gelen en büyük 
gelişme, tek bir sperm hücresini yumurta içine en-
jekte edip canlı doğum elde edebilmektir. ICSI eje-
külatta sadece birkaç spermin varlığında veya daha 
önceden düşünülmeyen testisten cerrahi yolla elde 
edilen spermlerle biyolojik ebeveynliği olası kılmıştır. 
Böylece erkek infertilitesinde bir devrim olmuştur. 
Testisten elde edilen gametlerin kullanılabilmesi ile, 
erkek infertilite tedavisi için kontrollü spermatoge-
nik stimulasyon üzerinde de araştırma yapma fırsatı 
elde etmiş bulunmaktayız. Fakat bu teknik kendi so-
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rusunu da beraberinde getirmiştir. Hangi sperm nasıl 
ve ne için seçilmelidir. Günümüzde cevapları bulmak 
için halen çalışıyoruz. IVF, erkek üreme potansiyelini 
değerlendirirken, araştırmalara, ikilemlere ve daha 
önceden hayal bile edilmeyen birçok kapıyı arala-
mıştır.

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE 
PROTOKOLER

ART’de Gonadotropinlerin Gelişimi

Human koryonik Gonadotropin

İlk kez 1927 lerde gebe kadınların kanında ve idra-
rında fark edilen human koryonik gonadotropinler 
1931 yılında Organon tarafından Pregnon orijinal 
adıyla hCG ekstraktı olarak tarihte yerini almıştır. 
Ancak bu üründeki en büyük sıkıntı özellikle hayvan 
ünite birimlerinin kullanılmasına bağlı olarak seri 
üretimindeki zorluk olmuştur. 1939 yılında hCG için 
internasyonel standart sağlanmış ve 0,1mg referans 
hCG preparatı içeriği 1IU hCG olarak tanımlanmıştır. 
Sonraki yıl üriner hCG daha da sa� aştırılmış ve ml 
de 8500IU bioaktiviteye sahip hCG, gebeliğin ilk tri-
mestrindeki kadınlardan elde edilmiştir. 

Human Menopozal Gonadotropin 

Tarihte hayvanlardan ( PMS) elde edilen ve insan ka-
davra hipofizlerinden elde edilen gonadotropinlerle 
çalışmalar yapılmış olsa da azalmış etkinlik ve yan 
etkiler nedeniyle bu araştırmalar devam etmemiştir. 
1950’lerde postmenopozal kadınların (daha sıklıkla 
manastırdaki rahibelerden) idrarından elde edilen 
FSH ve LH ekstraktı gündeme gelmiş ve ilk hMG 
preparatı (Pergonal 25) klinik kullanım için İtalya’da 
ortaya çıkmıştır. Ancak klinik kullanımda fayda sağla-
madığı izlenmesi ve zamanla purifikasyon teknoloji-
sininin de gelişmesiyle FSH ve LH dozları standardize 
edilmiştir. 1960 yılında anovulatuar, hipopituiter hi-
pogonadotropik kadınlarda kullanımı gerçekleşmiş 
ve endometrium, vajen epitelinde olumlu değişiklik-
lere yol açmıştır. Bunu takiben hMG’nin bu hasta gru-
bunda başarılı ovulasyon sağladığı raporlanmıştır. 
Bu başarıların üzerine Pergonal 75 1963 de İsrail’de 
ve 1965 de İtalya’da Serono tarafından tescillenmiş-
tir. Benzer ürün Humegon ise, Organon tarafından 
marketlenmiştir. 1973 de WHO(DSÖ) group 1 hipo-
gonadotropik hastalarda günlük 150-225 IU hMG 
kullanımını ve anovulatuar normogonadotropik 
hastalarda 75-150IU hMG kullanımını önermiştir. Bu 

kılavuzda ayrıca farklı hMG preparatlarında FSH /LH 
oranının değişken olabildiği ancak 0.1-10 arasındaki 
değerlerin kabul edilebilir olduğu bildirilmiştir. 1981 
yılında IVF’de hMG/hCG protokolleri tanımlanmış ve 
ART’de monofoliküler gelişimden, multiple follikül 
gelişimine geçiş yapılmış sonraki yıllarda da proto-
koller revize edilmiştir. Bu protokollerde yaşanan 
siklus iptalleri ve premature LH surgeleri de hipofizin 
down regulasyonunu sağlayan GnRH agonist tedavi-
lerin katılımıyla düzenlenmiştir. CC ve HMG kombine 
tedavilerinin yerini Long protokollere bırakmıştır.
 Human Menopozal gonadotropinlerin gelişimin-
de önemli bir adım olan yüksek pürifiye üriner HP-
hMG (Menopur, Ferring) menopozdaki kadınların id-
rarından 8 basamakta sa� aştırılarak 2004 yılında elde 
edilmiştir. Ancak artmış sa� aştırma, LH aktivitesinin 
kaybolmasına sebep olmuş ve FSH/LH oranının sağ-
lanması için Saf FSH ürününe zaman zaman hCG ek-
lenme ihtiyacını doğurmuştur. Bu eklenmeyle seriler 
arasında %30 a varan değişkenlik, hCG nin yarı öm-
rünün uzun olması, fonksiyonel ve moleküler olarak 
LH ile birebir aynı etkiyi göstermemesi bu durumun 
istenmeyen sonuçları olmuştur. 
 hMG preparatlarındaki bütün bu iyileşmelere 
rağmen bazı hastalarda izole FSH kullanımı ihtiyacı, 
hMG den FSH nın sa� aştırılması fikrini gündeme ge-
tirmiştir. FSH ve LH’ye spesifik çok sayıda poliklonal 
ve monoklonal antikor kullanımını içeren metodlar 
denenmiştir. 1960’larda başlayan bu süreçte günü-
müzde 1 IU LH ve 150 IU FSH içeren ürün (Metrodin, 
Ürofollitropin) ortaya çıkmıştır. Sonraları daha da saf-
laştırılarak 1 mgr protein başına 9000 IU FSH ve <0,1 
IU LH aktivitesinde ve nongonadotropin ürine pro-
tein <%5 olan nihai ürün (Metrodin HP, highly puri-
fied urofollitropin) elde edilmiştir. Bu iyileştirmeler 
ürünün intramusküler yerine, subkütan yapılabilme 
kolaylığını da sağlamıştır.

Rekombinant Gonadotropinler

1988 den sonra kullanılan gonadotropinin her yıl %6 
artarak devam edeceği tahmin edildiğinde, zaman 
içinde dünyadaki Infertil hastalarına bu üretimin ye-
tersiz kalacağı düşünülerek, İnfertilite tedavisinde 
kullanılan gonadotropinlerin, menopozal idrar kay-
nağı dışında, başka kaynak arayışına bilim insanları-
nı yönlendirmiştir. Menopozal gonadotropinle ilgili 
zorluklar incelendiğinde, örneğin 2000 yılında 120 
milyon litre idrar elde etmek için 600.000 kadına ihti-
yaç duyulmuş ve bu kadınlar tek tek değerlendirme-
ye alınamamıştır. Ayrıca human pituiter gonadotro-
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pin kullanımı sonrası Creutzfeldt-Jakob hastalığının 
bildirilmesinden sonra etkilenmiş kişilerin idrarında 
prion proteinleri (Deli Dana hastalığı) saptanmıştır. 
Bunların doğrultusunda rekombinant teknikler ilk 
kez Çinde hamster yumurta hücrelerinde rekombi-
nant FSH ekspresyonu ile gündeme gelmiştir. Bu tek-
nolojide klonlar glikozilasyon paterni ve aktivitesine 
göre seçilerek gelişim göstermiştir. 1988 de ilk kez 
rekombinant FSH (follitropin alfa) Almanya da (Se-
rano) klinik kullanıma girmiş ve 1996 da follitropin 
beta(Organon) lisans almıştır. Bu başarıları takiben 
1990lı yılların sonunda rekombinant hLH ve rekom-
binant hCG ile ilk doğum bildirilmiştir. Aralık 2016 da 
insan retina hücreleri kullanılarak yeni bir rekombi-
nant FSH olan follitropin delta (Rekovelle, Ferring, İs-
viçre) üretilmiştir. Diğer rekombinant FSH lara peptid 
yapısı benzerken glikan yapısı farklılık göstermekte-
dir. Bu sebeple daha fazla ilaç etkisi ve daha yavaş 
kandan temizlenme göstermiştir. Farmakodinamik 
aktiviteyi tahmin etmenin zor olması hastaya bir kez 
tedaviyi başladıktan sonra doz ayarlama yapılmasına 
olanak sağlayamamaktadır. 
 Bütün bu gelişmelere ek olarak Follikül stimüle 
edici hormonun yarı ömrünün (24saat) kısa olması ve 
günlük enjeksiyon ihtiyacı doğurması alternatif uzun 
etkili versiyonlara ilgiyi doğurmuştur. Bu konuda ilk 
girişim hiperglikozilasyon ile FSH’nin kandaki yarı 
ömrünü uzatmaya yönelik olmuştur (GM1-Serono). 
Kanda 5 gün kalan bu ürün klinik çalışmalarda follit-
ropin alfaya benzer bulunmuş olsa da üretimi devam 
etmemiştir. Daha sonra modifiye beta subunit ekle-
nerek yapılan korifollitropin alfa (Elonva, Merck Co.) 
metabolize edilmesini engellemiş ve kanda 7 gün 
kalmıştır. Marketlerde 2010 yılından beri yer alan bu 
üründe ortalama dozla ( 150-180µgr) günlük FSH 
kullanımına benzer oranlarda canlı doğum oranları 
bildirilmiştir. Bu gelişmeler olurken diğer taraftan 

GnRH agonistlerine alternatif olarak pituiter desen-
sitizasyonu 24 saatte sağlayan GnRH antagonistleri 
devreye girerek birçok klinik Long protokollerden 
Antagonist (kısa) protokollere geçmiş ve OHSS geli-
şimi biraz daha azalmış hatta bu protokolün, Ovulas-
yon triggerının GnRH agonistlerle yapılmaya imkan 
vermesi ile OHSS yi hiç görmemeye başlamamıza 
neden olmuştur. Bu da tedavideki son gelişmeler 
olarak belirtilebilir. Ayrıca luteal faz desteği olarak 
da progesteronun İM enjeksiyonlarına ilaveten, SC 
enjeksiyonları ve oral kullanımları üzerine yapılan ça-
lışmalar IVF tedavisinde luteal faz desteği üzerine de 
yeni aktif katılımların olduğunu göstermektedir. 

Sonuç 

Gonadotropinlerin gelişimi her zaman daha saf, daha 
güvenli, daha etkili ilacı bulmaya odaklı olmuştur. 
Bu ilaçların ovulasyon indüksiyonunda kullanımı-
na bağlı olarak tahminen 15 milyondan fazla çocuk 
doğmuştur. Günümüzde enjektörler yerine kalem-
ler ve im. yerine s.c. tedaviler uygulanabilmektedir. 
Kişiselleştirilmiş tedavilerde rekombinant ürünlerin 
kullanılabiliyor olması büyük bir gelişme olsa da ver-
siyonlarını geliştirmeye yönelik araştırmalar devam 
etmektedir. Özellikler oral antagonistlerin kullanıma 
girmesi yanında, oral aktif FSH agonistleri de üretil-
mek üzere çalışmalar devam etmektedir. 

IVF LABORATUVARLARINDAKİ 
İLERLEMELER;

Embriyoloji laboratuvarları nasıl değişti ?

IVF’ in Başarı oranlarındaki artış, kalite kontrol ve 
embriyo kültür sistemlerindeki gelişimler gibi, 
teknolojideki ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. Gü-
nümüzde yaşanan bilgi çağında IVF üniteleri için 
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personel yetiştirme, fikirlerdeki değişim ve iletişim 
de eşit şekilde önem teşkil etmektedir.
 O tarihlerde işlemler için, az sayıda yetki belgesi 
koşulu bulunmakta idi. Özel herhangi bir klinik veya 
laboratuvar için eğitim ihtiyacı yoktu, bu yüzden de 
personel çıraklık tarzı ile yetişmekte ve beceri sahibi 
olabilmekteydi. İlk kurulan IVF laboratuvar prosedür-
leri deneysel embriyolojide ve veterinerlikte dene-
yim sahibi araştırmacılar tarafından yürütülmekteydi. 
Bu öncüler tarafından konulan kurallar ve prensipler 
günümüzde geliştirilip uluslararası standart kriterle-
re dönüştürülmüştür. Göreceli hızlı gelişmelere rağ-
men, 40 yıl önce IVF, subfertilite için nadiren tedavi 
yöntemi olarak kabul edilmekteydi. Birçok engele 
rağmen- ki bunlardan en önemlisi konu hakkındaki 
yayın eksikliği ve yetişmiş eleman eksikliği idi- yar-
dımla üreme günümüzde varlığını kabul ettirmiş 
ve implantasyon oranları Moore yasalarını takiben 
doğrusal yükseliş göstermiştir. Bu doğrusal gelişim 
ilk günlerden beri göreceli şekilde sabit ilerlemekte 
ve belki de gelecekte gebelik için birden çok dene-
meye gerek duyulmayacak hale gelecektir. IVF infer-
tilite için standart bir tedavi olarak kabul edilmeden 
önce çalışma yüzeylerinin temizliği, hava kalitesi gibi 
laboratuvar koşulları hakkında çok az fikir sahibiydik. 
Hatta bazı laboratuvarlarda ilk dönemler vaka arala-
rında yemek yenmekte ve sigara içilmekteydi. Bazı 
laboratuvarlarda pencere olup, zaman zaman açılıp 
havalandırma yapılıyordu. IVF tedavisi yapan labora-
tuvar uygunluğuna sahip ilk klinik İngiltere, Cambri-
dqeshire’dadır.
 Bu klinik 1980 yılında IVF öncüleri Robert Edwar-
ds (bilimsel direktör), Patrick Steptoe (Medikal Di-
rektör) ve takımlarındaki Jean Purdy (Laboratuvar 
kalite kontrol direktörü), John Webster (Danışman) 

ve Alan Dexter (Finans Direktörü ) tarafından kurul-
muştur. Bu özel kuruluş elde edilen 2 canlı doğuma 
kadar olağanüstü cesaret ve adanmışlıkla yüzlerce 
deneme yapmıştır. Bu sırada Avustralya Melbour-
ne’de Royal Womens Hospital ve Monash Üniversi-
tesi hükümetin finansal desteği ile hayata geçerken, 
Londra’da Ian Craft özel bir klinik açmıştır. Amerika 
Virginia’da ise Norfolk Tıp fakültesinde Howard ve 
Georgiana Jones öncülüğünde ilk IVF laboratuva-
rı kurulmuştur. Bu klinikleri Hindistan, Avusturya, 
Fransa, Hollanda, İsveç ve İspanya’da açılanlar izle-
mişlerdir. 1985 yılıyla beraber ART olarak adlandırı-
lan yardımla üreme tedavileri adıyla yeni bir disiplin 
doğmuştur.

LABORATUVAR EKİPMANLARI; Cam 
fanuslardan Time-Lapse inkübatörlere;

Hücre teorisi formülasyonunun ortaya konması mik-
roskopların gelişimine, IVF ile ilgili teknolojilerde iler-
lemeye sebep olmuştur. Örneğin 1850 yılında John 
Lawrance Smith (Tulane Üniversitesi öğretim üyesi ) 
invert mikroskobu tasarlamıştır. 1912 yılında New 
York Üniversitesi’nden Robert Chambers hücre mik-
ro cerrahisinde kullanılan ilk mikro manipülatörü 
icat etmiştir. 
 İlk inkübatörler tavuk yumurtalarından civciv 
elde etmek için kullanılmıştır. 19. yüzyılda ısıtılmış 
cam fanuslar kullanılmaya başlanmış, karbondi-
oksit inkübatörleri 1960’larda, su ceketli inküba-
törler ise 1970’lerde kullanıma girmiştir. IVF’de kul-
lanılan araç ve gereçler ihtiyaca göre özelleşmiştir. O 
dönemde laboratuvarların ekipman ve materyalleri 
tamamen doku kültürleri için dizayn edilmişti. Bu 
durum ilk kez IVF klinisyenleri ve biyologlar tarafın-
dan 1981’de Bourn Hall ‘da yapılan toplantıda, Ulus-
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lararası 26 katılımcı IVF’ de kullanılacak özel ekip-
man ve tek kullanımlık sarf malzeme ihtiyacını dile 
getirmiştir. Yumurta toplama kitleri, embriyo trans-
fer kataterleri, ovaryen foliküllerden sıvı aspirasyo-
nunda kullanılacak iğneler gibi özel ekipmanlar bu 
toplantıdan sonra geliştirilmeye başlanmıştır. Labo-
ratuvarlar için ısıtıcı yüzeyli Laminar Flow çalışma 
kabinleri tasarlanmıştır. Avustralya’da David Morti-
mer ve arkadaşları büyük kutu inkübatörlere alter-
natif olacak daha stabil ve kontrollü kültür ortamı 
yaratan benchtop inkübatörleri tasarlamışlardır. 
İnkübatörler zaman içinde gelişmeye devam etmiş, 
böylece günümüzde embriyologların, embriyolar 
üzerinde anlık detaylı gözlem yapmaya olanak ve-
ren Time-Lapse mikroskopisine sahip inkübatör-
ler devreye girmiştir.

Kültür medyumu ve kültür sistemleri; Tuz 
çözeltisinden, kompleks optimize kültür 
medyumlarına

Doku kültür medyumu yaklaşık 150 sene önce Lu-
dwig ve Ringer tarafından geliştirilmiştir. Bunlar se-
rum kan plazması içerikli basit tuz solüsyonları idi. 
Geçen yıllar içinde memeli ve insan biyokimyasal 
metabolizmasına dair ozmolarite, ph ve sıcaklık gibi 
bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgi birikimi basit tuz so-
lüsyonlarından daha kompleks ve başarılı olan kültür 
medyumlarına geçiş için baz alınmıştır. 2. jenerasyon 
kültür medyumları 1970 yılında geliştirilmiş olup, bu 
medyumlar dişi üreme sistemini taklit etmektedir. 
Bu medyumları, in vitro gelişimini optimize eden 3. 
jenerasyon medyumlar takip etmiştir. 
 1978’de Louise Brown’un doğumundan bu yana 
implantasyon öncesi insan embriyolarının in vitro 
gelişimini destekleyen laboratuvar koşulları büyük 
oranda değişmiştir. İnsan IVF’inin erken dönemle-
rinde bu konuda özelleşmiş laboratuvar ekipmanları 
ve embriyoya özel medyumlar bulunmamaktaydı. 
Hücre fizyolojisini göz önünde bulundurmak, hüc-
re kültürü yapmak için akılcı bir başlangıçtı. İnsan 
embriyolarında döllenmeden implantasyona kadar 
ki geçen sürede gerçekleşen fizyolojik ve metabolik 

değişim son derece dinamiktir. İmplantasyon öncesi 
embriyo fizyolojisinin dinamiği ve kompleks yapısı 
blastosist transferine giden yolu açıklamaya yardım-
cı olmaktadır.
 1990’lar öncesi insan IVF’inde kullanılan med-
yumlar iki farklı kategoriye sahipti. Bunlardan birin-
cisi Eagle’nin minimal medyumu ve Ham’s F 10 gibi 
besince zengin, yüksek oranda glikoz, amino asit, 
vitamin, nükleotit içeren, somatik hücre gelişimi 
için gereken elementleri sağlayan doku kültür med-
yumları idi. Tipik olarak her iki tip medyum da has-
tanın kendi serumu veya fetal kord kanından elde 
edilmiş serum ile desteklenmekteydi. Bu tip med-
yumlar kültür içinde insan embriyosunu destekle-
mek için özel olarak dizayn edilmemiş ancak klivaj 
dönemi embriyolarını canlı tutabilirken blastosist 
gelişimini destekleyememekteydiler. Bu yüzden 
o dönemler pronükleer oositlerin ve klivaj döne-
mi embriyolarının uterusa transferi zorunluluktan 
ötürü benimsenmişti. Bu yaklaşımın getirdiği %10 
- 15’lik düşük implantasyon oranları kabul edilebilir 
gebelik yüzdelerinin eldesi için birden çok embriyo-
nun transferini gerekli kılmaktaydı. 1995’de transfer 
edilen embriyo sayısı ortalama 4 idi. Ancak transfer 
edilen çok sayıda embriyo beraberinde çoğul ge-
belikleri de getirmekteydi. 1990’lar ve 2000’lerin 
başında IVF gebeliklerinin ikiz, üçüz veya daha faz-
la sayıda bebekle sonuçlandığı rapor edilmekteydi. 
1980’lerin ortalarında Menezo ve Quinn embriyoya 
özel 2 adet medyum geliştirmişlerdir. Bu medyum-
lar B3 ve insan tubal sıvısı (HTF)’dir. Menezo’nun B3 
medyumu nükleotidler, vitaminler, amino asitler 
içermekte ve klivaj dönemi insan embriyoları için 
serum eklentisine gerek kalmamaktaydı. Quinn’in 
HTF medyumu Earle’nin basit kültür medyumunun 
modifiye edilmiş hali olup serum ile desteklenmiş-
tir. Her iki medyum da klivaj dönemi embriyo kültü-
rü ve transferi için kullanılmış, birden çok embriyo 
transferi sonrasında %20 civarında gebelik oranı 
vermekteydi. Dahası, serum eklenmesi kültür siste-
minde çeşitliliğe neden olmakta, hastadan hastaya 
değişen dataları kıyaslamayı olanaklı kılarken, emb-
riyo fizyolojisi analizini ise kısıtlamaktaydı. Diğer 
bir sorun ise uterusla asenkronize durumda olan 
embriyoların transferiydi. Pro nükleer oosit (Zigot) 
ve klivaj dönemi embriyolarının uterusa transfer-
leri gebelikle sonuçlanmasına rağmen blastosist 
transferi ile karşılaştırıldığında oranlar ciddi şekilde 
farklıydı. İnsan oviduct ve uterin sıvılarının analizi 
karbonhidrat konsantrasyonlarında belirgin farklılı-
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ğı ortaya koymaktaydı. Oviduct yüksek oranda pi-
ruvat (0.32 mM) ve laktat (10.5 mM) seviyesi ile ka-
rakterize iken, glikoz seviyesinin (0.5 mM) nispeten 
daha düşük olduğu gözlenmiştir. Buna karşın insan 
uterusu göreceli olarak düşük piruvat (0.1 Mm) ve 
laktat (5.87 mM) konsantrasyonlarına sahipken, 
yüksek düzeyde glikoz (3.15 mM) içermektedir. İlk 
pozisyonda nutrientlerin konsantrasyonu pirüvat 
ve laktata ihtiyaç duyan preimplante periyottaki 
embriyonun dinamik metabolizması ile ilişkili iken, 
ikinci pozisyonda besinlerin konsantrasyonu sade-
ce embriyo metabolizmasını değil aynı zamanda 
epigenomu da etkilemektedir. Dişi üreme sistemin-
de nutrientlerin farklı orandaki varlığı preimplante 
embriyonun değişen ihtiyacına ayna tutmaktadır. 
 Kompaktlaşma sonrasında embriyolar klivaj dö-
neminden farklı aminoasit ihtiyacına sahip olarak 
bütün aminoasitleri kullanmaya başlarlar. Bu data-
lar embriyonik evreye özel ilk ardışık medyumun 
(G1- G2) geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bundan 
ötürü ardışık kültür medyumunun insan IVF’sinde 
kullanılmak üzere sektöre girmesi klinik IVF’deki en 
büyük gelişmelerdendir. Ardışık medyumun kullanı-
mından yıllar sonra Biggers ve Racowsky fare emb-
riyo kültür medyumu olan KSOM’un blastosist evre-
sine kadar insan embriyo gelişimini desteklediğini 
gözlemlemişlerdir. Bu medyum, fare embriyolarının 
blastosist oluşana kadar ki geçen süredeki ihtiyaçları 
göz önünde tutularak bir bilgisayar programı kulla-
nılarak geliştirilmiştir. Bu tip monofazik medyum-
larda embriyo gelişip farklılaşırken farklı fizyolojik 
nutrient yoğunluklarına maruz kalmamaktadır. Son 
veriler hem ardışık hem de tek basamaklı medyum 
tiplerinin blastosist oluşumu ve gebelik üzerinde 
benzer sonuçlara sahip olduğunu göstermekte-
dir. Kültür sistemleri de zaman içinde gelişmiştir. 
1963’te Ralph Brinster yumurta ve embriyo kültürü-
nü üzeri parafin yağı ile kaplanmış olan küçük drop-
letler içinde yapmıştır. Bazı modifikasyonlarla bera-
ber memeli embriyo kültivasyonunda en başarılı ve 
yaygın bir biçimde kullanılan kültür modeli mikro 
droplet modelidir.

IVF laboratuvar çalışanları; Deneyselden, 
klinik embriyologlara;

1983 yılında Louise Brown 5 yaşındayken dünya ça-
pında kliniklerde yüzden az embriyolog çalışmak-
taydı. Bu kişiler günümüze kıyasla çok fazla bilin-
meyenin ve çok az yol göstericinin olduğu farklı bir 
çalışma ortamını deneyimlemekteydiler. Günümüz-
de embriyologlar hands on deneyime olanak sunan, 
embriyoloji programlarına katılabilmekte, yazılan 
binlerce makale ve kitaptan yararlanıp workshoplara 
katılarak deneyimlerini ve bilgilerini artırabilmekte-
dirler. Laboratuvarlarda çalışan, uygun bilgi birikimi 
ve deneyime sahip elemanlar güvenilirliği ve güven-
liği artırmakta ve bu şekilde daha iyi sonuçların elde 
edilmesine katkı sağlamaktadır.

IVF’nin genişleyen ufku; 

 Parsiyel Zona Diseksiyonundan (PZD), ICSI’ye; 
 Yavaş dondurmadan, Vitrifikasyona; 
 Morfolojiden morfokinetik ve genetiğe geçiş

Parsiyel Zona Diseksiyonundan (PZD), 
ICSI’ye; 

IVF, yeni bir teknik olarak çığır açmasına rağmen be-
raberinde can sıkıcı bir sorunu da getirmişti. Bu so-
run, inseminasyondan bir gün sonrasında gözlenen, 
beklenmeyen total fertilizasyon başarısızlığıydı. Gü-
nümüzde halen fertilizasyon başarısızlığı IVF başarı-
sını sınırlayan belirgin bir sorun olmaya devam et-
mektedir. 1980’lerin başında IVF’yi dünyaya tanıtan 
bilim adamları bu tekniği erkek faktör infertilitesinde 
kullanmaktaydı. Sorun bu erkek faktör vakalarında 
semen parametresinin ciddi şekilde kötü olması ve 
inseminasyon için en az %40 motilite ve 10 milyon 
spermatozoon gerekmesiydi. Bazı durumlarda yeter-
li sayıda spermatozoon olmasına rağmen fertilizas-
yon yine de gerçekleşmemekteydi. Bu başarısızlık, 
swim up veya gradient teknikleri yardımıyla en motil 
spermatozoon seçimi ve spermatozoanın yumurtaya 
varmadan önce kapasitasyonunun gerçekleşmesini 
sağlamak için semen hazırlama tekniklerinde birta-
kım değişikliklere sebep olmuştu. Ayrıca fertilizasyon 
işleminin gerçekleştiği tüpler yerine gametik etkile-
şimin daha iyi ve detaylı gözlenebildiği petri kapları 
ve mikro dropletler kullanılmaya başlandı. Ancak bu 
teknik de sorunu tamamen ortadan kaldıramadı ve 
orta düzeyde erkek faktöründe fertilizasyon oranları 
yaklaşık %50 civarında kalmaya devam etti. 1980’le-
rin başında gametlerin manipülasyonu için kulla-

������������������������������
�	�	����
����������	���������������	���	�	�������
���
����������
���	���� ��������� ��� 
������ ���������� �������������
������ ���������� ������� �������� �
����� � �����
���� ������������� � �
�� ����������� �	������
����� �������������	� �������� ��� 
������� ������� �	����
������
����� ������������ ��������	�� �������� ������
������� �
�� �
���
�� ������ � ������� �����������
�����
����� �������������	� ������� �������� ������
��������� ����
� ����� �������� ��������	� ���
����
����������� ���� ������ ����������� �	������
����� ����
�� ��������� ���
���� ������
����� ��������	��
������������������������	������������

�� �

�

�������
���� ����������� �������
��� �
����� ����������� ����
�� ���������� ����������� ������ �
�����
���������������
���� �	

���������
��
�����	�����
��� ���������������������
� �
�� �����������	�	��������
�����������
�����
�����������������
�	�	����	��������������������
��������	�	�	�����������������
�	

���
���� ������ �������� �������� �
����� ��������� ��� ������ ��
���
���������� ������� ����	�	��
�	

���������� ��

��� ������ �������� ��� ��������� � ����� �������� ��
���� ����	�	� � �
��� �����	��
�
��������� ��������� ������ ����������������
������� ������
�������� ���
���
�������� �	�����	�� �� �����
�������
������� �
��������� �
	���� ������ ��� ����� ��������� ������
���� ���� ������� �	�	
����� ����
��
�������� ��������� �	

���
����� ��
�����
������� �	� ���� ���������� ����	�
����� �������� ��
����
����
�
������� ����
�� �����
������	������� ���	�
	�
���������	�� ��
������������ ���� ����
��������������
������� �����������
������	�� ���
��������
����������
		�	��������
������������������� ���	
����
�������
�	�	�	�������������������
����������
���������������������
������������ ������
�������������
�	�	�����������������
���������������������������
�����
������
������������
��
�������������������
�����������������
��
�� ������������
�� �������� ��
��������	���� ��� �����
�� ��� ������� ���� �������
�	

���
�����
��������
��������������������
������

���������������������
����	���
�������
�����
�����������������	�

��� � ��
����� ��	���� ������ �� ����������� ������ ������� �
����
����� ������� ��� �������
���
�
����������� �	� ���
�����������������
�� ��� ���
����
���������� ��� ������ ��
� ��������������
�	�	�
����
�� ���� �
���� ��������� �������
���������
���� ���������� �������
��
��� ������ ��� ���������
�
����� �	����� �������
���� �������
������ ����
���
������� ����
��� ���
����� ����
�� ��� ���������
�����
�������������
���� ����
����� �������
������ ��� ��
��
������ ��������
��������
���� �������	���
�����
�
�����	��	����
�������������������������������
����
���������
��
������������
�������������������	�
���
���������������	
������
������
����������������
�����������

�����
����
������
������	��

•� �����������
������������
�
��
�������������������	��
•� ��������
�������
��������������
�	���
•�  ���������
��������
����������
�����������

�����������
������������
�
��
�������������������	��



BÖLÜM 1  •  IVF/ICSI Tarihçesi ve Yönetmelikler  ■  7 

nılan ilk teknikler zona pellucidanın kısmen veya 
tamamen açılması üzerineydi. Bu teknikler gamet-
lerin birbiriyle etkileşimini arttırmayı amaçlamakta 
ancak döllenme oranlarında kısmen yükselişe neden 
olsa da halen total döllenme başarısızlığı veya yük-
sek oranda polispermik fertilizasyon gibi sorunlara 
çözüm bulunamamıştı. Yardımla döllemede mikro-
manipülasyon ilk defa 1986 yılında farelerde inse-
minasyon öncesi zonada delik açarak (Zona Drilling) 
başarılı bir biçimde uygulanmıştır. Bu prosedür esna-
sında asitli Tyrode solüsyonu mikromanipülatör yar-
dımıyla zona üzerine uygulanmış, bu şekilde zonanın 
küçük bir kısmının çözülmesi sağlanıp spermato-
zoa’nın oolemmaya geçişi kolaylaştırılmıştır. 1988’de 
zonanın mekanik olarak delinmesi ile erkek faktörü 
infertilitesine sahip bir çiftin çocuk sahibi olabilmesi 
sağlanmıştır. Aynı yıl Singapur ve Roma ekipleri sper-
matozoa’nın perivitellin boşluğa enjeksiyonu ile elde 
edilen gebelikleri rapor etmişlerdir. Her iki metotta 
düşük fertilizasyon oranları ve polispermiye karşı bir 

blokajın olmaması gibi nedenlerden ötürü geliştiril-
meye ihtiyaç duyulmuştur. 
 1980’lerin sonlarına doğru subzonal inseminas-
yon (SUZI) veya oosit sitoplazmasına spermato-
zoa’nın direkt enjeksiyonu gibi mikroenjeksiyon pro-
sedürleri hakkında birkaç yayın çıkmaya başlamıştı. 
Brüksel takımında çalışan İtalyan Palermo siklustan 
arta kalan, fertilize olmamış insan yumurtaları üzerin-
de enjeksiyon pratiği yapmaya başladı. Bu sıralar bu 
çalışmalarda spermatozoanın kuyruğu enjeksiyon 
öncesinde ortadan kaldırılmaya çalışılıyordu. Ancak 
bu girişimlerin hiçbiri gebelik ve doğumla sonuç-
lanmıyordu. Palermo, çalışmaları esnasında bir gün 
üç spermatozoonun perivitellin boşluğa subzonal 
enjeksiyonunu yaparken oolemmada oluşan çukur-
luğu fark etmiş, membrandaki bir gediğin sperma-
tozoonun oosit sitoplazmasına penetrasyonuna izin 
verdiğini gözlemiştir. Bundan sonraki süreçte bu 
gibi kaza ile oluşan durumları takip etmiş ve hemen 
hepsinde fertilizasyonun gerçekleştiğini gözlemiş ve 
her SUZI prosedüründe birkaç oosite de ICSI uygu-
lamaya karar vermiştir. Palermo’nun dizayn ettiği bu 
prosedür ise ICSI’in keşfi için bir yol gösterici oldu. 
Enjeksiyonlar sonrasında iyi kalite embriyoların ge-
liştiği gözlenmiş ve bu embriyolar transfer edilmiştir. 
4.gebelikten sonra Palermo bu metodun alanında 
çığır açtığını fark etmiştir. İntrasitoplazmik sperm en-
jeksiyonunu (ICSI) ortaya atması ile hızlı bir biçimde 
gelişim göstermiş ve erkek infertilitesinde bir devrim 
olmuştur. Burada başarıdaki en önemli faktörlerden 
biri enjeksiyon aracının dizaynıdır. Daha önce ge-
liştirenlere nazaran bu iğne çok ince, keskin ve düz 
idi. Bu dizayn membranın travmatik olmayan şekilde 
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delinmesi ve spermatozoa’nın sitoplazmaya dikkatle 
yerleştirilmesine olanak sağlamaktaydı. Fertilizasyon 
oranlarının ciddi erkek infertilitesinde, geleneksel IVF 
kadar yüksek olduğu gözlenmiştir. Günümüzde ICSI 
artan oranlarda, hatta bazı durumlarda geleneksel 
inseminasyon yerine kullanılmaktadır.

 Yavaş dondurmadan, Vitrifikasyona; 

1949’da Chris Polge ve arkadaşları ilk kez memeli 
spermatozoasını dondurmuşlardır. İnsan spermato-
zoası ise bundan birkaç yıl sonra Iowa’da Raymond 
Bunge ve Jerome Sherman tarafından dondurul-
muştur. David Whittingham, Stanley Leibo ve Peter 
Mazur klivaj dönemi fare embriyolarını dondurarak 
çığır açmışlardır. 1980’lerin başında insan embriyola-
rı zigottan blastosiste kadar ki bütün gelişim safha-
larında dondurulabilmiş ancak geri dönüş (hayatta 
kalma) oranları uzun yıllar boyunca %80’ler civarında 
kalmıştır. Geçtiğimiz on yılda ise Vitrifikasyonun ha-
yata geçişi ile oosit ve embriyo dondurmada önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. Neredeyse %100’ lük canlı 
kalma oranları ile embriyo ve oositlerin tamamının 
dondurulmasını benimseyen tedavi yaklaşımları or-
taya atılmış, ertelenen transferler ile daha doğal sik-
luslar planlanmaya başlanmıştır.

 Morfolojiden morfokinetik ve genetiğe 
geçiş

ART laboratuvarlarındaki en önemli basamakların-
dan biri de bütün hasta gruplarında tek embriyo 
transferini gerçekleştirebilmek için etkin embriyo 
seçim metodlarının geliştirilebilmesidir. Ancak 30 yıl-
dan sonra hala embriyonun implantasyon başarısını 
etkileyecek tek bir morfolojik kıstas henüz kesin ola-
rak ortaya konamamıştır.
 Blastomer biyopsisi ile tek gen hastalıklarının 
başarılı genetik tanısı ilk defa Alan Handyside ve ta-
kımı tarafından Londra’da 1989 yılında bildirilmiştir. 
Bu araştırmacılara ilham veren çalışma ise 1968’de 
Bob Edwards’ın tavşan embriyoları üzerinde yaptığı 
trofektoderm biyopsileri ve biyopsi yapılan embriyo-
lardan canlı doğum eldesinin gösterildiği çalışmadır. 
Ancak 20 yıldan fazladır PGT ‘nin yararları halen tartı-
şılmaktadır. Embriyo biyopsisinde, hücresel seviyede 
embriyo manipülasyonunun her zaman zararsız ol-
madığı ve tekniğin optimizasyonunun gerekliliği or-
taya konmaktadır. Ayrıca yüksek mozaisizm frekansı 
da tartışılan konulardan iken PGT’nin genetik geçişli 
hastalıklar riskine sahip çiftlerde çok büyük yarar 
sağladığı da gözden kaçırılmamalıdır. Artık PGT-A 
devreye girmiştir.
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Türkiye’de IVF’in tarihçesi

Dünyanın ilk tüp bebeği olan Louise Brown, 1978 yı-
lında İngiltere’de dünyaya geldi. Dünyada tüp bebek 

gelişmeleri büyük bir hızla sürerken, Türkiye de bu 
gelişmelerin gerisinde kalmadı. İlk tüp bebek yönet-
meliği 1987 de çıkarıldı.

�

�
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 Bebek sahibi olamayanların başlıca umudu olan 
tüp bebek tedavisinin Türkiye’deki tarihsel yolcu-
luğu 1988’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölümünde başladı. Yaklaşık 
34 yıl önce Ege Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar, 
ancak çocuksuz hastaların belli bölümüne yararlı 
olabiliyordu. Tüpleri tıkalı olan hastalar, eğer çeşit-
li ameliyatlara rağmen fayda göremiyorsa infertil 
olarak değerlendiriliyorlardı. Türk bilim adamları 
1985 yılından itibaren çeşitli ülkelerde konu ile ilgi-
li eğitimler aldı ve sonucunda 1988 yılında da Prof. 
Dr. Refik Çapanoğlu ve Prof. Dr. Erol Tavmergen 
ve Prof.Dr. Ege Nazan Tavmergen’in çalışmalarıyla, 
Türkiye’nin ilk tüp bebek merkezi ve Türkiye’deki ilk 
embriyoloji laboratuvarı açıldı. Haziran ayı itibariyle 
de faaliyetlerine başladı. Dr. Erol Tavmergen, Ege 
Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nde Türkiye’deki ilk tüp bebek 
uygulamasını gerçekleştirdi ve 18 Nisan 1989 yı-
lında Türkiye’nin ilk tüp bebeği Ece dünyaya geldi. 
İkinci çocuklar ikizdi. Onlar da 2 Mayıs 1989’da dün-
yaya geldi. 
 Daha sonra Türkiye`nin diğer üniversitelerinde 
ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, tüp bebek 
merkezlerinin kurulması için birtakım kişiler Türkiye 
de IVF eğitimi olmadığı için yurtdışına eğitime gi-
dip, eğitimini belgeledikten sonra sağlık bakanlığına 
müracaat ederek, IVF sertifikası kabul edilince bulun-
dukları yerlerde IVF merkezlerinin kurulması için ça-
lışmalara başlamışlardır. 1987 yönetmenliğine göre 
merkezler hazır olduğunu bulundukları il valiliği kana-
lıyla Sağlık bakanlığı nezdindeki Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile planlaması Genel Müdürlüğüne (o zaman genel 
müdür Dr Ayşe Akın Dervişoğlu idi.) bağlı, Tüp bebek 
merkezleri biriminde değerlendirildikten sonra sağlık 
bakanlığı tarafından kurulan bilim heyeti ve bakanlık 
elemanları, merkezin kurulacağı yere gidip yerinde 
değerlendirirler ve uygun şartlarda ise açılma ruhsa-
tını vererek o merkez o tarihten itibaren çalışmalarına 
başlamaktaydı. Türkiyedeki IVF Merkezlerinin kuruluş 
tarihleri ve kurucu kişileri aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye’deki ilk IVF merkezlerinin kuruluş 
yılları:

1. Ege Üniversitesi IVF Merkezi (1988). Refik Çapa-
noğlu, Erol Tavmergen, Ege Nazan Tavmergen

2. Zekai Tahir Burak IVF Merkezi (1990)..Ziya Dur-
muş

3. Cerrahpaşa IVF Merkezi (1990)…Turgay Atasu, 
Mehmet İdil 

4. Hacettepe Üniversitesi IVF Merkezi (1991)…Hüs-
nü Kişnişçi, Timur Gürgan

5. Ankara Üniversitesi IVF Merkezi (1991) Hikmet 
Yavuz, İlhan Önder, Cihat Ünlü

6. International Hospital IVF Merkezi (1992) Orang-
he Cihan Baş, Teksen Çamlıbel

7. Çukurova Üniversitesi IVF Merkezi (1993)…Nihat 
Arıdoğan, M.Turan Çetin

8. Sevgi Hastanesi, 1993, Semra Kahraman, Kutay 
Biberoğlu

9. Alman Hastanesi,1997, Mustafa Bahçeci
10. Amerikan Hastanesi,1997, Bülent Urman
11. Florance Nigthangale Metropolitan Hast. 1997Dr 

Murat Taşdemir
12. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast Hastane-

si,1999, Dr Cem Fıçıcıoğlu

 Burada Adana’da, Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ndeki IVF 
Merkezinin kuruluşunu anlatarak Türkiye’deki IVF 
merkezlerinin kuruluş tarihçeleri hakkında aşağı yu-
karı bilgi sahibi olabiliriz. Dünyada IVF konusunda 
ileri giden ve en çok IVF yapan ülkeler İngiltere, İsra-
il, Almanya, Fransa, Brüksel, Avusturya, Avusturalya, 
Amerika ve Kanada idi. Türkiye’den bu konuda eği-
tim almak isteyenler bu ülkelere giderek IVF eğitimi-
ni alır ve bunu yönetmelikte belirtildiği şekilde sağlık 
bakanlığından onaylatırdı. Bende 1989 da Fransa’ya 
değişik zamanlarda toplam 8 ay giderek IVF ve En-
doskopi konusunda eğitim alıp, aynı zamanlarda 
embriyologlar da İsrail’de IVF labaratuvar eğitimini 
alıp, bu Belgeleri Sağlık bakanlığına onaylattık. IVF 
Personel ekibinin ve binanın fiziki şartlarının IVF yö-
netmenliğine uygun hale getirdikten sonra Sağlık 
Bakanlığı’na yaklaşık 1991’de müracaat ettik. 1993 
te IVF Merkezi açılması ve faliyete başlaması izni çık-
tı. O zamanlar gerek labaratuvar şartları ve gerekse 
klinik veriler çok yeni olup yukarıda okuduğunuz IVF 
tarihçesine paralel bir şekilde çalışmalar devam etti. 
İlk olarak Klasik IVF ile başladık. Bu arada labaratuvar 
koşulları bugün ki gibi olmadığı için GİFT (Gamet int-
ra follopian transfer), ZİFT(Zigot intra fallopian trans-
fer), MESA (Mikrosurgical epididimal sperm aspiras-
yonu)gibi teknikleri de kullanıyorduk. Medyumları 
kendimiz hazırlıyorduk (Hams F 10 gibi). Laboratuvar 
koşullarını kontol açısından, ilk tüp bebek deneyimi 
olan Erol Tavmergen’i bir gün için Adana’ya davet 
ederek deneyimlerini paylaşmasını istedik. O zaman-
lar mikromanipülatörümüz yoktu. Klasik IVF yapıyor-
duk. Kretz marka USG cihazımız o zamanlar en po-
püler USG cihazıydı. Vaginal probun görüş açısı 180 



BÖLÜM 1  •  IVF/ICSI Tarihçesi ve Yönetmelikler  ■  19 

derece idi. Steril bir ortam olması için ameliyathane 
içinde 2-3 odayı işgal etmiştik. Sperm verme odası 
amelihathane dışında idi. Başlangıçta oluşan gebe-
likler düşükle sonuçlandı ve nihayet 1995’de gebelik 
oluştu ve Çukurova’nın ilk tüp bebeği Ocak 1996’da, 
40 haftalık kız çocuğu sezaryen ile doğurtuldu ve 
ismi Özlem oldu. Kendisi bugün Ç.Ü. Tıp Fakültesi 
3. sınıf öğrencimizdir. Daha sonra diğer bebekler ile 
devam etti. 2003 yılında hastanenin yeni binasında 
yönetmeliğe göre hazırladığım tüp bebek merkezi 
yerleşim planı bitmiş ve taşınmaya başlamıştık, artık 
modern bir tüp bebek merkezinde çalışıyorduk. Bize 
bu imkanları veren başta rektörümüz Can Özşahi-
noğlu ve anabilim Dalı başkanımız Nihat Arıdoğan 
hocama teşekkür etmek isterim. Dikkatimi çeken 
Dünyanın ilk tüp bebeği Luis Brown, Türkiyenin ilk 
tüp bebeği Ece ve Adananın ilk tüp bebeği Özlem 
olup, üçünün de kız olması enteresan gelmişti. 
 Türkiye’nin ilk ICSİ bebeği Ankara da, 1994 de 
kurulan Özel Sevgi Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde 
Semra Kahraman tarafından gerçekleştirildi. Günü-
müzde Türkiye’de yaklaşık 178 tüp bebek merkezi 
bulunurken. Bunlar; Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı eğitim hastaneleri, özel  hastaneler, yalnızca 
tüp bebek hizmeti vermek üzere açılmış olan özel 
merkezlerden oluşmaktadır.
 Türkiye’de tüp bebek tedavisi dünyaya nazaran 
10 yıl geriden başlamasına rağmen, ülkemizde IVF 
dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışır konuma gelmiştir. 
30 sene önce gebelik oranları %10-15 civarındayken, 
günümüzde bu oran uygun bir çift için yaklaşık % 45-
55 aralığındadır. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 200 bin 
çiftin, tüp bebek tedavisi veya buna bağlı teknolojiyi 
kullanması gerekmektedir. Ülkemizde senede 80 bin 
civarında çift bu tür tedavileri görmektedir. Ülke-
mizde tüp bebek tedavisindeki olumlu gelişmeler, 
sadece Türkiye içerisinde uygulama artışına neden 
olmamış aynı zamanda yurt dışından da hastaların 
gelişine olanak sağlamıştır. 
 Tüp bebek merkezlerinin açılması ile beraber, 
diğer farklı ülkelerde yapıldığı gibi, çeşitli yasal dü-
zenlemeler ve kısıtlamalar yapılmıştır. Bu sebeple 
de Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Plan-
laması Genel Müdürlüğü Bünyesinde Üremeye 
Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği ilk olarak 
1987’den bugüne çeşitli konularda günün şartlarına 
göre güncellenerek, değişime uğramıştır. 25 Mayıs 
2007 senesinden beri Tüp Bebek tedavilerinin dev-
let tarafından desteklenmesi tekrar düzenlenmiş ve 
yaygınlaştırılmıştır. Bu desteğe göre S.G.K.’ ya bağlı 

çalışan çiftler SGK bünyesinde SUT alanında, Emekli 
Sandığı’na bağlı çalışanlar ise Maliye Bakanlığı bün-
yesinde BUT alanında incelenerek özel merkezler 
dahil her türlü tüp bebek merkezine başvuru hakkı 
kazanmıştır.
 En son çıkan Yönetmelikte aşağıda verilmiştir.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ 
UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI 
TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK (30/9/2014 – 29135)

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk 

sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görü-
lenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıy-
la çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın 
esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açıl-
ması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, bünyesinde üre-

meye yardımcı tedavi merkezi bulunan üniversite ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık uygulama 
ve araştırma merkezleri ve hastaneleri, tıp merkezleri 
ile özel hastaneleri ve gerçek kişi ve özel hukuk tüzel 
kişilerine ait müstakil üremeye yardımcı tedavi mer-
kezlerini ve bunların üremeye yardımcı tedavi yön-
temleriyle ilgili faaliyetlerini ve işletenlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli 

ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 
üncü maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi ile ek 11 inci maddesi ve 11/10/2011 tarihli 
ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğünü,
d) Merkez: Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişile-

rine ait müstakil üremeye yardımcı tedavi merkezleri 
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ile üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı 
sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve hasta-
neler, tıp merkezleri ve özel hastaneler bünyesinde 
faaliyet gösteren ve üremeye yardımcı tedavi yön-
temleri uygulanan merkezleri,

e) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
f) Müstakil merkez: 21/8/1987 tarihli ve 19551 sa-

yılı Resmî Gazete’de İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo 
Transferi Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Bakan-
lıkça hastane ve tıp merkezi binaları dışında müstaki-
len ruhsatlandırılmış merkezleri,

g) Ruhsatname: Müstakil merkezin bu Yönetme-
liğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine 
dair düzenlenen belgeyi,

ğ) Üremeye yardımcı tedavi (ÜYTE): Anne ada-
yının yumurtası ile kocanın sperminin çeşitli yön-
temlerle döllenmeye daha elverişli hale getirilerek, 
gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, 
gametlerin veya embriyonun anne adayına transferi-
ni kapsayan ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi 
olarak kabul edilen uygulamaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilim Komisyonunun Teşkili, Komisyonun Ça-

lışma Şekli ve Görevleri
Bilim komisyonunun teşkili
MADDE 5 – (1) Merkezlerin hizmetlerinin gelişti-

rilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla merkezler 
ve ÜYTE yöntemleri ile ilgili bilimsel görüş vermek 
üzere, Bakanlıkça Komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, Genel Müdür veya görevlendirece-
ği yetkilinin başkanlığında;

a) ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliğine sa-
hip kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan üç kişi,

b) ÜYTE laboratuvarı sorumlusu olabilme niteliği-
ne sahip histoloji ve embriyoloji uzmanı veya üreme 
tıbbı alanında yüksek lisans yapanlardan iki kişi,

c) Üroloji uzmanı olan bir kişi,
ç) Tıbbi genetik uzmanı veya tıbbi genetik alanın-

da doktora yapanlardan bir kişi,
d) Perinatoloji uzmanı olan bir kişi,
olmak üzere toplam 9 kişiden teşekkül eder.
(3) Komisyon üyeleri Bakan tarafından seçilir. Ba-

kan tarafından seçilen üyeler iki yıl süre ile görev ya-
parlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Seçilmiş 
üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya 
katılmayanların üyelikleri düşer. Komisyondan ayrı-
lan ya da üyeliği düşen üyenin yerine, aynı usulle üye 
belirlenir.

(4) Bakanlık gerekli hallerde ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile sivil toplum örgütlerinden temsilci çağıra-
bilir.

Komisyonun çalışma şekli ve görevleri
MADDE 6 – (1) Komisyon, Bakanlığın daveti üze-

rine toplanır. Toplantı gündemi Genel Müdürlük ta-
rafından belirlenir ve en az yedi gün önce üyelere 
bildirilir. Üyeler tarafından ayrıca gündeme alınması 
talep edilen konular değerlendirilmek üzere, toplan-
tıdan en geç üç gün önce sekretaryaya bildirilir. Ko-
misyon yılda en az 1 defa toplanır. Bakanlık gerekli 
gördüğü durumlarda Komisyonu toplantıya çağrıla-
bilir.

(2) Komisyon, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu 
ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın 
belirtmiş olduğu görüş kabul edilmiş sayılır.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetlerini genel 
müdürlük yürütür. Komisyon, gündem maddelerini 
inceler ve karar metnini hazırlar. Komisyon kararları 
tavsiye niteliğindedir. Komisyon kararları üyelerce 
imzalanır. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiy-
le kararları imzalar. Karşı görüş gerekçesi, karar altın-
da veya ekinde belirtilir.

(4) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Merkezlerin çalışma verilerinin ve gebelik so-

nuçlarının değerlendirme kriterleri hakkında görüş 
vermek,

b) Merkezlere ve üremeye yardımcı tedavi yön-
temlerine ilişkin standartların belirlenmesi ile ilgili 
görüş bildirmek,

c) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve 
teknik konularda gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin bilimsel gö-
rüş vermek.

(5) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde uz-
manlar toplantıya davet edilebilir veya görüşleri alı-
nabilir. Toplantıya davet edilen uzmanlar komisyon 
çalışmaları ile ilgili oylamaya katılamazlar. Komisyon, 
gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlardan bilimsel gö-
rüş talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Planlanması, Merkez Kadroları, 

Merkez Açmaya Yetkili
Kurumlar, Merkez Açma Başvurusu ve Ruhsat-

landırma
Merkezlerin planlanması
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça atıl kapasite oluşturul-

maması ve kaynakların etkin ve verimli şekilde kulla-
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nılması için mevcut merkezlerin çalışma performans-
ları ve hizmet kaliteleri de dikkate alınarak ülke, bölge 
ve il bazındaki ihtiyaca göre kamu ve özel hastaneler 
bünyesinde açılacak merkezler için planlama yapılır. 
Bakanlıkça yapılan planlama doğrultusunda kamu ve 
özel hastaneler bünyesinde merkez açılabilir.

Merkez kadroları
MADDE 8 – (1) Özel hastane ve tıp merkezi bün-

yesindeki merkezler, özel hastane ve tıp merkezi 
kadrolarını kullanmak zorundadır. Bünyesinde mer-
kez bulunması özel hastane veya tıp merkezine mük-
tesep kadro hakkı vermez.

(2) Müstakil merkez kadroları, Bakanlıkça Sağlık 
Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. Tabip ve 
uzman tabip başlayış ve ayrılış işlemleri sistem üze-
rinden yürütülür.

(3) Müstakil merkez kadrolarından ayrılanın yeri-
ne aynı niteliklere haiz uzman tabip başlatılabilir. Bu 
personel için mesul müdür tarafından çalışma belge-
si düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü için-
de onaylatılır. Bunun dışında müstakil merkeze yeni 
başlayacak sağlık meslek mensupları için, öncelikle 
mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlene-
rek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onay-
landığı tarihten itibaren personel çalışabilir.

(4) Özel hastane ve tıp merkezi bünyesindeki 
merkezlerde tabip ve sağlık meslek mensupları, ça-
lışma belgesi düzenlenerek çalışabilir.

Merkez açmaya yetkili kurumlar
MADDE 9 – (1) Merkezler; bünyesinde kadın has-

talıkları ve doğum uzmanlık dalı ile erişkin ve yeni 
doğan yoğun bakımı bulunan hastanelerde ünite 
şeklinde açılır. Bu ünite hastane hizmet binasının veya 
kampüsünün dışında ayrı bir yerde oluşturulamaz. 
Hastane bünyesinde birden fazla merkez açılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastane-
ler ve özel hastaneler bünyesinde merkez açılabilir. 
Müstakil merkez açılamaz.

(3) Özel hastane bünyesinde açılacak merkez-
ler, öncelikle 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği 
kapsamında ruhsata esas projeye işlenir. Proje ve 
planlama ile ilgili izin alınmasını müteakip işlemlere 
devam edilir.

(4) Kamuya ait hastane bünyesinde açılacak mer-
kezler için öncelikle kurumların ilgili mevzuatına uy-
gun olarak gerekli izinler alınır.

(5) Müstakil merkezler için ruhsat düzenlenir. 
Diğer merkezler ise hastanenin veya tıp merkezinin 
ruhsatına ve/veya faaliyet izin belgesine işlenir.

Merkez açma başvurusu ve ruhsatlandırma
MADDE 10 – (1) Planlama kapsamında Bakanlık-

ça izin verilen hastaneler tarafından Ek-1’de belirtilen 
belgelerin bulunduğu başvuru dosyası ile Müdürlü-
ğe merkez açma başvurusunda bulunulur.

(2) Başvuru dosyası, Müdürlük tarafından başvu-
ru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde incelenir. 
Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir 
ise, başvuru sahibine bildirilir.

(3) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması ha-
linde, teknik inceleme ekibi tarafından en geç 30 gün 
içinde yerinde inceme yapılır.

(4) İl sağlık müdürü veya görevlendireceği müdür 
yardımcısı başkanlığında;

a) ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine 
sahip bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,

b) ÜYTE laboratuvarı sorumlusu olabilme nitelik-
lerine sahip bir kişi,

c) Müdürlük/çevre ve şehircilik il müdürlüğü tem-
silcisi bir mimardan oluşmak üzere dört kişilik bir 
teknik inceleme ekibi tarafından yapılacak yerinde 
inceleme sonucu müşterek teknik rapor düzenlenir.

(5) Merkezin açılacağı ilde dördüncü fıkranın (a) 
ve (b) bendinde belirtilen üyelerin bulunmaması ha-
linde Bakanlıkça üye görevlendirilir.

(6) Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun 
bütün şartları taşıdığı tespit edilirse müdürlük tara-
fından merkez, hastanelerin ruhsatına veya faaliyet 
izin belgesine işlenir. Özel hastane/tıp merkezi bün-
yesindeki ve müstakil merkezler için çalışanlara çalış-
ma belgesi düzenlenir.

(7) Merkezin teknik inceleme ekibi tarafından 
incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit 
edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi 
konusunda düzenlenen inceleme raporundaki du-
rum, Müdürlük tarafından başvuru sahibine yazılı 
olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun 
giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, Müdürlüğe 
yazılı olarak bildirilmesinden itibaren üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır.

(8) Müstakil merkezlerde adres, kuruluş adı ve 
sahiplik değişikliği durumlarında ruhsat yeniden dü-
zenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Fiziksel Standartları ve Karşılaması 

Gereken Hususlar
Bina durumu
MADDE 11 – (1) Müstakil merkez müstakil bina-

larda veya binanın girişinden itibaren tüm bölümle-
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ri asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve 
müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir. Bina-
nın müstakiliyet arz eden kısmında kurulması halin-
de, yangın kaçış merdivenlerine ulaşıma dair uygun-
luk aranır. Hizmet birimlerinin, doğrudan birbiriyle 
bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.

(2) Müstakil merkezler, Bakanlık veya Müdürlük-
ten izin almak kaydıyla, tadilat yapabilir.

(3) Müstakil merkez bünyesinde, hiçbir surette 
başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içerisin-
deki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek 
üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir 
şekilde devredilemez.

Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler
MADDE 12 – (1) Merkezlerde;
a) Katlar arası sedye ile hasta taşınmasına olanak 

sağlayacak şekilde merdivenin sahanlık ölçüsü en 
az 1,20 metre olması gerekir. Merdiven rıhtlarının 
engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir 
satıhla bitirilmesi, merkez girişine % 8 eğimli rampa 
yapılması zorunludur.

b) Hasta dolanımının olduğu tüm koridorların ge-
nişliği en az iki metre olmalıdır. Yapının taşıyıcı sistemi 
itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridor-
lardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, iki 
metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.

c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik pro-
jesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranın-
da uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör bulunur.

ç) Zemin dışında yerleşimli merkezlerde, ulaşımın 
kolaylıkla sağlanabileceği ilgili mevzuatına uygun bir 
adet sedye asansörü bulunur. Asansör, birden çok ise 
birinin bu nitelikte olması yeterlidir.

(2) Merkezler merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılır. 
Bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma 
veya split klima benzeri sistem kurulur. Hastaların ve 
personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde 
havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynak-
larından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.

Merkezin bölümleri ve özellikleri
MADDE 13 – (1) Merkezler genel ve uygulama ol-

mak üzere iki bölüm olarak değerlendirilir.
a) Uygulama Bölümü: Hastaların ve personelin 

hazırlık alanlarından geçerek kontrollü olarak girebil-
diği yarı steril ve steril alanlardan oluşan ve ÜYTE uy-
gulamalarının yapıldığı bölümdür. Uygulama bölü-
mü girişinde birbirine senkronize ikinci kapısı sedye 
transfer noktası olan ve içine hiçbir mahal açılmayan 
sedye transfer holü/ yarı steril alan olmalıdır. Uygula-
ma bölümünde şu birimler bulunur.

1) Embriyoloji laboratuvarı: Oositlerin alınmasını 
takiben en kısa sürede değerlendirilmesine elverişli, 
gerekli araç ve gereçle donatılmış, OPU odası ve and-
roloji laboratuvarına bitişik ve bağlantılı en az 15 m2 
büyüklüğünde bir laboratuvardır. İklimlendirilebilir 
ve ısısı ayarlanabilir olmalıdır.

2) Androloji laboratuvarı: Embriyoloji laboratuva-
rı ile bağlantılı içerisinde gerekli olan araç ve gereç ile 
lavabo bulunan, en az 8 m2 büyüklüğünde laboratu-
vardır. Bu laboratuvar yalnızca merkezin hastalarına 
hizmet verir.

3) Sperm verme odası: Yarı steril alanda oluştu-
rulan ve sperm alınması için, androloji laboratuvarı-
na numune verme çekmecesi ile bağlantısı bulunan 
içinde lavabo ve duş bulunan özel bir odadır.

4) Gözlem odası: Hastaların oosit toplanması ön-
cesinde hazırlanması, sonrasında ise uyandırılması 
için OPU odasına yakın, steril alan dışında ve merkez 
içerisinde içinde lavabosu bulunan bu Yönetmelik 
ile belirlenen asgarî tıbbî malzeme ve donanımların 
bulunduğu standartlara uygun en az 9 m2 büyük-
lüğünde iki ayrı oda şeklinde oluşturulur. Bir odaya 
iki yatak konulacak ise yatak başına 7 m2 alan olmalı 
ve yataklar arası uygun biçimde ayrılabilmelidir. Kul-
lanılacak hasta yatakları, pozisyon alabilen, koruma 
barları olan ve her yöne hareket edebilen tekerlekli 
özellikte olmalıdır. Odalarda oksijen ve vakum siste-
mi, hasta başı monitörizasyon sistemi bulunmalıdır.

5) OPU (Oocyte Pick-Up) odası: Sadece üremeye 
yardımcı tedavi yöntemleri uygulanmak üzere, oosit 
elde edilmesi için ultrasonografi cihazı da bulunan, 
en az 20 m2 büyüklüğünde steril alan özellikleri taşı-
yan embriyoloji laboratuvarına bağlantılı uygulama 
odasıdır. Gerektiğinde genel anestezi yapılmasına 
müsait şartlar ve uygulama esnasında doğabilecek 
komplikasyonlara da müdahale edilebilmesi için ge-
rekli diğer teçhizat bulunur. OPU odası duvar, tavan 
ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun 
antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır. OPU 
odası içinde sabit dolap olacak ise gömme ya da ta-
vana kadar birleştirilmiş üzerinde toz barındırmaya-
cak nitelikte olmalıdır.

6) TESE (Testiküler Sperm Ekstraksyonu) Odası: 
Cerrahi yolla sperm elde etme yöntemleri için OPU 
odası özelliklerini taşıyan ayrı bir oda oluşturulabilir.

7) Uygulama alanı steril koridorunda el yıkama 
lavabosu olmalıdır.

8) Dondurma ve saklama alanı: Dondurulması 
gereken numunelerin dondurulması ve saklanması 
için düzenlenen en az 9 m2 büyüklüğündeki alandır. 
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Bu alan embriyoloji laboratuvarının içerisinde kapı 
ile ayrılmış bir birim olabileceği gibi uygulama alanı 
içerisinde olmak üzere embriyoloji laboratuvarından 
ayrı bir alanda da oluşturulabilir. Bu alanda embriyo 
tankları ve yedek tank bulunur. Planlanan ilave her 
bir tank için 1 m2 alan eklenir.

b) Genel bölüm: Bu bölümde aşağıdaki birimler 
bulunur:

1) Hasta kabul ve bekleme alanı: Yeterli genişlik-
te ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul alanı ile 
hasta ve yakınlarının bekleyebilecekleri en az 20 m2 
büyüklüğünde bekleme alanı bulunur.

2) Hasta muayene odası: ÜYTE amacıyla merkeze 
kabul edilen hastaların muayene ve takip işlemleri-
nin yapılacağı, ultrasonografi cihazı bulunan ve ka-
dın hastalıkları ve doğum muayene odası şartlarını 
taşıyan en az iki muayene odası bulunur. En az bir 
tanesi ünite bütünlüğünü bozmayacak şekilde ÜYTE 
merkezi bünyesinde oluşturulmalıdır. Diğeri ise has-
tanenin poliklinik kapasitesini etkilemeyecek şekilde 
hastanenin poliklinikler kısmında oluşturulabilir.

3) Hemşire çalışma alanı: Hemşirelik hazırlık hiz-
metlerinin yapılabilmesi için düzenlenmiş bir açık 
desk veya oda bulunur.

4) Hasta bilgilendirme odası: Hastaların bilgilen-
dirilmesi ve eğitimi amacıyla düzenlenen en az 10 
m2 büyüklüğünde odadır. Hasta ve yakınlarına bilgi-
lendirme yapılabilecek şekilde düzenlemeler yapılır. 
Bilgilendirmenin hasta muayene odasında yapılması 
halinde bilgilendirme odası şartı aranmaz.

5) Arşiv birimi: Hastaların tüm kayıtlarının arşiv-
lendiği tercihen merkez içinde oluşturulan birimdir. 
Arşiv merkezin dışında ise genel hastane arşivinden 
ayrı olarak düzenlenir. Müstakil merkezlerde ayrıca 
oda oluşturulur.

6) Biyokimya laboratuvarı: Hasta takibi için gerek-
li hormon çalışmalarının yapılabildiği, gerekli olan di-
ğer araç ve gereçle donatılmış laboratuvar bulunur. 
Biyokimya laboratuvarı bulunmayan hastaneler ve 
müstakil merkezler aynı il içerisinde bulunan Bakan-
lıkça ruhsatlandırılmış biyokimya laboratuvarından 
hizmet satın alır.

7) Personel giyinme ve çalışma odaları: Binanın 
durumuna ve kadroya göre, hekimler ve diğer gö-
revliler için gerektiği kadar giyinme, dinlenme ve ça-
lışma odaları bulunur.

8) Personel ve hastalar için ayrı ayrı kadın ve erkek 
tuvaleti, lavabo ve duş bulunur.

9) Malzeme deposu: Merkezlerde yeterli bir mal-
zeme deposu bulunur. Hastanelerde depo yeterli ise 
merkez için ayrı depo aranmaz.

10) Hasta hazırlık alanı: Uygulama bölümüne ge-
çecek hastaların kıyafetlerini değiştirebileceği mah-
remiyete uygun bir alan bulunur. Bayan ve erkek için 
iki ayrı alan düzenlenebilir.

11) Personel hazırlık alanı: Uygulama bölümüne 
geçecek personelin kıyafetlerini değiştirebileceği 
hazırlık alanıdır. Bayan ve erkek için iki ayrı alan dü-
zenlenir.

12) Sterilizasyon ünitesi: Merkez bünyesinde 
sterilizasyon ünitesi oluşturulur. Sterilizasyon ünite-
sinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazır-
lık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril 
malzeme çıkış bölümleri olmak zorundadır. Kirli alan-
lar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi 
olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünme-
si gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlar-
da cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Ste-
rilizasyon ünitesi hem OPU odası steril koridoru hem 
de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne 
genel koridordan giriş-çıkış; temiz bölümüne de ste-
ril koridordan giriş-çıkış olması gerekir. Sterilizasyon 
ünitesinin oluşturulmaması halinde sterilizasyon hiz-
meti hizmet alımı yoluyla karşılanır.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (8), 
(10) ve (11) numaralı alt bentlerinde sayılan bölümler 
merkez içerisinde bütünlük sağlayacak biçimde dü-
zenlenir, diğer bölümler hastanenin farklı alanların-
da bulunabilir.

Merkezde gerekli olan tıbbi ve teknik donanım
MADDE 14 – (1) Merkezde;
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7’deki lis-

tede belirtilen araç ve gereç bulunur. Bu liste her yıl 
bilim komisyonunun yapacağı ilk toplantıda yeni 
tıbbi gelişmeler göz önünde bulundurularak değer-
lendirilir.

b) OPU odası ve laboratuvarlarda, taze hava ü� e-
yen mikroorganizma geçirmeyecek şekilde filtre sis-
temi ile desteklenmiş havalandırma sistemi kurulur.

c) Laboratuvarlar ile dondurma ve saklama ala-
nının zemini, anti bakteriyel, anti statik malzeme ile 
kaplanır.

ç) OPU odası ve gözlem odalarında merkezi gaz 
sistemi kurulur. OPU odası ve embriyoloji laboratu-
varında kullanılacak olan gazlar mümkünse merkezi 
sistemden temin edilir, eğer dolum tüpleri şeklinde 
kullanılacak ise özel bir bölümde kapısı kilitli, sabit-
lenmiş ve alarm sistemine sahip donanımı bulunur.

Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 15 – (1) Özel hastane ve tıp merkezi bün-

yesindeki merkezlerde ilgili mevzuat çerçevesinde; 
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müstakil merkezlerde ise, acil durumlarda veya gerek-
li tıbbi durumlarda hasta naklinde kullanılmak üzere 
ambulans hizmeti verilmesi zorunludur. Ambulans 
hizmeti aşağıda belirtilen yollardan biriyle verilir:

a) Uygunluk belgesi olan tam donanımlı acil yar-
dım ambulansı bulundurarak,

b) Gerekli olduğunda çağrıdan itibaren on daki-
kada merkezde olunacağı taahhüt edilmek kaydıyla, 
7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Am-
bulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyet gös-
teren bir özel ambulans şirketi ile ambulans hizmeti 
alım sözleşmesi yaparak,

c) (a) veya (b) bentlerinde tanımlanan ambulans-
ların yetersiz olması halinde acil sağlık hizmetleri 
şube müdürlüğünce ve il ambulans servisi baştabip-
liğince yazılı olarak uygun görülmesi kaydıyla, 112 
acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla 
on dakika içinde ulaşabilecek istasyonlar vasıtasıyla 
ambulans hizmeti verebileceğini belgeleyerek.

(2) Müstakil merkezlerde gelişen acil durumlarda, 
uygun şekilde ilk tıbbi müdahale ve diğer işlemler 
yapıldıktan sonra birinci fıkra kapsamında sağlanan 
ambulans ile hastanın nakli sağlanır.

Atıkların imhası
MADDE 16 –  (1) Merkezlerde, tıbbi atıklar için 

22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbi 
atıkların imhası amacıyla, merkezden düzenli şekilde 
alınması konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır.

Personel durumu
MADDE 17 – (1) Merkezlerde, bu maddede belir-

tilen personel bulunur.
(2) Mesul müdür: Müstakil merkezde kadrolu 

olarak görev yapan uzman tabiplerden birisi veya 
kadrolu olmamakla birlikte tam zamanlı olarak görev 
yapan bir tabip mesul müdür olarak görevlendirilir. 
Hastane veya tıp merkezi baştabibi/mesul müdürü 
aynı zamanda merkezin de mesul müdürüdür.

a) Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan ta-
bibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şu-
abatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca 
Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip 
olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Mesul müdürlük yapacağı kuruluşun haricinde 

başka kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında 
çalışmamak.

b) Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 
şunlardır:

1) Merkezin faaliyeti ile ilgili her türlü işlemi yü-
rütmek,

2) Bu Yönetmelikte ve iç hizmet işleyişinde ta-
nımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının 
korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

3) Merkezin faaliyeti sırasında, izin veya ruhsat 
verilmesi şartlarında meydana gelen değişiklikleri 
zamanında Müdürlüğe bildirmek,

4) Görevinden herhangi bir sebeple ayrılan sağlık 
çalışanının çalışma belgesini en geç beş iş günü içeri-
sinde Müdürlüğe iade etmek,

5) Merkezdeki hizmetlerin düzenli ve sürekli ola-
rak yürütülmesini sağlamak,

6) Merkez adına ilgili belgeleri onaylamak,
7) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzu-

ata ve merkezin iç işleyişi konusunda hazırlanıp çalı-
şanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından 
uyulmasını sağlamak ve bunun için gerekli iç dene-
timleri yürütmek,

8) Denetimler sırasında, yetkililere gereken bilgi 
ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümle-
rinin uygulanmasını sağlamak,

10) Merkezde bulundurulan cihaz ve malzeme-
lerin sterilizasyonunu ve cihazların kalibrasyonunu 
sağlamak,

11) Merkezde görev yapan bütün personelin sağ-
lık taramalarını yaptırmak,

12) Müstakil merkezlerde, ortaklarda meydana 
gelen değişiklikleri on beş iş günü içinde Müdürlüğe 
bildirmek.

c)  Mesul müdür, tabiplik mesleğini sadece mesul 
müdürlük yaptığı merkezde icra edebilir; muayeneha-
ne de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda 
mesleğini serbest icra etmesi yasaktır.(1)

ç) Mesul müdür, merkezin faaliyeti ve denetimi 
ile ilgili her türlü işlemde Müdürlüğün ve Bakanlığın 
birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari iş-
lerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer tabipler ile 
birlikte sorumludur. Merkezlerde mesul müdürün 
idari işlerinden, merkezin faaliyetinden ve sunulan 
sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkânlarının 
sağlanmasından, işleten sorumludur.

d) Müstakil merkezlerde mesul müdürün istifa-
sı, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul 
müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi 
veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir 
durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş 
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iş günü içinde yeni bir mesul müdür bulunur. Mesul 
müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken 
belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu haller-
de, yeni mesul müdür adına belge düzenleninceye 
kadar, merkezde çalışan ve mesul müdürlük şartını 
taşıyan bir tabip Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

e) Müstakil merkezlerde mesul müdür iş akdinde 
belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir 
sair zorlayıcı sebeplerden dolayı ayrılır ise, ayrılma 
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde işleten 
tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve mer-
kezde tam zamanlı çalışan bir tabibin, o süre boyun-
ca mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe 
yazılı olarak bildirilir.

f) İlgili mevzuata göre meslekten geçici men edi-
lenler, bu yasakları süresince müstakil merkezde me-
sul müdürlük yapamazlar. İşleten tarafından, mes-
lekten geçici men cezası süresince mesul müdürlük 
görevini yürütmek üzere, yasağın uygulanmaya 
başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü için-
de müstakil merkezde tam zamanlı çalışan ve mesul 
müdürlük şartını taşıyan bir tabibin görevlendirilme-
si ve yazılı olarak Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

(3) ÜYTE ünite sorumlusu: Üremeye yardımcı te-
davi konusunda Bakanlıkça onaylı sertifika sahibi 
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ÜYTE ünite so-
rumlusu olarak görevlendirilir. ÜYTE ünite sorumlusu 
tam zamanlı/kadrolu çalışır. Merkezde yapılan bütün 
tıbbi işlemlerden diğer tabiplerle birlikte sorumlu-
dur.

(4) ÜYTE laboratuvarı sorumlusu: Üremeye yar-
dımcı tedavi konusunda Bakanlıkça onaylı sertifika 
sahibi olan birisi ÜYTE laboratuvarı sorumlusu olarak 
görevlendirilir. ÜYTE laboratuvarı sorumlusu tam za-
manlı çalışır.

(5) Üroloji uzmanı: İlgili mevzuatı uyarınca kadro 
dışı geçici olarak çalışır.

(6) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı: İlgili 
mevzuatı uyarınca kadro dışı geçici olarak çalışır. An-
cak OPU uygulaması esnasında mutlaka hasta başın-
da bulunmalıdır.

(7) Diğer personel: Asgari bir hemşire, bir labo-
ratuvar teknisyeni, bir sekreter, bir hasta kabul gö-
revlisi ve yeterli sayıda temizlik ve güvenlik görevlisi 
bulunur.

(8) İstifa, yer değişikliği, ölüm ve benzeri sebep-
lerle yapılan değişiklikler ile ilgili olarak;

a) ÜYTE laboratuvarı sorumlusu ve ÜYTE ünite so-
rumlusu değişikliği Müdürlük onayı ile yapılır. ÜYTE 

ünite sorumlusu ve ÜYTE laboratuvarı sorumlusunun 
ayrılması halinde derhal Müdürlüğe bildirim yapılır. 
Merkezde ÜYTE ünite sorumlusu ve ÜYTE laboratu-
varı sorumlusu olma özelliklerini taşıyan personelin 
bulunması halinde Müdürlükçe yeni sorumlu onayla-
nıncaya kadar bu personel tarafından ilgili laboratu-
var/ünitenin sorumluluğu geçici olarak yürütülür. Bu 
özellikleri taşıyan personelin bulunmaması halinde 
merkezin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur. Bu süre-
nin bitiminde ÜYTE ünite sorumlusu ve ÜYTE labora-
tuvarı sorumlusu başlatılamaması halinde merkezin 
faaliyeti en fazla bir yıl süreyle durdurulur. Merkezin 
faaliyeti durdurulduktan sonra eksikliğin giderilmesi 
halinde merkez yeniden faaliyete geçirilir. Faaliye-
tin durdurulması ve tekrar faaliyete geçirilmesi işle-
mi müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Bu 
süre sonunda faaliyete geçmeyen merkezin ruhsatı 
Bakanlıkça iptal edilir veya faaliyet izin belgesinden 
çıkartılır.

b) Merkezin diğer personel değişiklikleri ise beş 
gün içerisinde müdürlüğe bildirilir. Merkezde uzman 
tabip dışındaki asgari sağlık çalışanının merkezden 
ayrılması durumunda üç ay içerisinde yerine sağlık 
çalışanı bulunamaması halinde, en fazla bir yıl süre 
ile eksiklik giderilene kadar merkezin faaliyeti durdu-
rulur. Bu süre sonunda faaliyete geçmeyen merkezin 
ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir veya faaliyet izin belge-
sinden çıkartılır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan 
merkezin faaliyetinin durdurulması ve ruhsat iptali-
nin yapılması halinde tedavisi devam eden hastaların 
işlemleri başka bir merkez ile anlaşılarak aksatılma-
dan devam ettirilir veya en yakın kamu kurumlarına 
bağlı merkezlere yönlendirilir.

(9) Bina tadilatı durumlarında merkezin faaliyeti 
en fazla altı ay süreyle durdurulabilir. Bu süre sonun-
da faaliyete geçmeyen merkezin ruhsatı Bakanlıkça 
iptal edilir veya faaliyet izin belgesinden çıkartılır.

(10) Müstakil merkezlerde çalışanların tamamının 
üzerinde adını, soyadını, unvanını veya mesleğini 
belirten mesul müdür imzalı fotoğra� ı kimlik kartı 
bulunur.

Hasta hakları
MADDE 18 –  (1) Merkezlerde, hasta hakları ih-

lâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların ön-
lenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının 
fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mev-
zuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli 
tedbirler alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Sunumuna İlişkin Diğer Esaslar
Kayıt sistemi
MADDE 19 – (1) Merkezde, müdürlük tarafından 

tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, cerrahi müdaha-
le kayıt defteri ve laboratuvar kayıt defteri bulunur. 
Merkeze başvuran hasta, protokol defterine kayde-
dilir. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun/merkezin 
ismini taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi im-
zalar ve kaşesini basar.

(2) ÜYTE yaptırmak üzere başvuran adayların evli 
olmaları ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8’de-
ki Bilgilendirilmiş Muvafakat Formunu doldurarak 
birlikte işlem yaptırmaları gerekir. Eşlerin nüfus cüz-
danı ve evlilik cüzdanı asılları görülmek suretiyle fo-
tokopileri ve fotoğra� arı alınır. Bu belgelerin kişilere 
ait olup olmadığı kontrol edilerek işlemlere başlanır.

(3) Merkeze müracaat eden her hasta için bir has-
ta dosyası hazırlanır. Hasta dosyasında;

a) Eşlerin nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı fotoko-
pileri ile fotoğra� arı,

b) Hastanın merkeze müracaatı için sevk eden/
rapor düzenleyen yetkili kurum ve kuruluş ile rapor 
düzenleyen ve/veya sevk eden hekim bilgileri, daha 
önce uygulanan tedaviler, merkezde yapılan tanı ve 
tedavi amaçlı tüm işlemlere ilişkin belgeler ve ayrın-
tılı anamnez kronolojik sıraya göre,

c) Merkezde yapılan tüm işlemlere ait bilgi ve bel-
geler ile formlar, saklanması ve imhası gereken nu-
munelere ait bilgiler,

ç) Müracaat eden çiftlerden erkekle ilgili spermi-
yogram, yapılmış ise testis doku biyopsisi sonucu ve 
bazal hormon değerleri gibi erkeğin üreme durumu-
nu gösteren bilgiler,

d) Yapılan işlemler ve daha önce ÜYTE tedavisi 
görmüş ise transfer edilen embriyo sayısının yer al-
dığı epikriz raporu,

yer alır.
(4) Merkezlerde embriyo saklama işlemlerinde 

Ek-9, çözme işlemlerinde Ek-10 ve imha işlemlerinde 
Ek-11’deki form; gonad dokusu/hücreleri saklama iş-
lemlerinde Ek-12, çözme işlemlerinde Ek-13 ve imha 
işlemlerinde Ek-14’deki form doldurulur.

(5) Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olma-
yan merkezlerde, yazılı kayıt tutulur. 15/1/2004 tarih-
li ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine 
uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, 
resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre 
yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Kayıtlar, elektronik 
ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık bilgilerine 

ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanma-
sının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve 
gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya 
elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı 
gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, 
yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari 
ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik ola-
rak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. 
Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sis-
temiyle düzenli olarak yedeklenir. Dosyada bulundu-
rulması zorunlu evraklar ayrıca saklanır.

(6) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya 
resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izle-
nen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göster-
mesi zorunludur.

(7) Faaliyeti sona eren merkezler, yazılı ve/veya 
elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri 
arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince 
saklanmak üzere Müdürlüğe devreder.

Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklan-
ma kriterleri

MADDE 20 – (1) İkinci ve üçüncü fıkralarda belir-
tilen tıbbi zorunluluk halleri dışında üreme hücreleri 
ve gonad dokularının saklanması yasaktır.

(2) Erkeklerde üreme hücreleri ve gonad dokula-
rının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri 
şunlardır;

a) Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde,
b) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücre-

lerine zarar veren tedaviler öncesinde,
c) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol 

açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve ben-
zeri) öncesinde,

ç) Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) 
durumunda.

(3) Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokula-
rının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri 
şunlardır;

a) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrele-
rine 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 bel-
gelendirilmesi durumunda.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen zorunlu hal-
lerde, üreme hücreleri ve gonad dokuları, verici ada-
ya ait EDTA’lı kan örneği merkezde uygun şartlarda 
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saklanır. Uygulama güvenliği açısından saklama ön-
cesinde alınan bu kandan DNA kimliklendirme test-
leri yapılır ve bu bilgiler hasta dosyasına konulur ve 
bir örneği aileye verilir. İkinci fıkranın (a) ve (d) bent-
lerinde belirtilen tıbbi zorunluluklar nedeniyle sperm 
veya testis dokusunun saklanması durumunda, don-
durulma tarihinden itibaren doksan gün içinde kul-
lanılması halinde DNA analizi aranmaz. DNA analizi, 
saklanacak dokuya ait bireyden EDTA’lı tüpe alınacak 
venöz kan buzdolabında +4 derecede saklanmak ko-
şuluyla bir hafta içinde ruhsatlı genetik hastalıklar 
tanı merkezine gönderilir. Genetik hastalıklar tanı 
merkezi DNA izolasyonunu takiben DNA kimliklen-
dirme analizi yapar. Saklama süresinin bir yılı aşması 
halinde kişi mutlaka başvuruda bulunarak rızasının 
devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçesini vermeli-
dir. Dondurulan üreme hücreleri ve gonad dokuları, 
alınan kişinin yıllık protokol yenilememesi, isteği ve 
ölümü durumlarında müdürlükte kurulacak komis-
yon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. 
Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturulması ha-
linde merkezde saklanan üreme hücreleri ve gonad 
dokularına ilişkin bilgiler bu sisteme kaydedilir.

(5) Adaylardan fazla embriyo elde edilmesi duru-
munda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyo-
lar dondurulmak suretiyle saklanır. Saklama süresinin 
bir yılı aşması halinde her yıl embriyonun saklanması 
için çiftler mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin 
devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçe vermelidir. 
Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü veya 
boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da be-
lirlenen süre son bulduğunda saklanan embriyolar 
müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak 
altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik ka-
yıt sistemi oluşturulması halinde merkezde saklanan 
embriyolara ilişkin bilgiler bu sisteme kaydedilir.

(6) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
belirtilen numuneler, merkezlerde en fazla beş yıl sü-
reyle saklanır. Beş yıldan fazla saklanması Bakanlığın 
iznine tabidir. Saklanan numunelerin değerlendir-
meleri, sayımları ve tekrar kullanılmasını engelleye-
cek şekilde imhası ilgili müdürlük bünyesinde kuru-
lacak komisyon marifetiyle yapılır.

(7) Merkezlerde saklanan dondurulmuş embriyo 
ve/veya gonad dokusu/hücresi,

a) Embriyo için eşlerin birlikte, gonad dokusu/
hücresi sahibinin ise bireysel olarak her iki merkeze 
yazılı başvuruda bulunması,

b) Embriyo ve/veya gonad dokusu/hücresinin 
teslim edildiği ve teslim alındığına dair yazılı olarak 
müdürlüğe bildirimde bulunulması,

c) Transferin tüm sorumluluğunun ve ücretinin 
talep edene ait olması,

ç) Transfere ait teknik donanım ve altyapının 
transferin gerçekleştirileceği merkezce sağlanması,

d) Transferin gerçekleştirileceği tankın transfer 
edilecek materyalin saklandığı merkez tarafından 
mühürlenmesi ve materyalin teslim alındığı merkez 
tarafından mührün kontrol edilerek kendileri tarafın-
dan açıldığının tutanak altına alınması,

halinde yurtiçindeki başka bir merkeze transfer 
edilebilir.

Merkez uygulamalarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) ÜYTE uygulamalarına ilişkin ola-

rak merkezlerden toplanan bilgiler, Genel Müdürlük 
tarafından değerlendirilir.

Eğitim
MADDE 22 –  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen üre-

meye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda yapıla-
cak sertifikalı eğitimler, Bakanlığın sertifikalı eğitim 
mevzuatı kapsamında Bakanlıkça eğitim vermek 
üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.

(2)  (Ek:RG-14/4/2018-30391)  ÜYTE klinik uygu-
lamaları sertifikalı eğitim programına kadın hasta-
lıkları ve doğum uzmanı tabipler, ÜYTE laboratuvar 
uygulamaları sertifikalı eğitim programına ise tabip 
ve histoloji ve embriyoloji uzmanı tabipler ile tıp fa-
kültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında 
doktora programını tamamlamış olan, 22/5/2014 ta-
rihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağ-
lık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan 
Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına 
Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık meslek mensupları, 
veteriner hekim ve biyologlar başvurabilir.

Fatura düzenlenmesi
MADDE 23 –  (1) Merkezlerde tedavi gören has-

talar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura 
düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekin-
de hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökü-
münü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.

Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 24 –  (1) Müstakil merkezler tıbbî deon-

toloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insan-
ları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya 
yönelik, diğer merkezler aleyhine haksız rekabet ya-
ratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette 
tanıtım yapamazlar.

(2) İstatistiki bilgiler merkezler tarafından bilimsel 
yayın organları haricinde Bakanlık izni olmadan ya-
yınlanamaz. Abartılı sonuç ve başarı oranları bildirimi 
ile görsel veya yazılı basın kullanılarak hastaların ve 
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kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açan her 
türlü faaliyet yasaktır.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen ÜYTE uygulama-
ları ve Yönetmelik dışı uygulamalar konusunda bil-
gilendirme amacıyla da olsa tüm basın ve iletişim 
araçları ile reklam yapılması yasaktır.

(4) Müstakil merkezlerin isimlendirilmesinde; 
kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi 
amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke ge-
nelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya ku-
ruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde 
kullanılamaz.

(5) Müstakil merkezler dışındaki diğer merkezle-
rin bilgilendirme ve tanıtım uygulamaları ve müeyyi-
deleri tabi olduğu ilgili mevzuata göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Merkezin Taşınması, Birleşme ve Sahiplik De-

ğişikliği, Merkezin
Sorumlulukları ve Uyması Gerekli Diğer Hu-

suslar ve Denetim
Merkezin taşınması, birleşme ve sahiplik de-

ğişikliği
MADDE 25 – (1) Müstakil merkezler bulunduğu il 

sınırları içerisinde bu Yönetmelikte tanımlanan fiziki 
standartlara haiz başka bir binaya taşınabilir.

(2)  (Değişik:RG-25/8/2016-29812)  Birleşme ta-
lep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren müs-
takil merkezler, aynı il sınırları içinde özel hastane bün-
yesinde birleşebilir. İl içerisindeki birleşme talepleri 
Müdürlükçe sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. İl 
dışındaki özel hastane ile birleşme talebi veya il dışına 
taşınma talebi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Tür-
kiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 
Rehberinde belirlenen ilkeler çerçevesinde, hizmet 
sunumu için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde veril-
mesi hede� enen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip 
dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler ön-
celikle dikkate alınarak değerlendirilir. Başvuru uygun 
görülür ise Bakanlıkça birleşmeye veya taşınmaya izin 
verilir. Birleşme veya taşınma işlemi iki yıl içerisinde 
tamamlanır. Bu süre içerisinde müstakil merkez, faali-
yetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faa-
liyetini durdurabilir. Bu durumda Müdürlüğe tebligat 
adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Birleşme 
işlemi tamamlanan müstakil merkez tekrar ayrılma ta-
lebinde bulunamaz.

(3) Faaliyetin durdurulması durumunda merkez-
de saklanan numuneler ile ilgili 26 ncı maddenin be-
şinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(4) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi 
itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen müstakil 
merkez devredilemez. Faaliyette olan müstakil mer-
kezin devri halinde, Ek-2/B’deki belgeler ile birlikte 
müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, yeni işleten 
adına ruhsatname düzenlenir.

a) Müstakil merkezin devri halinde, yapılan son 
denetimde eksiklik ve/veya uygunsuzluğunun bu-
lunmadığı ve hizmet alanlarında değişikliğin olma-
dığı durumlarda, Teknik İnceleme Ekibi tarafından 
yerinde incelemenin tekrarlanmasına gerek olma-
dan Ek-2/B’deki belgeler değerlendirilerek, devralan 
adına ruhsatname düzenlenir.

b) Müstakil merkezi devralan kişi, kesin devir tari-
hinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ruhsat 
almak amacıyla müdürlüğe başvurmak zorundadır. 
Devralan kişi adına müdürlükçe ruhsat düzenlenin-
ceye kadar, ancak eski işleteninin ve mesul müdü-
rünün sorumluluğunda müstakil merkez faaliyetine 
devam edebilir.

c) Devir yapılmasına rağmen, on beş iş günü içinde 
başvuru yapılmadığının ruhsat düzenlemesi sırasında 
veya sonrasında belgesiyle tespiti halinde, devralan 
adına ruhsat düzenlenmesi işlemlerine devam edilir. 
Ancak ruhsatlandırma işleminin akabinde müstakil 
merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

ç) Müstakil merkez denetimi sırasında tespit 
edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı 
devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sa-
yılır. Denetim sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya 
uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, 
devralanın talebi halinde yeniden verilir. Müstakil 
merkezin faaliyetinin durdurulması halinde devra-
lan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını 
beklemek zorundadır.

Merkezin sorumlulukları ve uyması gerekli di-
ğer hususlar

MADDE 26 –  (1) Merkezler, ÜYTE uygulaması 
sonucu gebe kalan hastaların doğum eylemi gerçek-
leşene kadar takibinden sorumludur. Bu kapsamda 
merkezler;

a) Bünyesinde bulunduğu hastanede gebenin 
uzman hekimler tarafından takip edilmesini, doğum 
yapmasını ve gerekirse erişkin ve yenidoğan bakım 
hizmeti verilmesini sağlar.

b) Gebenin merkezin bulunduğu ilin dışında ika-
met etmesi halinde, ikametgâhının bulunduğu ildeki 
bir hastanede gebenin uzman hekimler tarafından 
takip edilmesini, doğum yapmasını ve gerekirse eriş-
kin ve yenidoğan bakım hizmeti verilmesini sağlar.
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c) Herhangi bir aşamada kayıt dışına çıkan hasta-
ları derhal müdürlüğe bildirir.

(2) Uygulamaların takibinin sağlanabilmesi için 
merkezler tarafından; her yıl ocak ayında, bir önceki 
yılın çalışma verileri ve oluşmuş gebelik bilgileri Ba-
kanlık tarafından belirlenmiş standart formlar kulla-
nılarak Bakanlıkça oluşturulan elektronik kayıt siste-
mine düzenli olarak girilir.

(3) Merkezler, bu Yönetmeliğin öngördüğü form 
ve dokümanları en az otuz yıl saklar ve Bakanlıkça is-
tenildiğinde gönderir.

(4) Müstakil merkezlerde doğum yaptırılamaz. 
Ancak, merkezler ÜYTE uygulaması sonucu oluşan 
gebeliklerin akıbetini idari olarak takip eder ve kendi 
istatistiklerinde belirterek eş zamanlı olarak müdür-
lüğe raporlar.

(5) Faaliyette olan merkezlerin herhangi bir ne-
denle kapanması halinde merkezde takip edilen 
hasta, dondurularak saklanan embriyo, gonad doku-
su veya gonad hücrelerine ait ilgili bilgi ve belgeler 
bağlı bulunduğu müdürlüğe en geç üç gün içinde 
bildirilir. İlgili müdürlük tarafından, merkeze en yakın 
hastane bünyesindeki merkez belirlenerek merkez-
de dondurularak saklanan embriyo, gonad dokusu 
veya gonad hücrelerinin muhafazasının sağlanması, 
hastaların mağdur edilmemesi bakımından işlemle-
rin devamının belirlenen merkez tarafından yürütül-
mesi için tutanakla merkeze teslim edilir.

Yasaklar
MADDE 27 – (1) Müstakil merkezlerde yasak olan 

fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Ruhsat/faaliyet izni almadan faaliyet gösterilemez.
b) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağ-

lık çalışanları görev yapamaz.
c) Stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümleri-

ne göre çalışma yetkisi bulunmayan sağlık çalışanları 
ile gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu sağlık ça-
lışanları görev yapamaz.

ç) Şirketin faaliyet alanına giren diğer işler mer-
kezde yapılamaz. Merkezler amacı dışında faaliyet 
gösteremez.

d) Merkezde bulunan birimler, yetkisi olmayan 
kişiler tarafından kullanılamaz.

e) Tabip veya personel tarafından başkasına ait 
kaşe hiç bir surette kullanılamaz.

f) Hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.
(2) Müstakil merkezler dışındaki diğer merkezler-

de yasak olan fiil ve davranışlar hakkında merkezin 
bünyesinde bulunduğu kurumun tabi olduğu mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Müeyyideler
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul 

ve esaslara uymayanlar hakkında, Ek-17’te yer alan 
müeyyideler uygulanır.

(2) Merkezlere ilişkin hüküm bulunmayan haller-
de, uygulamanın yapıldığı ilgili sağlık kuruluşunun 
tabi olduğu mevzuatta yer alan müeyyideler ile ilgili 
diğer mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyide-
ler uygulanır.

Denetim
MADDE 29 – (1) Merkezler, şikâyet üzerine yapı-

lan inceleme ve soruşturma ile Bakanlıkça teknik ko-
misyona yaptırılan veya Bakanlık tarafından yapılan 
olağan ve olağan dışı denetimler hariç olmak üzere; 
müdürlük ekipleri tarafından bu Yönetmeliğin ekin-
de yer alan Ek-18’de belirtilen denetim formuna göre 
altı ayda bir rutin olarak denetlenir. Denetim ekibi il-
gili müdür yardımcısı başkanlığında aşağıda nitelik-
leri belirtilen kişilerden oluşur.

a) Müdürlükteki ilgili şube görevlisi,
b) Müdürlükçe görevlendirilen, il bünyesinde 

kamuda görev yapan, ÜYTE ünitesi sorumlusu ola-
bilme niteliklerine sahip kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı ve ilde varsa ÜYTE laboratuvarı sorumlusu 
olabilme niteliklerine sahip histoloji ve embriyoloji 
uzmanı.

İhtiyaç duyulması halinde mimar ve makine mü-
hendisi de dahil edilebilir.

(2) Müdürlükler tarafından denetim formu üze-
rinden yapılan rutin denetimlerde 19 ve 26 ncı mad-
delerinde belirtilen hususlar rastgele seçilecek dos-
yalar üzerinden incelenerek bu hususların müdürlük 
kayıtları ile uyumu tespit edilir.

(3) Bir ilde ihtiyaç halinde birden fazla denetim 
ekibi oluşturulabilir.

Merkezlerde çalışmaya ilişkin hususlar
MADDE 30 – (1) Müstakil merkezlerde çalışmaya 

ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Müstakil merkezlerde kadrolu çalışan ve sorum-

lu olmayan(1)(2)  tabip ve uzman tabipler, 1219 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla 
bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel 
sağlık kuruluşlarında/merkezlerde kadro dışı geçici 
olarak çalışabilir.  Planlama kapsamındaki özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan ve(2)  bu Yönetmelikte aranan 
şartlara sahip tabip ve uzman tabipler, 1219 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıy-
la bulunduğu ildeki merkezlerde kadro dışı geçici 
olarak çalışabilir. Tabip ve uzman tabiplerin kadrolu 
olarak(2) çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip 
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planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay 
daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam ede-
bilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki 
herhangi bir özel sağlık kuruluşu/merkezde kadrolu 
olarak çalışmaya başlayamaması halinde kadro dışı 
geçici çalışma belgesi iptal edilir.

b) Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emek-
li olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine 
ulaşmış olan tabip ve uzman tabipler ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarından 60 yaşını doldurduktan son-
ra emekli olan ve 65 yaşını doldurmamış tabip ve 
uzman tabiplerden bu Yönetmelikte aranan şartlara 
sahip olanlar bu fıkranın (a) bendinde sayılan kadrolu 
tabip ve uzman tabiplerin çalışma şekline uygun ola-
rak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici 
çalışma hükümleri tabip ve uzman tabiplere yönelik 
bir hak olup müstakil merkeze müktesep kadro hakkı 
vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan tabip 
ve uzman tabip adına çalışma belgesi düzenlenir. 
Kadro dışı geçici çalışma gün ve saatleri, kadrolu ça-
lışılan kuruluşla/merkezle yapılan sözleşmede açıkça 
belirtilir. Bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki tabip 
ve uzman tabibin çalıştığı merkezden ayrılıp başka 
merkeze başlamak istemesi halinde de aynı şekilde 
çalışmasına izin verilir.

ç) Müstakil merkezler, Bakanlıkça izin verilmesi 
ve bu Yönetmelikte aranan şartlara sahip olunması 
kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek 
mensuplarını çalıştırabilir. Bu bent doğrultusunda 
yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek 
Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçeve-
sinde yürütülür.

(2) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan 
müstakil merkez kadrosunda çalışacak tabip ve tabip 
dışı sağlık personeli ile müstakil merkezden ayrıla-
rak kamu hastanelerinde çalışacak tabip ve uzman 
tabipler, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluş-
ta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden 
ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki 
müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunma-
yanların müstakil merkez kadrolarına başlayışı yapıl-
maz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması 
halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz gün-
den önce de tabip ve uzman tabip başlayışına izin 
verilebilir.

(3) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun 
olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden 

hekimlerden bu Yönetmelik kapsamındaki sertifika-
ya sahip olanlar, muayenehanesine müracaat eden 
hastalarının ÜYTE ile ilgili teşhis ve tedavisini, bu Yö-
netmelikte belirlenen standartları taşıyan merkezler-
de yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraf-
larının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda 
bilgilendirilir. Bu durumda, mesul müdür her ay sonu 
itibariyle bu şekilde tedavi edilen hasta sayısı ve he-
kim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde teda-
vi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulun-

mayan hallerde diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 –  (1) 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayı-

lı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı 
Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Müstakil merkezlerin durumu ve kadrolarının 
tespiti

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihine kadar Bakanlıktan faaliyet izni /ruhsatname 
alan müstakil merkezlerde, bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinde tam zamanlı olmak kaydıyla çalışan kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanı, histoloji ve embriyolo-
ji uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı ve üroloji 
uzmanı kadroları merkez kadrosu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar Bakan-
lıktan faaliyet izni/ruhsatname almış olan müstakil 
merkezler halihazırdaki bina şartları, fiziki standart-
ları, sağlık çalışanları bakımından mevcut durumları 
ile faaliyetine devam ederler. Mevcut durumlarının 
tespitinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih-
teki resmi kayıtları esas alınır ve bu merkezlere Mü-
dürlükçe ruhsat düzenlenir.

(3) Bu madde kapsamındaki müstakil merkezlerin 
denetiminde bina şartları ve fiziki standartlar bakı-
mından bu maddenin ikinci fıkrasına göre tespit edi-
len durum esas alınır.

(4) Bu madde kapsamındaki müstakil merkezle-
rin taşınma talepleri Müdürlükçe bu Yönetmelikte 
belirtilen standartlar kapsamında değerlendirilerek 
sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağ-

lık Bakanı yürütür.
________________________
(1)   Danıştay On Beşinci Dairesinin 26/04/2017 tarihli ve 
Esas No: 2014/9572 ; Karar No: 2017/2051 sayılı kararı 
ile Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendinin ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan ‘’ sorumlu olmayan’’ ibaresinin ipta-
line karar verilmiştir.
(2) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 10/10/2018 tarihli ve 
Esas No:2016/9134; Karar No:2018/6847 sayılı kararı ile 
Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinin birinci cümlesinde yer alan “kadrolu çalışan 
ve sorumlu olmayan” ibaresinin, ikinci cümlesinde yer 
alan “Planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşların-
da çalışan ve” ibaresinin ve üçüncü cümlesinde yer alan 
“kadrolu olarak” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

Referans: 
1. Jacques Cohen. How the Embryology Laboratory Has Changed. 

Fertility and Sterility.2018;vol 110, no2:189-190
2. David K. Gardner, D. Phil. Development of In Vitro Fertiliza-

tion Culture media and the Importance of Blastocyst Transfer. 
Fertility and Sterility.2018;vol 110, no2:191-194

3. Gianpiero et al. � e story of ICSI Fertility and Sterility.2018;vol 
110, no2:195-197

4. Ana Cobo. Oocyte Cryopreservation for Elective Fertility Pre-
servation Fertility and Sterility.2018;vol 110, no2:198-200

5. Lauren et al. IVF from Incubation to Injection. Fertility and Ste-
rility.2018;vol 110, no2:205-206

6. Bruno et al., � e Development and Evolution of Gonadotropins 
in Assited Reproduction Technology, Fertil Steril, vol 110 no 2; 
page 255-263: 2018
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Kadınlarda üreme fonksiyonu, hipotalamus, pitüiter 
ve ovaryen aks (H-P-O) arasındaki uyarıcı ve baskı-
layıcı bir takım sinyaller ile düzenlenen, overlerde 
foliküler gelişimi takiben, ovulasyon, diğer taraftan 
endometrium tabakasını blastokistin implantasyonu 
için hazır hale getiren mükemmel bir koordinasyona 
sahip bir sistem tarafından düzenlenmektedir. 
 Hipotalamustan salgılanan GnRH hipofize por-
tal venöz sistem ile iletilir ve adeno-hipofizde FSH 
ve LH salınımını uyarır. FSH ve LH overlerde folikül 
gelişimini, sex steroidlerinin sentezini ve ovulasyo-
nu sağlar. H-P-O aksın düzenli çalışmasında ovar-

yen steroidlerin ve inhibinlerin hipofiz ve hipotala-
mus üzerindeki düzenleyici etkisi çok önemli bir rol 
oynamaktadır.
 Son yıllarda GnRH sekresyonunu regüle eden bir 
nöropeptid olan kisspeptin bulunmuştur (1,2). Kiss-
peptin hipotalamustaki kisspeptin nöronlarından 
salgılanarak GnRH pulsatil salgılanmasını uyararak, 
FSH, LH salgısı, gonadal steroidogenezis ve game-
togenezisi sağlayarak pubertenin başlaması ve fer-
tilitede rol alır. Yapılan çalışmalardaki bulgular kiss-
peptinin hem santral hem de periferal reprodüktif 
sistemde rol aldığı yönündedir (Şekil 1, 2) (3). 
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Şekil 1. GnRH’nın nöroendokrin regülasyonu/gonadotropin sekresyonu 
Kisspeptinin LH pulsunda rolü. GnRH hipofizi stimüle ederek (1) FSH  LH salgılatır (2), FSH, LH foliküler büyümeyi 
stimüle eder ve estradiol üretimini başlatır (3). Estradiol hipotalamik–pituiter–gonadal aksisi supresse eder (3). 
Geç foliküler fazda önde gelen folikül 12 mm’ye ulaşınca estradiol seviyesi artarak kisspeptin salgılayan 
nöronlarda  estrogen reseptörlerine sahip kisspeptin nöronlarını stimüle ederek kisspeptin salgılatır (4). 
Kisspeptin nöronları GnRH nöronlarını (5)  stimüle ederek LH salınımı (7), ovulasyon (8) ve  korpus luteum 
gelişmesini (9) indükler. Korpus luteumun ürettiği progesteron, estradiol  ve inhibin A  hypothalamik–pituiter–
gonadal aksı inhibe eder (10). (Trevisan, 2018) 
 
 

 
Şekil 2. Menstruel siklus süresince  kisspeptin seviyeleri (Trevisan, 2018) 
 

 
 

Şekil 1. GnRH’nın nöroendokrin regülasyonu/gonadotropin sekresyonu
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 Kisspeptin genlerinde (KISS1/GPR54) aktive eden 
veya inaktive eden mutasyonlar puberte prekoks ve 
hipogonadotropik hipogonadizm ile ilişkilidir (2).
  Kisspeptin son yıllarda infertilite tedavisi, invitro 
fertilizasyon tedavilerinde ve ovaryen hiperstimulas-
yon sendromunun önlenmesinde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Ancak çalışmalar henüz yetersizdir (4,5).
 Kisspeptinin LH pulsunda rolü: GnRH hipofizi sti-
müle ederek (1) FSH LH salgılatır (2), FSH, LH foliküler 
büyümeyi stimüle eder ve estradiol üretimini başla-
tır (3). Estradiol hipotalamik–pituiter–gonadal aksi-
si supresse eder (3). Geç foliküler fazda önde gelen 
folikül 12 mm’ye ulaşınca estradiol seviyesi artarak 
kisspeptin salgılayan nöronlarda estrogen reseptör-
lerine sahip kisspeptin nöronlarını stimüle ederek 
kisspeptin salgılatır (4). Kisspeptin nöronları GnRH 
nöronlarını (5) stimüle ederek LH salınımı (7), ovu-
lasyon (8) ve korpus luteum gelişmesini (9) indükler. 
Korpus luteumun ürettiği progesteron, estradiol ve 
inhibin A hypothalamik–pituiter–gonadal aksı inhi-
be eder (10). (Trevisan, 2018)
 Ayda bir kez, insan endometriumu iyi düzenlen-
miş, tekrarlayan bir proliferasyon, diferansiasyon, 
apopitozis ve yenilenme döngüsü sergiler. Dikkat 
çekici bir şekilde, bir blastosist yokluğunda iki haf-
ta içinde yok olmaya programlanan aynı hücreler, 
eğer blastosist varsa, 40 hafta boyunca bir gebeliği 
de besleyebilir. İmplantasyonun gerçekleşmesi için, 
embriyonun yaşı ile endometriumun gelişim evresi 

arasındaki senkronizasyon mutlak bir gerekliliktir. 
Düzgün çalıştığında, H-P-O aks, bir yandan endo-
metrial hazırlık oluştururken bir yandan da dominant 
bir  folikülün seçilmesini koordine edecektir. Adet 
döngüsü, menarştan sonraki 2 yıl boyunca ve me-
nopozdan önceki 3 yıl boyunca düzensiz olabilmek-
tedir. Ovulatuar, siklik bir patern oluşturulduğunda, 
adet döngüsü intakt bir H-P-O aksın oldukça hassas 
bir göstergesidir.
 Overlerin 2 önemli fonksiyonu steroidogenez ve 
gametogenezdir. Overlerde folikül gelişimi, ovulas-
yon, korpus luteumun gelişmesi, seks steroidlerinin 
salgılanması birbiriyle iç içe geçmiş biyolojik süreç-
lerdir.

FOLİKÜLOGENEZİS

Guegon A ve ark. (6) foliküler maturasyon gelişim ba-
samaklarını “Klas” olarak adlandırmışlar ve granuloza 
hücrelerinin ölçümlerine göre Klas 1’den 8’e kadar 
basamaklandırmışlardır.
 Primordial germ hücrelerinin erken fetal hayatta 
somatik hücrelerden ayrılarak 1000-2000 kadarının 
gonodal çıkıntıya göç etmesinden sonra bu germ 
hücreleri mitoz bölünme ile hızla çoğalarak sayıları 
20. gebelik haftasında yedi milyona ulaşır. Folikül for-
masyonu (primer oositlerin çevrelerinin tek sıralı so-
matik hücrelerle çevrilmesi) in utero 12. haftada baş-
lar. Primer oositler birinci mayoz bölünmenin profaz 
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safhasında beklerler. Germ hücrelerinin gebeliğin 
20. haftasından sonra atrezi ile sayısı hızla azalarak, 
doğumda 2 milyon civarına düşer. Bu sayı pubertede 
300.000-400.000 kadar kalır. Bu germ hücrelerinden 
yalnızca 400-500’ü ovule olur. Bu sayı 37-38 yaşında 
25.000’e iner ve menopozu belirleyen kritik oosit sa-
yısı 1000’dir. 
 Folikülogenezis, yetişkin overinde primordial fo-
liküllerin dinlenme pozisyonundan, büyüyen folikül-
lerin havuzuna geçmesi ile başlar ve ovulasyon ya 
da atrezi ile sonuçlanır. Kadınlarda folikülogenezis 
uzun bir süreçtir, bir primordial folikülün ovulasyon 
evresine büyüyüp gelişmesi için yaklaşık bir yıllık bir 
süre gereklidir. Normal koşullarda insan overlerinde 
siklus başına tek ovulasyonla sonuçlanan tek bir do-
minant folikül gelişimi olmaktadır. Folikülogenezis-
te birinci faz gonadotropinlerden bağımsız faz ya da 
preantral faz olarak adlandırılır ve oositin büyümesi 
ve farklılaşması ile karekterizedir. İkinci faz gonadot-
ropinlere bağımlı faz ya da antral fazdır ve folikülün 
boyutunda oldukça fazla bir artış olması ile karekte-
rizedir. 

A-Tonik Büyüme Fazı: Gonadotropinlere kısmen 
bağımlı 

Bu faz primordial, primer ve sekonder folikül evrele-
rinden oluşur. Primordial folikülleri çoğunlukla atrezi 
ile sonlanacak ya da ovule olacakları gelişim fazına 
hangi gelişim faktörlerinin soktuğu tam olarak bilin-
memektedir. İstirahat halindeki foliküller; primordial, 
intermedier ya da küçük primer foliküller halinde 
stokta tutulurlar. İlerleyen yaşa bağlı olarak istirahat 
halindeki bu folikül stoğundaki azalma ya atrezi, ya 
da gelişim fazına girmesi ile oluşur. 30 yaşına kadarki 
dönemde azalmanın ana nedeni atrezi iken, bu yaş-
tan sonra esas neden gelişim fazına girişte artma ne-
deniyle olmaktadır. Bu hızlı azalma 38 yaşına kadar 
artarak devam etmektedir. 
 Gelişim fazının ilk basamağında folikül içerisinde-
ki oosit çapında artma olmakta ve primer folikül etra-
fındaki granuloza hücrelerinde proliferasyon olmak-
tadır. Foliküldeki gelişim, oosit nükleusunun çapı 
19µm’ ye ulaştığında artar. Bu foliküler gelişim içinde 
0.03-0.06 mm çaplı primordial foliküller preantral bü-
yüme fazında 0,12 mm çapında gelişmeye aday pri-
mer foliküllere dönüşürler. Primordial bir folikülden 
tamamıyla gelişmiş bir sekonder folikül gelişmesi 
için yaklaşık 290 gün veya 10 düzenli menstrüel sik-
lus kadar bir süre gerekmektedir. Primer folikül kan 

dolaşımından yoksun iken sekonder folikülün bazal 
laminasında sonlanan 2 adet arteriolu mevcuttur. 
Folikülü çevreleyen stromada kan dolaşımı sağlan-
dığında follikülü çevreleyen somatik hücreler dış 
kısımdakiler teka externa, içtekiler teka interna ola-
rak ayrışırlar. Folikül çapı 0.15 mm’ yi aştığında teka 
interna hücrelerinde epiteloid farklılaşmayı başlatır, 
teka interna içerisinde epiteloid hücreler oluştuğun-
da bu folliküle preantral (= klas-1) follikül adı verilir. 
Preantral follikül gelişmeye başlayan follikülerin ilk 
basamağını oluşturur. İnsanda follikül çapı 0.18-0.25 
mm olduğunda preantral seviyeden erken antral 
(=klas-2) seviyeye geçer. Antral kavitede sıvı toplan-
ması granuloza ve teka interna hücrelerinin prolife-
rasyonu ile folikül bir sonraki seviyeye ilerler ve çapı 
2mm’ ye kadar ulaşır (7).
 Folikülün preantral seviyeden 2mm çapa ulaşma-
sı 70 gün sürer. Folikulogezisin bu aşamasına bazal 
foliküler gelişim denir (Şekil 3). Bazal foliküler gelişim 
sırasında granuloza hücrelerinde oluşan mitotik ak-
tivite ve atrezi oranı gonadotropinlerden çok büyük 
oranda bağımsız olarak değişir. Ancak yinede bu 
fazda klas-1 preantral foliküle dönüşürken epiteloid 
hücre gruplarının teka internaya diferansiye olmaları 
ve yine klas-1 folikül aşamasında antral kavitede sıvı 
oluşumu FSH’ nın tonik etkisi altında oluştuğu kabul 
edilir (8). Bu faza tonik büyüme fazı da denilir. FSH 
nın tonik etkisi altında (FSH nın siklik değişiklikleri ya 
da artmış konsantrasyonları değil) klas-2 erken antral 
foliküllerden recruitmente aday klas-5 antral folikül-
lere geçiş olur. Klas-5 maturasyona ulaşan foliküller 
bundan sonraki gelişimleri için siklik gonadotropin-
lere ihtiyaç duyarlar. 2 mm’den küçük foliküller hafif 
bir sterogenik aktivite gösterirler. Bunlar az miktarda 
progesteron ve androstenodion üretebilirler. Kültüre 
edilen 2 mm’den küçük insan foliküllerinin granulo-
za hücrelerinin çok az bir aromataz aktivitesine sahip 
olduğu gösterilmiştir. Preantral safhaya kadar gelen 
bu foliküller 70 gün sonra 2-5 mm çapa ulaşıp FSH’ 
ya bağımlı hale gelerek seçilebilir folikül havuzunu 
oluştururlar. 60-70 adet ileride büyüme gelişme po-
tansiyeline sahip bu klas-5 ve klas-6 foliküllerin bir 
araya toplanması olayı ‘Recruitment’ olarak adlandı-
rılır. Recruitment olayı genellikle bir önceki siklusun 
sonu ve o siklusun ilk 4 günü içinde gerçekleşir. Fo-
likül havuzundan 5mm civarında klas-5 maturasyo-
na ulaşan foliküller için bu noktaya kadarki gelişim 
içinde tonik gelişme fazının genellikle gonadotropin 
bağımsız ve kısmen FSH bağımlı etkileri sözkonusu 
iken klas-5 maturasyonuna ulaştıktan sonra gona-
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dotropinlerin siklik değişimlerine bağımlı hale gele-
ceklerdir.
 Primordial foliküllerin bazıları gelişen folikül ha-
vuzuna geçerken bu safhada oosit çapı genişlemek-
te, oositin etrafını çevreleyen hücreler kolumnar yapı 
halini alarak granuloza hücrelerine dönüşmektedir. 
Bu olay reprodüktif hayat boyunca, primordial fo-
likül havuzu tükeninceye, yani menopoza kadar 
devam etmektedir. Primordial folüküllerin istirahat 
halinden, gelişen folikül havuzuna geçiş safhasının 
regulasyon mekanizması tam olarak bilinmemekte-
dir. Ancak recruitmenta uğrayan folikül sayısı kişinin 
folikül havuzundaki primordial folikül sayısı ile doğru 
orantılıdır. Reprodüktif hayat boyunca folikül havu-
zundaki azalma ortalama her ay 1000 folikül olacak 
şekilde devam etmekte ve bu oran 35 yaşından sonra 
daha da artarak menopoza kadar sürmektedir. Birta-
kım sitokinlerin foliküler gelişimi başlattığı ya da in-
hibe ettiği bildirilmiştir. IGF sistemi hem granuloza 
hem teka interna hücrelerinde hem proliferasyonu 
hem de steroidogenezisi stimule etmektedir. Fibrob-
last growth faktör beta (bFGF), leukemia inhibitör 
faktör (LIF) ve insülin primordial folükül gelişimini 
stimule etmektedir. 
 EGF (Epidermal growth faktör) ve TGF-alpha 
(Transforming growth faktör) bazal foliküler gelişim 

sırasında foliküler steroidogenezisi, granuloza hüc-
relerinde FSH bağımlı aromataz aktivitesini ve teka 
hücrelerinde LH bağımlı androjen üretimini baskıla-
yarak bloke ederler (10). 
 TGF ailesinin bir üyesi olan aktivin folikülogenezis 
sırasında granuloza ve teka hücrelerinde steroidoge-
zisi düzenlemeye yardımcı olur. Granuloza hücrele-
rinde proliferasyon ve FSH reseptör sayısının artma-
sını sağlar (11). 
 TGF ailesinden inhibinler dimerik yapıda gli-
koproteinlerdir. İnhibinler overde granuloza hüc-
relerinde sentezlenir. Hem inhibin A hem de İnhi-
bin-B hipofizden FSH salınımını baskılarlar. İnhibin-B 
menstruel siklusta luteo-foliküler geçiş aşamasında 
baskın olarak üretilen inhibindir. Erken foliküler faz-
da yüksek inhibin-B konsantrasyonları hipofizi bas-
kılayarak FSH supresyonuna ve FSH penceresinin 
erken kapanmasına ve dolayısı ile dominant folikül 
seçiminde başarısızlığa yol açar. İnhibin-B konsant-
rasyonları mid-foliküler fazda pik yapar ve geç foli-
küler fazda giderek azalır. Dominant folikül seçildik-
ten sonra inhibin-A üretimi artar ve bu midsiklus pik 
değerine ulaşır ve bunun sonucunda da FSH seviyesi 
azalır (12). 
 AMH recruitment olayında önemli bir rol oyna-
maktadır. AMH dimerik glikoprotein yapısında olup 

Şekil 3. İnsanda Bazal Foliküler Gelişim (9) 
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TGF-beta ailesinin bir üyesidir. 19. kromozomun kısa 
koluna yerleşmiş bir gen tarafından kodlanmaktadır. 
AMH, 72 kDA ağırlığında disülfid bağları ile bağlan-
mış iki monomerden oluşur ve erkekte testiste Sertoli 
hücrelerinde, kadında overde granuloza hücrelerin-
de sentezlenir. Erkek fetusun gelişiminde Müllerian 
kanalların gerilemesini ve normal erkek üreme siste-
minin gelişmesini sağlar. Sertoli hücrelerinde embri-
yogenezisle başlayan AMH sekresyonu yaşam boyu 
devam eder (13). 
 İntauterin 8. haftaya kadar hem Müller kanalı, 
hem Wol�  kanalı birlikte bulunurlar. Burada farklı-
laşmayı sağlayan en önemli hormon fetal testisten 
salgılanan AMH’ dır. Fetal Sertoli hücrelerinin sal-
gıladığı AMH, üretildiği testis tarafındaki Müllerian 
kanalın involusyonunu başlatır, erkek fetuste fallop 
tüpleri, uterus ve üst vagina ile ilgili kısımların oluşu-
munu inhibe eder. Daha sonra Leydig hücrelerinden 
salgılanan testosteron ise Wol�  kanalının gelişmesini 
sağlar. Overleri AMH salgılayamayan dişi fetusta ise 
Müllerian kanalların bu normal yapıları gelişir ve dişi 
iç genital organları oluşur. Dişi fetuslarda ise Mül-
leryan kanal AMH sensivitesini kaybetmeden önce 
yani gestasyonun 36. haftasından önce salgılanmaz. 
Overlerden salgılanan AMH ise foliküler gelişim için 
gereklidir. AMH düzeyi erkeklere oranla kadınlar-
da daha düşük seviyededir. Puberteden sonra hızla 
azalarak menopozada tesbit edilemez düzeye geriler 
(14).
 Tüm küçük gelişen folliküllerin granuloza hücre-
lerinde, bazal foliküler gelişim sırasında, (primer, se-
konder, preantral ve erken antral foliküllerde) folikül 
4-6mm boyutuna gelinceye kadar yani recruitment-
tan hemen sonra, seleksiyon aşamasına kadar AMH 
üretilmeye devam edilir (15). 

 Temel çalışmalar AMH’nin foliküler hormon ya-
pımında etkili olduğunu göstermiştir. Hayvanlardaki 
çalışmalar AMH’nin aromataz aktivitesini, granuloza 
hücrelerinde FSH’nin stimüle ettiği LH reseptör sa-
yısını azalttığı görülmüştür. AMH teka hücrelerinde 
testosteron yapımını da azaltır. AMH’ nın büyüme 
sırasında, preantral ve erken antral foliküllerden sa-
lındığı gösterilmiştir. Ovaryen aktivite üzerine dü-
zenleyici etkisi vardır. AMH’nin bu etkisi, primer fo-
likül recruitmentını ve dominant follikül seçimi için 
önemli olan FSH bağımlı folikül seçimini inhibe ede-
rek olmaktadır. AMH’den yoksun farelerde, normal 
AMH etkisindeki farelere kıyasla gelişen küçük folikül 
havuzunun daha geniş olduğu ve AMH’den yoksun 
farelerin aynı yaş kontrol grubuna kıyasla primordial 
folikül rezervinin daha hızlı tükendiği gösterilmiştir 
(16,17). 
 AMH küçük gelişen foliküllerin (primer ve preant-
ral) granuloza hücrelerinden salgılanarak foliküloge-
nezis üzerine etki etmektedir (Şekil 4). 

B- Exponansiyel büyüme fazı: Gonadotropinlere 
bağımlı faz 

Tonik büyüme fazında gonadotropin bağımsız ve 
takiben kısmen gonadotropin bağımlı olarak 5 mm 
çapa gelmiş ve klas-5 maturasyona ulaşmış olan fo-
liküler yapı ovulasyon olayına geçebilmek için go-
nadotropinlerin yeterli konsantrasyonlarına ve siklik 
değişikliklerine ihtiyaç duyar (18).
 Önceki siklus geç luteal fazına diğer aşamaları 
geçerek ve yaklaşık 70 günlük bir periyod sonucu 
ulaşmış olan klas-5 foliküllerden biri bu üçünçü sik-
lus içinde gonadotropin bağımlı fazda ovule olur. 
Folikülogenezis olayının tümü değerlendirildiğin-

Şekil 4. AMH’nın posnatal fare overinde folikülogenezise olan etkisi (18).
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de preantral foliküllerden preovulatuar folikül ba-
samaklarına ulaşmak yaklaşık olarak 85 günlük bir 
sürecin, düzenli sikluslarda 3 ovulasyon ve mens-
truasyon dolayısı ile 3 siklusluk sürenin geçmesi 
gerekmektedir (19). Klas-1 foliküle geçiş 1. siklusun 
ovulasyonundan sonraki günler içinde ve erken lu-
teal faz (1. siklusun 15-19 günleri) döneminde ger-
çekleşir. Bu dönemdeki yüksek midsiklus estrojen ve 
gonadotropinlerin kısmi etkisi ile sekonder folikül-
lerde artmış mitotik aktivite ile teka interna tabakası 
oluşarak kısmen gonadotropin bağımlı olarak sıvı 
ihtiva eden foliküler kavite oluşur ve klas-1 foliküller 
ortaya çıkar. Bu klas-1 foliküller ikinci siklusun 11-
14. günlerinde klas-2 foliküllere dönüşürler. Klas-2 
evresinden sonra bir önceki siklusta ovulasyonun 
olduğu overde diğer overe göre 5 günlük bir fark 
görülür. Bunun nedeni ovulasyon geçiren overdeki 
artmış mitotik indeks sonucu, bu over folikülleri-
nin bulunduğu basamaktan bir sonraki basamağa 
geçişi diğer overe göre daha hızlı olmasıdır. Kor-
pus luteum gelişen overde klas-1 folikül 20 günde 
klas-2 foliküle dönüşürken diğer overde bu süre 25 
gündür. Overdeki bu fark dışında klasların birbirine 
geçiş süreleri diğer basamaklar için birbirinin aynısı-
dır. Bu asenkronizasyon her iki overden olan alterne 
ovulasyonu açıklamaktadır. Klas-2 folliküller 20 gün-
lük bir süreç sonrası klas-3 foliküle dönüşmekte ve 
bu dönemdeki foliküller 2. siklus erken luteal fazın-
dan geç luteal fazına 15 günlük bir sürede ulaşarak 
klas-4 (0,9 - 2mm) foliküle dönüşürler. Klas-3 ve klas-
4 foliküllere küçük antral foliküller de denilir. Klas-
4 foliküller tonik büyüme fazını tamamalayarak 10 
gün içinde klas-5 (2-5mm) foliküllere ilerlerler. So-
nuçta folikül kohort klas-5 folikül yapısına geç luteal 
fazın 25-28. günlerinde ulaşmış olur. Takiben, klas-5 
foliküller gonadotropinlerin siklik değişimlerine ba-
ğımlı olarak, 5 gün içinde önceki siklusun geç lute-
al, şimdiki siklusun erken foliküler fazında recruite 
olmuş 5-10 mm’lik klas-6, buradan da 5 gün sonra 
10-16 mm’lik klas-7 ve bunlarda yine 5 günlük bir 
olgunlaşma periyodu sonunda klas-8 preovulatuar 
foliküllere dönüşecektirler. 
 Böylece 85 günlük süreç ile büyüyen foliküler 
yapı, bulunduğumuz siklusun erken foliküler dö-
nemindeki overlerde bir önceki siklusun geç luteal 
fazından gelen 2-5 mm klas-5 ve kısmen 5-10 mm 
klas-6 folikül populasyonundan oluşmuştur. Folikü-
logenezisin bu gelişme basamakları çerçevesinde 
primordial foliküllerin 0.03-0.06 mm büyüklüğünde 
iken oogoniumlarda 1. mayoz bölünme gerçekleşir 

ve oluşan oosit ilk mayoz bölünmenin profaz döne-
minde ovulasyon oluncaya kadar bekler. Ovulasyon 
öncesi LH surge cevabı ile bölünme tamamlanıp 1. 
polar cisim atılır. Primer oosit sekonder oosite dö-
nüşürken ovule olan oositte tüplerde spermato-
zoanın zonal penetrasyonu ile 2. mayoz bölünme 
gerçekleşir ve 2. polar cisim atılır. Recruitment dö-
neminden sonra foliküllerin % 99’undan fazlası at-
reziye giderken %1’inden azı ovulasyonla sonlanır. 
Doğal sikluslarda menstruasyondan önce östrojen 
düzeylerindeki azalma ile santral negatif feed back 
etki ortadan kalkar ve gonadotropin düzeylerinde 
artış olur. Bulunulan siklusun erken foliküler fazında 
FSH etkisi altında mevcut foliküler havuzdan (foli-
küler kohort) dominant foliküle gidecek folikülün 
seçilmesine seleksiyon denir. Erken foliküler fazda 
önceki siklusun geç luteal fazında potansiyel olarak 
bir araya toplanmış recruite folikül hücreleri için-
den FSH’nın belirli konsantrasyonlardaki siklik de-
ğişikliklerine atrezi yanıtı vermeyen ve bu durumda 
kalarak siklusun erken 4-5. gün foliküler fazına ula-
şan foliküller içinden dominant folikül seleksiyonu 
yapılır. 
 İki hücre teorisine göre insanlardaki preantral 
ve antral foliküllerde LH reseptörleri yalnız teka 
hücrelerinde, FSH reseptörleri ise yalnız granuloza 
hücrelerinde bulunmaktadır. Tekal doku LH’ya ya-
nıt olarak androjen üretir. Bu androjenler granuloza 
hücrelerinde FSH uyarımlı aromatizasyon ile östro-
jene dönüştürülür. FSH, granuloza hücre proliferas-
yonu ve diferansiasyonunu stimule ederken fazla 
FSH reseptör oluşumunu ve aromataz üretimini de 
artırır. LH, östrojen sekresyonu için substrat olmak 
üzere granuloza hücrelerine geçen androjenlerin 
teka hücrelerinde üretimini stimule eder. Bu basa-
mak FSH ile indüklenen aromataz enzimi tarafından 
katalize edilir. Foliküler gelişim başlamadan önce 
FSH konsantrasyonları belirli düzeylerin üzerine çı-
karılmalıdır (FSH treshold). Bu eşik değerin geçildiği 
bu periyod (FSH penceresi), normal sikluslarda daha 
büyük foliküller tarafından üretilen östrojen düzey-
lerinin negatif feed back etkisine cevap olarak erken 
mid-foliküler fazda oluşan FSH’deki dereceli azalma 
ile sınırlandırılır. FSH reseptörlerinin daha az sayıda 
olduğu küçük foliküller, FSH tresholdunun altındaki 
FSH düzeyleri ile daha fazla stimule edilemezler ve 
atreziye giderler. Bundan dolayı her siklusta yüzler-
ce primordiyal folikül gelişmeye başlamasına rağ-
men genellikle tek bir folikül ovulasyon aşamasına 
ulaşır (20). 
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MENSTRUEL SİKLUS

Hipotalamo-Hipofiz-Ovaryen akstan salgılanan 
hormonların etkisiyle, folikül gelişmesi, ovulasyon, 
korpus luteum oluşması ve gebelik olmaz ise en-
dometrium dokusunun siklik olarak dökülmesidir. 
Menstruel siklusun uzunluğu foliküler büyüme ve 
gelişme oranı ve kalitesi tarafından belirlenir. Siklus 
uzunlukları FSH artışları ve İnhibin azalmalarının ol-
duğu otuzlu yaşlarda en az değişkenlik göstermekte-
dir. Bu nedenle hastadan hastaya yada hastanın ya-
şına göre değişmesi normaldir. Menstruel akımda ve 
siklus sürelerindeki değişiklikler üreme döneminin 
uçlarında, genç ergenlik ve menopoza giriş yaşların-
da görülmektedir. Menstruel siklus foliküler (prolife-
ratif) veya Luteal (sekretuar) olmak üzere 2 faza ay-
rılmaktadır. Genelde siklus sürelerindeki değişiklikler 
ovarian siklusun foliküler fazındaki değişiklikleri gös-
termektedir. 

Folükuler faz: Menstrual kanamanın ilk gününden 
itibaren başlar ve ovulasyon gerçekleşinceye kadar 
devam eder. 10-14 gün süren bu fazın en önemli 
özelliği folikül gelişimidir. Folikülogenezis aslında 
bir önceki siklusun son günlerinde korpus luteumun 
steroid sentezinin azalması, inhibin A ve B düzeyle-
rinde düşüş ve buna bağlı hipofizden FSH salgılan-
masının artması ile başlar. Hipotalamustan pulsatil 
olarak GnRH salgılanması hipofizden FSH ve LH sal-
gılanmasını sağlar. Bu hormonal olaylar overlerde 
folikül gelişmesini sağlar ve bu gelişen foliküllerden 
bir tanesi sonraki siklusta dominant folikül olarak be-
lirlenir. Menstruel kanama ile birlikte gelişmekte olan 
foliküllerden östrojen ve inhibin salgılanmasının 
artması negatif feedback mekanizma ile serum FSH 
düzeyi düşmesine yol açar. FSH granüloza hücrele-
rinde aromataz enzimi ile androjenlerin östrojenlere 
dönüşümünü sağlar. FSH seviyesinin düşmesi ge-
lişmekte olan dominant folikülün etrafındaki diğer 
foliküllerde androjenik bir mikro çevre oluşmasına 
neden olur. Ayrıca büyümekte olan folikülün granü-
loza hücrelerinden salgılanan bazı peptitler otokrin/
parakrin mekanizmalar ile folikülün gelişmesini inhi-
be eder.
 Dominant folikülün gelişimi 3 aşamada incele-
nebilir. 1- Recruitment 2- Seleksiyon 3- Dominans. 
Menstruasyonun 1-4. günleri arasında FSH’nin etkisi 
ile prolifere olmayan folikül havuzundan bir folikül 
grubunun seçimi sağlanır. Siklusun 5-7. Günleri ara-
sında bu folikül grubundan bir folükül ovule olmak 

üzere seçilir. Diğer folüküller ise atreziye gider. Foli-
küler fazda serum östrojen seviyesi folikül boyutun-
da büyüme ve granüloza hücre sayısındaki artmaya 
paralel olarak yükselir. Luteal fazın geç dönemlerin-
de FSH düzeylerindeki artış granüloza hücrelerinde 
FSH reseptörlerinde artmaya neden olur ve sonuç 
olarak granüloza hücrelerinden estradiol salınımı ar-
tar. Estradiol seviyelerindeki artış estradiol reseptör 
sayınında artışa neden olur. Granüloza hücrelerin-
de LH reseptörleri oluşmaya başlar ve az miktarda 
17-hidroksiprogesteron salgılanır. Bu da pozitif fe-
ed-back ile hipofizden LH salgılanmasını artırır (21). 
LH reseptörleri granüloza hücrelerinden farklı olarak 
teka hücrelerinde siklusun bütün safhalarında mev-
cuttur. LH, teka hücrelerinde androstenodion ve 
daha az olarak da testosteron sentezini stimule et-
mektedir (22).
 Androstenodion sonra granüloza hücrelerine 
taşınarak estrona aromatize edilmektedir. Sonra 
17β-hidroksisteroid dehidrogenaz tip-1 yardımı ile 
estradiole dönüşmektedir. Buna iki-hücre, iki-gona-
dotropin hipotezi denmektedir.

Ovulasyon: Preovulatuar folikül, estradiolün etkisi 
ile kendisi ovulatuar uyarısını sağlamaktadır. Estradi-
ol pik değere ulaştıktan 24-36 saat, LH pikinden 10-
12 saat sonra ovulasyon olur (23).
 Diğer taraftan LH artışı folikül rüptüründen 34-36 
saat önce başlar ve preovulatuar folikül tarafından 
salgılanan estradiol seviyesindeki artış ile sağlanır. 
Estradiolün bu pozitif feed-back etkiyi başlatabilmesi 
için dominant folülülün çapının 15 mm’yi aşması ve 
estradiol düzeyinin yaklaşık 50 saat süreyle 200pg/
ml üzerinde olması gerekmektedir. LH artışı ovu-
lasyonda 34-36 saat önce olmaktadır ve ovulasyon 
zamanını tahmin etmede kullanılmaktadır. Bu LH 
artışı granüloza hücrelerinde luteinizasyonu stimüle 
eder ve mid-siklus FSH artışını sağlayan progesteron 
sentezini uyarır, foliküler progesteron düzeyi ovulas-
yona kadar artmaya devam eder. Ayrıca LH artışı 1. 
Mayoz bölünmenin tamamlanması ve 1.polar cismin 
atılmasını stimüle eder. LH pikinden hemen önce se-
rum estradiol seviyeleri dramatik bir düşüş gösterir. 
Bu LH’ın kendi reseptörlerinde yaptığı down regü-
lasyona ya da progesteronun estradiol sentezini di-
rekt inhibe etmesine bağlı olabilir. Progesteron aynı 
zamanda siklus ortasında FSH’nın yükselmesinde de 
sorumludur. Bu durumun artan FSH’nın oositin foli-
küler hücrelerden serbestleşmesini sağladığı, plaz-
minojen aktivatörlerini stimule ettiği ve granüloza 
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hücrelerinde LH reseptörlerini artırdığı düşünülmek-
tedir.Artan intrafoliküler progesteron folikül duvarı-
nın esnekliğini artırmaktadır. Foliküler sıvı hacminde 
artış ve folikül içi basınçta yükselme olmaktadır (24). 
 Prostoglandinler, plazmin ve kollogenaz gibi pro-
teolitik enzimler LH ve progesterona cevap olarak 
artmaktadır. Proteolitik enzimler ve prostoglandinler 
folikül duvarındaki kollajeni yıkarak oosit-kumulus 
kompleksinin atılımına neden olurlar (20). Kapillerler 
LH’nin ani artışının sona ermesi ile granüloza tabaka-
sına penetre olamakta, santral kaviteye ulaşmakta ve 
kaviteyi kan ile doldurmaktadır. Anjiogenezis luteini-
zasyon için çok önemli olup LH’ye cevap olarak VEGF 
artışına bağlı oluşmaktadır. Ovulasyonu kesin gös-
tergesi gebelik olmakla birlikte ovulasyonu gerçek-
leşip gerçekleşmediği, midluteal serum progesteron 
düzeyi (≥4ng/ml), artmış bazal vücut ısısı takibi, id-
rarda LH artışının saptanması, sekretuar endometri-
um biyopsi sonucu ve foliküler monitörizasyon gibi 
çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir.

Luteal Faz: Normal luteal fonksiyon optimal pre-o-
vulatuar foliküler gelişmeyi gerektirmektedir. Ovu-
lasyondan sonra granüloza hücreleri ilk 3 gün bü-
yümeye devam eder, içlerinde vakuoller ve lutein 
denilen sarı pigment oluşur. Luteinize olmuş gra-
nüloza hücreleri yeni oluşan teka lutein hücreleri ve 
çevrelerindeki stroma ile birleşerek korpus luteumu 
oluşturur. Korpus luteum geçici bir endokrin organ 
gibidir ve ömrü ve steroidojenik kapasitesi sürekli 
tonik LH sekresyonuna bağlıdır (25). Primer olarak 
progesteron salgılayarak önceden prolifere olmuş 
endometriumu, fertilize olmuş ovumun implantas-
yonuna hazırlar. Ovulasyondan 8-9 gün sonra imp-
lantasyonun beklendiği dönemlerde korpus luteu-
mun vaskülarizasyonu maksimuma ulaşır. Korpus 
luteum dakika başına en yüksek kan akımının olduğu 
vücut bölgelerinden birisidir. Bu dönemde östrojen 
ve progesteron düzeyleri de maksimuma ulaşmıştır. 
Korpus luteumun devamı LH desteğine bağlıdır ve 
gebelik oluşmaz ve hCG salgılanamaz ise korpus lu-
teum fonksiyonu luteal fazın sonunda azalır. Sonuçta 
luteolizise uğrayarak korpus albikansa dönüşür.

Luteal-Foliküler Dönüşüm: Geç-luteal dönemde 
estradiol ve progesteron yapımının azalmasından 
dominanat folikülün seçimine kadar uzanan inter-
val,kritik ve karar verme zamanıdır. Bir sonraki sik-
lusu başlatacak hormonal değişiklikler bu dönemde 
meydana gelmektedir. Luteal steroidler ve inhibinin 

azalmasına bağlı olarak adet başlangıcından yaklaşık 
2 gün önce serum FSH selektif artışı ortaya çıkmak-
tadır (26).
 Mid-luteal dönemden adet dönemine kadar 
GnRH puls atımlarında yaklaşık 4.5 kat bir artış ol-
maktadır. Bu zaman dilimi içinde serum LH düzeyi 
ortalama 4,8 den 8 IU/l ye yükselirken FSH 3.5 katlık 
bir artış yaparak 4IU/l den 15 IU/l’ye çıkmaktadır (24). 
FSH düzeylerindeki bu kritik artış ortalama 70 gün 
yaşında olan bir grup folikülü atreziden kurtarmakta 
ve dominant folikül gelişimine başlamasına imkan 
sağlamaktadır.
 Progesteron çekilmesine bağlı olarak spiral ar-
teriollerde artmış kıvrılma ve daralmalar oluşur. 
Böylece süperfisial endometrial tabakalarda kan 
akımını azaltır ve doku iskemisi meydana gelir. En-
dometriyum prostoglandin salgılayarak uterus düz 
kaslarının kontraksiyonunu sağlar ve dejenere en-
dometrial dokunun atılmasını sağlar. Prostoglandin 
salınımı endometrial hücrelerde lizozomal stabilite-
nin bozulmasına bağlı oluşmaktadır. Prostoglandin 
sentez inhibitörleri menstuel kanamayı azaltmakta-
dır. Menstruel sıvı endometrial hücreler, eritrositler, 
in� amatuar eksuda ve proteolitik hücrelerden oluş-
maktadır. Menstruasyonun başlamasından 2 gün 
sonra estrojen yüzeyel epitelin rejenerasyonunu 
uyarır, vazokonstrüksiyona yol açarak endometrial 
damarlarda pıhtı formasyonu oluşumunu tetikler. 
Ortalama menstruel kanama süresi 4-6 gündür, an-
cak bu süre 2-8 gün arasında değişkenlik gösterebi-
lir. Menstrüel siklusta ortalama kanama miktarı 30 ml 
dir, 80 ml üzerindeki kanamalar ağır menstüel kana-
ma olarak nitelenmektedir.
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İnfertilite Nedenleri ve İnfertil Çiftin 
Değerlendirilmesi 

İnfertilite her altı çiftten birini etkileyen ortak bir 
problemdir (1). Klinik tanımlama olarak bir yıl süre ile 
düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edileme-
mesi durumudur (2). Fekundabilite, korunmasız ilişki 
sonrası bir menstüel siklus sonunda gebeliğin oluş-
ması ihtimali olarak tanımlanır ve 35 yaş altı kadın-
larda bu oran %25’ tir. İnfertilite tanımı için bir yıllık 
süre koşul olarak öne sürülse de, 35 yaş ve üzerindeki 
kadınlarda 6 ay, 40 yaş ve üzerindeki kadınlarda ise 
süre verilmeksizin değerlendirilme yapılması öneril-
mektedir (3). Hastaların tıbbi öyküleri (oligo-ameno-
re varlığı, uterin veya tubal faktör etkisi, bilinen veya 
şüphelenilen erkek subfertilite varlığı) ve fiziksel 
özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendir-
meye başlanmalıdır. Değerlendirmeye kadın ve er-
kek aynı anda dahil edilmelidir (4).

 Hastalar ile yapılacak ilk görüşmede infertil çifte 
mutlaka yeterli zaman dilimi ayrılmalı ve bu sayede 
infertilite sebebi net bir şekilde ortaya konmalıdır. 
Çiftler için uygun tetkikler yapılarak gerekli tedavi 
planı için yol haritası çok daha güvenli olarak belir-
lenmelidir. 
 Öykü alınırken mutlaka sorgulanması gereken 
durumlar Tablo 1’de verilmiştir [4].
 Çiftten detaylı öykü alımı tamamlandıktan sonra 
detaylı ve sistematik bir fizik muayene yapılmalı ve 
kayıt altına alınmalıdır (Tablo 2).

İnfertilite Nedenleri

Fertiliteyi etkileyen en önemli nedenlerden biri 
ilerleyen kadın yaşı ve azalan oosit kalitesi olmakla 
birlikte, azalmış over rezervi, tubal patolojiler, fertili-

İnfertilite Nedenleri ve İnfertil Çi� in 
Değerlendirilmesi

Yazarlar
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Tablo 1. İnfertil olgularda öykü alınması
İnfertilite süresi, varsa önceki değerlendirmeler ve eski 
tedaviler
Menstruel öykü (menarş yaşı, siklus düzeni, dismenore 
varlığı- şiddeti)
Gebelik öyküsü (gravida -parite sayısı, gebelik sonuçları ve 
komplikasyonlar ile ilişkileri)
Seksüel disfonksiyon varlığı, koitus sıklığı
Geçirilmiş cerrahiler, kronik hastalıklar, pelvik in� amatuar 
hastalık veya cinsel yolla bulaşan hastalık 
Endokrin hastalıklar; tiroid hastalıkları, galaktore varlığı, 
hirsutizm, adrenal yetmezlik,
Anormal smear sonucu
Erken menopoz ve reproduktif problemleri içeren aile 
öyküsü 
Alkol, sigara ve yasadışı uyarıcı ilaç kullanım öyküsü

Tablo 2. İnfertil olgularda fizik muayene
Yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), kan basıncı, nabız 
değerleri
Baş-boyun muayenesi: Erkek tipi alopesi varlığı, çene altı 
ve favori bölgesinde erkek tipi kıllanma, bufalo hörgücü 
varlığı, tiroid bezinde ele gelen nodül varlığı, egzo� almi 
varlığı
Meme gelişimi, galaktore varlığı
Bel çevresi ölçümü, göbek cildi üzerinde stria varlığı
Jinekolojik muayene
 Vajinal ve servikal anormallikler, sekresyon veya akıntı 
varlığı
 Uterus yerleşimi, şekil, boyut, hareketlilik değerlendirmesi
 Adneksial kitle varlığı, tubaların ultrasonogra�  ile görünür 
olup olmaması, overlerdeki folikül sayısı
 Rektouterin boşlukta kitle varlığı, dolgunluk veya nodu-
larite varlığı
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zasyon defekleri, implantasyon defektleri, metabolik 
bozukluklar, immunolojik ve genetik faktörler, endo-
metriozis- endometrioma varlığı, uterin leiyomyom-
lar, adenomyozis de sebep olabilmektedir. İnfertilite 
nedenleri insidanslarına göre ;
 Tubal ve pelvik patolojiler %35 
 Erkek Faktör %35
 Ovulatuar disfonsiyon %15
 Açıklanamayan infertilite %10
 Alışılmadık problemler %5 olarak saptanmış-

tır (5).

Tubal ve Pelvik Patolojiler:

Tubal Patolojiler

Tubal patolojiler kaynaklı infertilite yaygın bir prob-
lemdir. Tubaların açık ve sağlam olup olmadıklarının 
değerlendirilmesi infertilite araştırmalarında önemli 
bir yere sahiptir. İnfertilite tanısı alan hastaların yakla-
şık % 30’ unda tubal bir patoloji olduğu saptanmıştır. 
Tubal problemlerin çoğu pelvik en� amatuar hastalık, 
endometriozis veya her ikisinin de varlığı ile meyda-
na gelmektedir. Bunun yanında cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar (klamidya, gonore), barsak enfeksiyonları 
veya appendisit gibi durumlarda pelvik enfeksiyona 
sebep olup tubal hasar oluşturabilmektedir (6).
 Tubaların durumunu değerlendirmek için kulla-
nılabilecek birkaç farklı teknik bulunmaktadır.
a. Histerosalpingografi(HSG); Tubaların ve uterin 

kavitenin değerlendirilmesinde kullanılan rad-
yografik bir tekniktir. Uterin anomali, leiyom-
yomlar, uterin sineşiler, tubal okluzyon, salpen-
jitis istmika nodosa, hidrosalpinks ve peritubal 
adezyonları değerlendirebilmektedir (7). İşlem 
hasta litotomi pozisyonunda iken � oroskopi al-
tında povidion iyot ile servikal hazırlık yapıldıktan 
sonra endoserviksten geçirilen bir kanül yardımı 
ile kontrast madde verilip skopi ile seri çekimler 
alınarak yapılmaktadır. Kontrast madde olarak su 
veya yağ bazlı maddeler tercih edilebilir. Çekim 

için ideal zamanlama siklusun 6-11’inci günleridir 
(8).

b. Histerosalpingo-Kontrast Sonografi(Hy-Co-Sy): 
Uterin kavite ve tüplerin değerlendirilmesinde 
kontrast madde ile birlikte vajinal ultrasonografi-
nin birlikte kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. 
Ancak tubal açıklığın değerlendirilmesinde kısıtla-
maları olduğu için zaman içerisinde pek çok kont-
rast madde deneyimlenmiştir (dekstran 70 hiper-
tonik solusyon, insan albumini, hidroksietilselüloz 
ve gliserol içeren toksik olmayan jeller) (9).

c. Diagnostik Laparoskopi(L/S): Tubal geçirgenliğin 
değerlendirmesinde altın standart olarak değer-
lendirilmektedir. Tubaların yanında abdominal ka-
vitenin, pelvik yapıların değerlendirilmesine ve tanı 
konan endometriotik lezyonların tedavisi ile pelvik 
restorasyona olanak sağlamaktadır. Ancak bunun 
yanında daha invaziv bir işlem olması sebebiyle 
operasyon esnasında ve sonrasında oluşabilecek 
bazı riskleri de beraberinde getirmektedir (8).

 Tubal değerlendirmede kullanılan tekniklerin 
avantaj ve dezavantajları Tablo 3’de özetlenmiştir. [8]

Müllerian anomaliler: 

Uterin, servikal ve vajinal anomalilerin değerlendiril-
mesi infertilite sebebinin ortaya konması ve tedavi 
edilebilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ano-
malilerin sını� andırılmasında The European Society 
of Human Reproduction and Embryology–Europe-
an Society for Gynaecological Endoscopy (ESHRE–
ESGE) ve American Society for Reproductive Me-
dicine (ASRM)’ nin sını� andırmaları bulunmaktadır 
(Tablo 4) (10).
 Sistematik bir derlemede; konjenital uterin ano-
mali insidansı %5,5 olarak bildirilmişken, infertil 
kadınlar arasında %8 ve gebelik kaybı öyküsü olan 
kadınlarda %12,3 olarak bildirilmiştir (12). Anormal 
uterus gelişiminin etiyolojisi net olarak anlaşılama-
mış olsa da defektlerin multifaktoriyel ve poligenik 

Tablo 3. Tubal değerlendirmede kullanılan yöntemler
Teknik Avantaj Dezavantaj
HSG Tubanın uzunluğu,çeşitli tubal patolojilerin 

gösterilmesi(hidrosalpinks, salpenjitis istmika nodosa)
Radyasyon varlığı, kontrast madde alerjisi, pelvik 
adezyonların gösterilememesi

HyCoSy Over, uterus ve tubaların bir teknik ile aynı anda 
değerlendirilmesi

Uygun ekipman ve deneyimli uygulayıcı gerekliliği

L/S Abdominal kavite ve pelvik yapıların 
değerlendirilmesi ve tedavi edilebilmesi

Genel anestezi gerekliliği, uzun iyileşme dönemi, 
yüksek maliyet
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olduğu düşünülmektedir. %92 hastanın karyotipi ise 
46, XX olarak normaldir. 
 Uterin leiyomyomlar; uterusun sık görülen be-
nign düz kas monoklonal tümörleridir. Yapılan bir 
metaanalizde submukozal veya intrakaviter kompo-
nentli leiyomyomu olan hastalarda implantasyon ve 
gebelik oranlarının düştüğü gösterilmiştir. Submu-
koz myomu olan ve opere olan hastalarda kontrol 
grubuna göre gebelik oranlarında artış izlenmekte-
dir. Bu durum submukozal myomların normal imp-
lantasyonu bozarak fekundabiliteyi azalttığını gös-
termektedir (13).
 Tubal ve pelvik patolojilerin, uterin anomalilerin 
değerlendirilmesinde iki boyutlu ultrasonografi ko-
lay ulaşılabilir, ucuz ve noninvaziv olması sebebiyle 
ilk tercih olarak kullanılabilir ve sensitivitesi %60’ tır. 
Salin infuzyon sonografi de uterin kavite ve endo-
metrial düzenin değerlendirilmesinde kullanılabil-
mektedir. Endometrial düzen, endometrial polip, su-
bmuköz myom varlığı değerlendirilebilmektedir. Üç 
boyutlu ultrasonografi ise uterin kavite değerlendi-
rilmesinde daha detaylı görüntü sağlayabilmektedir. 
Deneyimli kişiler tarafından kullanıldığında uterin 
anomalilerin tanınmasındaki başarı oranı ise %97,4’e 
kadar yükselebilmektedir (14).
 Histerosalpingografi (HSG) uterus boşluğunun iç 
hatları hakkında mükemmel bilgi sağlarken dış hatları 
hakkında herhangi bir bilgi sağlayamamaktadır (15).
 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG); hem iç 

hem de dış uterin konturlarının mükemmel bir şekil-
de tanımlanmasını sağlar ve septatı, bicornuat ute-
ri’den ayırt edebilir. MRG, karmaşık bir anomali içinde 
bir serviksin varlığının veya yokluğunun veya iletişim 
kurmayan bir tıkanmış rudimenter uterin boynuz du-
rumunda çalışan endometriyum varlığının belirlen-
mesinde çok faydalıdır ve uterin anomali tanısında 
altın standart olarak kullanılabilmektedir (16).

Histeroskopi: Uterin kavitenin ve anormalliklerin 
derlendirilmesinde kullanılan kesin bir yöntemdir ve 
uygun şartlarda yapıldığında tespit edilen patoloji 
için aynı seansta tedavi imkanı da sunar. Bir kamera 
sistemi yardımı ile vajina ve servikal kanal gözlenerek 
geçildikten sonra uterin kaviteye girilir ve yaklaşık 
40-60 mmHg basınç sağlanarak uterin kavite, tubal 
ostiumlar değerlendirilir. Buna rağmen tubaların ge-
nel durumu distal okluzyonlar, myometrium ve ad-
neksler hakkında herhangi bir fikir vermez (17).

Erkek İnfertilitesi

Erkek faktörün değerlendirilmesinde semen analizi 
temel taşı oluşturmaktadır. Standart analize ek ola-
rak, bazı laboratuvarlarda özel analizler yapılabilir. 
Semen numunesi iki ile yedi günlük cinsel perhizden 
sonra toplanmalı ve en kısa sürede laboratuvara tes-
lim edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) semen 
özelliklerinin barındırması gereken özellikleri bildir-
miştir (Tablo 5) (18).

Tablo 4. Kadın genital traktının sını� andırılması : CONUTA [11]
Uterine anomali Alt sınıf

Class 0 Normal Uterus Serviks
Class 1 Dismor� k uterus a. T-shaped 

b. İnfantil
 C0: Normal 
C1: Septat
 C2: Double ‘normal’ C3: Unilateral aplazi/displazi
 C4:Aplazi/displazi 

Class 2 Septat uterus a. Parsiyal
b. Komplet

Class 3 Bikorporeal uterus a. Parsiyal
b. Komplet
c. Bikorporeal septat

Class 4 Hemiuterus a. Rudimente kavite ile
b. Rudimente kavite olmadan

Class 5 Aplastik/ displastik a. Rudimente kavite ile
b. Rudimente kavite olmadan

Class 6 Sını� anmamış Vagina V0: Normal vagina V1: Longitudinal 
non-obstructing vaginal septum V2: Longitudinal 
obstructing vaginal septum V3: Transverse vaginal 
septum/imperforate hymen V4: Vaginal aplasia
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 Erkek infertilitesini birkaç ana başlık altında ince-
leyebiliriz;
 Endokrin ve sistemik bozukluklar: 

o Hipogonadotropik hipogonadizm: Kall-
man sendromu, Prader-Willi Sendromu, 
hipotalamik tümörler, hipofizer infarkt, 
anevrizma, hiperprolaktinemi, ilaçlar-opi-
odiler, morbid obezite

 Spermatogenezde primer testiküler defektler
o Klinefelter Sendrom (XXY), kriptoorşidizm, 

5- alfa redüktaz eksikliği, androjen duyar-
sızlık sendromu, varikosel, enfeksiyonlar 
(kızamık, kızamıkçık, kabakulak), ilaçlar- al-
kol, ketokanazol, testiküler torsiyon, böb-
rek yetmezliği,

 Sperm transport bozuklukları
o Epididimal disfonksiyon, Vas deferens 

anormallikleri, prostat hiperplazisi, erektil 
disfonksiyon, prematur ejekulasyon

 İdiopatik erkek infertilitesi

Ovulatuar Disfonksiyon

Ovulatuar fonksiyon: Kadın infertilitesinin değerlen-
dirmesinde ovulatuar fonsiyon kilit bir rol oynamak-
tadır. Ovulatuar disfonksiyon infertil çiftlerin yaklaşık 
%15’ inde, infertil kadınların ise yaklaşık olarak %40’ 
ında görülmektedir (19). Genellikle oligo-amenore 
gibi menstruel düzensizlikler ile ortaya çıkmaktadır. 
Ovulatuar disfonsiyonun en sık sebebi polikistik over 
sendromu, obezite, aşırı kilo alımı veya kaybı, ağır eg-
zersizler, tiroid disfonksiyonu, hiperprolaktinemidir.
 Ovulatuar disfonksiyonu olmayan kadınlarda 
mestruel siklus düzenli, öngörülebilir ve 21-35 gün 
aralıklarla eşlik eden tutarlı premensturel semptom-
larla seyreder (20). Seri bazal vücut ısısı ölçümleri, 
ovulasyonu değerlendirmek için basit ve ucuz bir 
yöntemdir. Ancak ovulasyonu güvenilir bir şekilde 
belirleyemez. Ovulatuar fonksiyonun gösterilmesinde 

serum progesteron tayini siklusun uygun zamanında 
yapıldığı zaman güvenilir ve objektif bir ölçümdür. 3 
ng / mL’den büyük bir progesteron değeri ovulasyo-
nun kanıtıdır (21). Üriner luteinizan hormon (LH) ölçü-
mü; ovulasyonun indirek göstergesidir. Ovulasyondan 
bir iki gün sonra gerçekleşen LH pikini göstermeye 
yönelik bir testtir. LH pikinin olduğu gün ve bir sonraki 
gün yüksek fertilite aralığının yüksek olduğu dönemi 
işaret etmektedir (22). Ancak, doğruluk, kullanım ko-
laylığı ve güvenilirlik ürünler arasında değişiklik gös-
terebilmekte ve testler yanlış pozitif, yanlış negatif so-
nuç verebilmektedir (23). Transvajinal ultrasonografi 
(TVUSG) gelişmekte olan folikül sayısını, boyutlarını, 
hatta progresif gelişme gösteren folikül takip sürecin-
de aniden yok olması ile ovulasyonu, oluşan korpus 
luteum kistini ve rektouterin boşlukta biriken sıvıyı 
göstererek tanıya yardımcı olmaktadır (24).
 Kadın infertilitesinin en önemli sebeplerinden bi-
risi de ovaryen rezerv ile ilgili problemlerdir. Ovaryen 
rezerv, oositlerin sayı ve kalitelerini göstererek hasta-
nın reproduktif potansiyeli hakkında bilgi vermekte-
dir (25).
 İnfertil çiftin değerlendirmesinde, infertilite te-
davisinin başarısını öngörmede ve tedaviye yanıtı 
değerlendirmede bazal foliküler stimulan hormon 
(FSH) düzeyi,anti müllerian hormon (AMH)düzeyi ve 
antral folikül sayımı kullanılmaktadır.Bu testler statik 
ovaryen rezerv testleri olarak tanımlanmaktayken di-
namik ovaryen rezerv testleri olarak bilinen klomifen 
sitrat testi, Gonadotropin Salgılatıcı Hormon analog 
(GnRHa) testi, Gonadotropin (Gn)stimulasyon testi 
artık güncel kullanımda yer almamaktadır.
 Ovaryen rezerv testleri; düşük over rezervi riski 
olan hastaların belirlenmesinde kullanılabilir. Test-
lerin spesifitelerinin yüksek olması gerekmektedir. 
Uygun maliyetli, tekrarlanabilir ve siklus gününden 
bağımsız olabilmesi önemlidir (26).
 Bazal FSH düzeyi ölçümü; en sık kullanılan test ol-
masına rağmen siklus içinde ve sikluslar arasında de-
ğişkenlik gösteriyor olması nedeniyle güvenilirliği sı-
nırlıdır (27). Genellikle siklusun 2-4. günleri arasında 
bakılan ve 10-20 IU/L değerinden yüksek ölçümlerde 
düşük ovaryen rezerv ile ilişkili olabileceği düşünü-
len biyokimyasal bir testtir. Sensitivitesi %10 ile %80 
arasında değişmektedir (28).
 Antral Folikül Sayımı; erken foliküler fazda trans-
vajinal ultrasonografi ile çapları 2 ile 10 mm arasında 
olan folikül sayımını tanımlamaktadır. Düşük antral 
folikül sayısı 3-6 arasında değişen sayımları ifade et-
mektedir (29).

Tablo 5. DSÖ semen analiz kriterleri
Parametre Referans değerler
Volüm 1,5 ml
Sperm konsantrasyonu 15 milyon spermatazoa/ml
Total sperm sayısı 39milyon spermatazoa ejekulatta
Morfoloji %4
Canlılık %58
Progresif motilite %32
Total motilite %40



BÖLÜM 3  •  İnfertilite Nedenleri ve İnfertil Çift in Değerlendirilmesi  ■  47 

 Anti Mullerian Hormon; Kadında sadece primor-
dial ve preantral foliküllerin granüloza hücrelerinde 
yapılan, erkekte Müllerian kanalın regresyonunu 
sağlayan ve transforming growth faktör beta (TGF-β) 
ailesinden olan bir glikoproteindir. Bu sebeple kali-
tatif ve kantitatif over rezervi hakkında fikir verebi-
leceği düşünülmektedir (30). Siklusun herhangi bir 
gününde bakılabilir olması ve siklus içi değişkenliği-
nin diğer testlere göre daha düşüktür (31). AMH sevi-
yeleri ile ilgili pek çok çalışma bulunmakla birlikte 1 
ng/ml’ den az değerlerin azalmış over rezervi ile ilgili 
olduğu bildirilmiştir (32).

Açıklanamayan İnfertilite

Açıklanamayan infertilite, çiftlere yapılan ayrıntılı 
bir değerlendirme sonucu ortaya konulan bir se-
bep olmadığını ortaya koymaktadır. Açıklanamayan 
infertilite vakalarının çoğu, birden fazla faktörden 
kaynaklanan küçük katkılardan kaynaklanabilmekte-
dir. Açıklanamayan infertilite tanısı beklendiği üzere, 
tüm nedenlerin ekarte edilmesini takiben konulmak-
tadır. Bu olgularda tanı ve tedavinin bireyselleştiril-
mesi önerilmektedir. 

Sonuç ve Yorum

İnfertil çiftin değerlendirilmesinde ayrıntılı öykü ve 
fizik muayene tanı ve tedavinin temelini oluşturmak-
ta, kadınla eş zamanlı olarak erkeğin de değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. İnfertilite araştırılması, 35 yaş 
altındaki kadınlarda 1 yıllık korunmasız ilişki sonrası, 
35 yaş üstü kadınlarda ve/veya eşlik eden endomet-
riozis, geçirilmiş ovaryen cerrahi gibi durumlarda ise 
6 ay sonrasında planlanmalıdır. Değerlendirmede 
ovaryen fonksiyon, mullerian yapıların değerlendiril-
mesi ve semen analizi yer almaktadır. Bununla birlik-
te AMH gibi over rezerv testleri, tanısal laparoskopi 
ve histeroskopi rutin infetilite değerlendirmesinin 
içinde yer almamakta ancak seçili olgularda yapılma-
sı önerilmektedir. 
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Bir yıl süresince düzenli ve korunmasız ilişkiye rağ-
men çiftlerin yaklaşık olarak %8-15’ i gebelik elde ede-
mez(1). Erkek faktörü, infertilite nedenlerinin % 20’ sini 
tek başına oluşturur, %30-40 olguda da diğer neden-
lere eşlik eder(2-3). Erkek infertilitesi genelde anormal 
semen parametreleri ile izah edilse de bazı durumlarda 
semen analizi normal olur. Anormal semen parametre-
lerinin izah edilemediği durumlar ise idiopatik inferti-
lite olarak adlandırılır. Bazen normal semen paramet-
relerine sahip olan olgulardaki spermler, düşük oosit 
fertilizasyon kapasitesine veya normal fetal gelişimi 
bozan genetik anomalilere sahip olur(4). İdeal şartlar-
da, sorunların tanısı konularak tedavi edilebildiği tak-
dirde, erkek partnerin fertilitesi gelişir ve hatta doğal 
yollarla konsepsiyon elde edilir. Erkek infertilitesine 
neden olan genetik problemlerin tanısı ise gelecek 
nesillere aktarılabilecek hastalıklar konusunda çiftlerin 
bilgilendirilmesini sağlar ayrıca erkek infertilitesinin 
değerlendirilmesi altta yatan kanser veya hipotalamu-
sa ait önemli hastalıkların da tanısına olanak sağlar. 

Testikuler fonksiyon

Testisler seminifer tübül ve leydig hücreleri olmak üze-
re iki farklı yapıdan oluşurlar. Seminifer tübüller sper-
matogenezin oluştuğu yer olup spermatogonia ve 
sertoli hücrelerinden oluşur. Sertoli hücreleri arasında 
germ hücrelerini antikor, antijen ve çevresel toksinler-
den koruyan sıkı bağlantılar vardır ve bu bağlantılar 
kan testis bariyeri olarak adlandırılır. Leydig hücreleri 
ise bağ dokusu ve seminifer tübüller arasında yer ala-
rak testosteron üretiminden sorumludur. 

Spermatogenez ve hormonal regulasyon

Embriyolojik gelişimin yaklaşık olarak 6. haftasında 
somatik mezenşimal hücrelerden primordial gonad-

lar oluşur. Yolc sakdan gonadlara göç eden germ 
hücreleri yaklaşık olarak 300. 000 kadar olup mitotik 
bölünmeye girdikten sonra pubertede yaklaşık ola-
rak 600 milyona kadar ulaşır. Y kromozomu üzerinde-
ki sex determine edici bölge aktive olarak, testiküler 
determine edici faktör isimli bir proteini sentez eder, 
böylece testiküler gelişim oluşur ve Leydig hücrele-
rinden testosteron sentezi başlar. Testisden üretilen 
mullerian inhibe edici faktör ise mullerian kanal geli-
şimini engelleyerek Wolf kanalından epididimis, vas 
deferens ve seminal veziküllerin gelişimini sağlar. 
Seminifer tübüllerdeki germ hücreleri veya sperma-
togonialar mitoz ve mayoz bölünmeyle matür ancak 
nonmotil spermatozoa oluştururlar.
 Spermatogenezin başlaması ile diploid sperma-
togonia mitotik bölünme ile primer spermatositleri 
(46 kromozom) oluştururlar. 
 İlk mayoz bölünme ile 2 haploid sekonder sper-
matosit(23 kromozom) oluşur ve daha sonra her 
birinden ikinci mayoz bölünme ile 2 adet spermatid 
oluşur ve sonunda olgun spermatozoa oluşur. 
 Spermatidlerin olgun sperme dönüşümü sıra-
sında, nukleusu, spermin baş kısmında egzentrik bir 
pozisyon alır ve akrozom başlık ile kaplı hale gelir. 
Kuyruk yapısının ana bölümü 2 iç lif ve 9 dış kılıftan 
oluşmuştur, orta kısım ise mitokondri ile çevrelen-
miştir. Bu kısımdaki mitokondrinin hidrolizi sperm 
motilitesi için enerji sağlar. Sperm motilitesi kuyruk 
kısmında bulunan li� erin birbiri üzerinde kaymasıyla 
oluşur. 
 Bu spermatogenetik dönem yaklaşık 74 gün sü-
rer. Spermatozoanın seminifer tübül lümenine bı-
rakılmasına spermiasyon denir. Bu dönemde sper-
matozoa fertilizasyon yeteneğinden yoksundur. 
Spermatozoa motilite özelliğini epididimiste kazanır 
ve testisten epididimis yoluyla ejakulatuar kanallara 
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taşınması 12-21 gün arası zaman gerektirir. Epididi-
misten geçiş sırasında spermler daha da olgunlaşır 
ve motilite yeteneğini geliştirirler. Spermin son ol-
gunlaşması ya da kapasitasyonu ejakulasyondan 
sonra kadın genital sisteminde olur. Semen, seminal 
veziküller, distal vas deferens salgılarının birleşimin-
den meydana gelir. 
 Normal testiküler fonksiyon FSH ve LH gibi her 
iki pitüiter gonadotropine de ihtiyaç duyar. LH tes-
tiküler interstisiyumdaki Leydig hücrelerini stimule 
ederek testosteron sentez ve salgılanmasını uyarır. 
FSH ise Leydig hücrelerinde LH reseptörlerinin olu-
şumunu indükleyerek LH hormonunu indirekt olarak 
destekler ve sertoli hücrelerinden androjen bağlayıcı 
protein sentezini uyarır. Seminifer tübüllerdeki sper-
matogenez ve epididimisteki maturasyon için yük-
sek konsantrasyonda testosterona ihtiyaç vardır. 

ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ

Erkek infertilite nedenleri 5 alt grupta toplanır 

1- Hipotalamik hipofizer bozuklukları(%1-2)
 Kongenital
 İdiopatik izole gonadotropin eksikliği
 GnRH subunit mutasyonları(FSH beta gen, LH 

beta gen)
 Kallmann sendromu
 Gonadotropin salınım bozukluğu içeren ge-

netik sendromlar (Laurence Moon Biedl send-
rom, Prader willi sendrom, Familiar serebellar 
ataxi)

Kazanılmış
 Hipotalamik hipofizer tümörler(Kraniofaran-

gioma, makroadenom)
 İnfiltratif hastalıklar (sarkoidoz, histiositozis, 

tüberküloz, transfüzyonsiderozis, hemokro-
matozis)

 Hormonal (Hiperprolaktinemi, androjen, est-
rojen ve kortizol aşırı üretimi)

 İlaçlar(GnRH analog, androjenler, estrojenler, 
glukokortikoidler, opiatlar

 Travma, radyasyon, kemoterapi
 Vaskuler(anevrizma, hipofiz infarkt)

Sistemik hastalıklar
 Kronik hastalık ve malnutrisyon
 Enfeksiyon(menenjit)
 Obezite

2- Primer Gonadal Bozukluk (%30-40)
 Kongenital
 Klinefelter sendromu (XXY) ve (XXY/XY ve 

XXXY varyantları)
 Y kromozom delesyonu
 Myotonik distrofi
 Kriptorşidizm
 Defektif androjen sentezi (5 alfa reduktaz en-

zim eksikliği ve androjen insensitivitesi)
 Estrojen reseptör ve sentez bozuklukları

Kazanılmış
 Varikosel
 Torsiyon, travma
 Enfeksiyonlar (viral orşit: kabakulak, eko ve 

arbo virüs; granülamatöz orşit: lepra, tüberkü-
loz; epididimo orşit: gonore, klamidya)

 İlaçlar (alkol, simetidin, antiandrojenler, keto-
konazol, spiranolakton, alkilleyici ajanlar, ma-
rihuana)

 Radyasyon
 Çevresel toksinler (sıcaklık, sigara, kadmiyum, 

kurşun, civa, pestisid, organik solvent)
 Antisperm antikor, immünolojik hastalıklar

Sistemik hastalıklar
 Kronik hastalıklar (böbrek yetmezliği, siroz, 

kanser, amiloidoz, orak hücreli anemi, vaskulit 
çöliak hastalığı)

 İdiopatik disspermatogenesis

3- Seminal yol bozuklukları(%10-20)
Kongenital
 Epididimal obstrüksiyon veya disfonksiyon
 Kartagener sendromu (primer siliar diskenezi)
 Young sendromu
 Kongenital bilateral vaz deferens yokluğu 

(CFTR mutasyonuna sekonder)

Kazanılmış
 Vaz deferens obstrüksiyonuna neden olan en-

feksiyonlar(gonore, klamidya, tbc)
 Vazektomi
 Ejakulatuar disfonksiyon(spinal kord hastalığı, 

otoimmün disfonksiyon)

4- İdiopatik (%40-50)
5- Seksüel disfonksiyon:
 Seyrek cinsel ilişki
 Erektil disfonksiyon
 Prematur ejakulasyon
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Hipotalamo hipofizer bozukluklar:

Hipotalamus veya hipofizi ilgilendiren hastalıklar ya 
da gonadotropinlerin veya GnRH üretimini engelle-
yen durumlar erkek infertilitesine yol açar. İdiopatik 
izole gonaotropin eksikliği en sık görülen kongenital 
nedendir. Kallmann sendromu erkeklerde kadınlara 
oranla 5 kat daha fazla ve %0.2 oranında görülür ve 
anosmi ile birlikte hipogonadotropik hipogonadism 
ile karekterizedir. Kriptorşidizm, nörojenik sağırlık, tek 
tara� ı renal agenezi, orta hat yüz defektleri de bera-
berinde görülebilir(5). Kallmann sendromunda pek 
çok genetik defekt görülmekle beraber X’e bağlı ge-
çişlerde GnRH nöronlarının olfaktor plaktan hipotala-
musa migrasyonunu düzenleyen adezyon molekülü 
anosmi-1 proteinini kodlayan KAL-1 gen mutasyonu, 
otozomal geçişlerde ise fibroblast growth faktör re-
septör 1 gen mutasyonu tari� enmiştir. Sonuç olarak 
GnRH ve gonadotropin eksikliği ve sekonder olarak da 
testiküler yetmezlik tablosu gelişir. Hipotalamo hipofi-
zer tümörler ve infiltratif hastalıklar, diabet gibi kronik 
hastalıklar, travmatik durumlar, gonadotropin salgı-
lanmasını baskılayan ilaçlar, malnutrisyon ve obezite 
de hipogonadotropik hipogonadizme neden olur. 

Primer gonadal bozukluklar

Primer gonadal bozukluklar azospermi ve oligosper-
minin ana nedenlerinden biridir. Klinefelter sendro-
mu en yaygın X kromozomu anomalisidir ve erkek 
infertilitesinin en yaygın genetik nedenidir. Doğum-
da %0.1-0.2 oranında görülür ve infertil erkeklerin 
%1-2 sini oluşturur, %80-90 olgu 47 XXY karyotipine 
sahiptir(6). Bu olguların %0,6’sı ciddi oligospermik, 
%98’i ise azospermiktir (7-8). Klinefelter sendromlu 
erkeklerde sıklıkla seminifer tübül ve leydig hücre 
hasarına bağlı küçük ve sert testisler, ginekomasti, ji-
noid pelvis, seyrek saçlar vardır ve virilizasyon yoktur, 
daha az sıklıkla hipospadias ve mikro penis görülür, 
serum FSH ve LH konsantrasyonları artmış olup tes-
tosteron seviyeleri değişik oranda düşüklük gösterir. 
Özellikle genç yaşlarda % 50 hastada mikrocerrahi ile 
testiküler sperm ekstraksiyonu sağlanır (9).
 Mix gonadal disgenezis bir diğer genetik neden-
dir. Karyotipleri 45X/46XY olarak mozaik form gös-
terirler. Kardiak renal malformasyon ve gonadob-
lastom görülebilir. Testislerin atrofik, disgenetik ve 
normal olmasına göre fenotip kız görünümünden 
normal erkek görünümüne göre değişir (10. Çoğun-
lukla azospermi izlenir ve %45 olgu adult dönemde 
testosteron replasmanına ihtiyaç duyar. 

 Y kromozomu mikrodelesyonları ciddi erkek in-
fertilitesiyle ilgili olduğu için klinik açıdan önemlidir 
ve delesyon lokalizasyonu tedavi başarısını etkiler. 
Azospermik olguların % 2’si, oligospermik olguların 
ise %10-12’sinde Y kromozom delesyonu olur(11). 
Azospermia faktör (AZF) bölgesi Y kromozomu ökro-
matin uzun kolu üzerindedir ve 3 farklı lokasyonda 
organize edilmiştir ve spermatogenezde çok önem-
lidir. AZF delesyonunun 6 klasik formu vardır klinik 
tablo ağırdan hafif kliniğe doğru sıralanırsa AZFa-
bc (sertoli cell only), AZFa (sertoli cell only), AZFbc 
(sertoli cell only /maturasyon arrest), AZFb (matu-
rasyon arrest), AZFc (ciddi oligospermia den azoos-
permia), ve parsiyal AZFc (normal spermatogenesis 
– azospermi) gibi farklı klinik spektrumlar görülebilir. 
AFZc olguları % 80, AZFa % 0.5–4, AZFb %1–5, AZF-
bc %1–3 oranında görülür (12). Tüm Y kromozomu 
anomalileri, etkilenen erkekten ICSI ile elde edilecek 
gebelikten doğacak çocuklara geçeceğinden, bu ko-
nuyla ilgili olarak genetik testler ve danışmanlık ko-
nusunda mutlaka bilgi verilmelidir (13). 
 Kriptorşidizm androjene bağlı olarak fetal dö-
nemde testislerin inmemesiyle karakterize bir du-
rumdur. Semen anormalliği testisin skrotum dışında 
kaldığı süreyle orantılıdır. Kriptorşidizm tek ya da çift 
tara� ı olabilir ve her iki durumda da spermatogene-
zis bozulur ve testis tümör riski artar. 
 Varikosel, spermatik venlerdeki panpiniform 
pleksustaki genişlemeye verilen addır. Sol spermatik 
venin daha uzun olması ve sol renal vene dik açıy-
la dökülmesi nedeniyle sağa göre 10 kat daha fazla 
görülür. Testis ısısının artması, hipoksi ve toksinlerin 
uzaklaştırılmasındaki gecikme, infertilite açısından 
olası mekanizmalardır. 
 Bazı enfeksiyonlar özellikle kabakulak orşiti en sık 
görülen erkek infertilite nedenlerindendir. Gonore, 
klamidya, HIV, tuberkuloz da infertilite ile ilişkilidir 
(14).
 15 RAD gibi düşük doz radyasyon da sperma-
togenezisi baskılayabilir, 6Gy üzerinde ise kalıcı azos-
permiye neden olur. 

Sperm Transport Bozuklukları

Epididimis sperm maturasyosyonu ve transportu için 
çok önemli bir bölgedir. Vas deferens epididimisten 
gelen spermleri uretraya transport eder ve bu arada 
seminal vesikül ve prostat sıvılarıyla dilusyonunu 
sağlar. 
 Bu nedenle epididimal ve vas deferens obstrük-
siyon veya disfonksiyonu sonucunda infertilite geli-
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şebilir. Wolf kanalındaki gelişim bozukluklarına bağlı 
olarak seminal kanalın tek başına olmaması veya se-
minal vesikül ve epididimle beraber olan anormallik-
lerinde sekonder obstruktif azospermi oluşur. Azos-
permik hastaların yaklaşık %3’ ünde cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR) gen 
mutasyonu vardır, genel popülasyonda %4-5 oranın-
da görülür, otozomal resesif geçişlidir ve kistik fibro-
sise yol açar. Kongenital vas deferens yokluğu kistik 
fibrosisin mild formudur(12). Kartagener sendromu, 
primer siliar yapı ve fonksiyonundaki bozukluktur ve 
genelde oligoastenospermi yaparak erkek infertili-
tesine neden olur. Gonore, tbc ve klamidya gibi en-
feksiyonlar da vas deferens obstrüksiyonuna neden 
olabilir. 

· İnfertilite nedenlerininin % 20’ sini tek başına 
erkek faktörü oluşturmakta %30-40 olguda da 
diğer nedenlere eşlik etmektedir

· İnfertilite değerlendirmesinde kadın ve erkek 
eş zamanlı değerlendirilmelidir

· Erkek infertilitesinin en önemli nedenleri; hi-
pogonadotropik hipogonadizm, primer testi-
küler defekt, sperm transport bozuklukları ve 
idiopatik nedenlerdir. 

· İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde semen 
analizi ilk ve en temel değerlendirme yöntemi-
dir

· Ciddi oligospermi(sperm konsantrasyon<5 
milyon/mL veya azospermi olgularında karyo-
tip ve Y delesyon analizleri yapılmalıdır

· Kongenital bilateal vas deferens yokluğu olan 
erkeklerde ve partneri olan kadınlarda CFTR 
test ve abdominal USG yapılmalıdır ve PGD 
düşünülmelidir

· Kongenital bilateal vas deferens yokluğu olan 
erkeklerde sperm üretimi normal olur MESA 
veya PESA ile sperm elde edilebilir

İNFERTİL ERKEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

Medikal öykü

Düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebe kala-
mayan çiftler infertilite açısından eş zamanlı değer-
lendirilmeye alınır. Bilateral kriptorşidizm gibi erkek 
infertilitesine dair risk faktörü olan olgular ise daha 
erken değerlendirilmeye alımalıdır. Erkek infertilite-
sini değerlendirirken, infertilitenin özel nedenlerinin 
tanımlanması ve mümkünse düzeltilmesi, düzeltile-

meyecek durumlarda yardımcı üreme tekniklerinin 
kullanılabileceği kişilerin belirlenmesi, sonraki nesil-
lere aktarılabilecek genetik anomalilerin tanımlan-
ması, tedaviyle düzeltilemeyecek durumlarda evlat 
edinme veya donör seçeneklerinin sunulması ve alt-
ta yatan diğer patolojilerin belirlenmesi amaçlanır. 
 Erkek infertilitesinde ilk değerlendirme medikal 
ve reproduktif hikayenin alınmasıyla başlar. Repro-
duktif öykü şu soruları içermelidir (15)

1- Koital sıklık ve zamanı
2- İnfertilite süresi ve önceki fertilite durumu
3- Çocukluk hastalıkları ve seksüel gelişim
4- Diabet, üst solunum yolu hastalıkları gibi sis-

temik medikal hastalıkların sorgulanması
5- Geçirilmiş cerrahi öyküsü
6- Allerji ve kullanılan ilaçlar
7- Gonadotoksiklere maruziyet (kemoterapi, 

radyoterapi, sigara, alkol)
8- Seksüel öykü(seksüel geçişli hastalık )
9- Aile reproduktif öykü, meslek öyküsü

 Kemoterapi ve radyoterapi erkek infertilitesine 
%60’dan fazla etki ederek oligospermi, kriptozos-
permi veya azospermiye neden olabilir(16). Özellikle 
anabolizan etkisinden faydalanmak için kullanılan 
testosteron, spermatogenezi baskılayarak oligosper-
mi ve azospermiye neden olur ve spermatogenezin 
tekrar normal seviyelere dönmesi 3-6 ay alır(17). An-
tihistaminler, H2 reseptor blokorü ve antidepresan-
lar da özellikle prolaktin seviyelerini artırarak gona-
dotropin sekresyonunu bozar. Bilateral kriptorşidizm 
de erken dönemde tedavi olsa bile spermatogenezi-
si olumsuz etkiler. 

Fizik muayene

Genel fizik muayenede aksillar, pubik kılların dağılımı 
ve yoğunluğuna bakılır. Kol ve bacak uzunluğundaki 
disproporsiyon gecikmiş epifizyal kapanmaya bağlı 
olabilir ve Klinefelter sendromunu hatırlatır, vücut 
duruşu ve sekonder seks karekterleri değerlendirilir, 
kas kitlesi azlığı ve ginekomasti ise puberte öncesi 
hypogonadismi düşündürür. Penis muayene edi-
lerek üretral meatus lokasyonuna bakılır, testis pal-
pasyonu yapılarak boyut ve sertliğine bakılır, vasa ve 
epididimisin varlığı ve sertliği değerlendirilir, variko-
sel varlığı değerlendirilir ve rektal muayene yapılır. 
 Testis volumu Prader orşidometri ile ölçülür 12-
25 ml arası adult boyutlarıdır. Skrotal muayene, kitle, 
varikosel ve epididim palpasyonu açısından önemli-
dir. Kriptorşidizm veya kabakulak orşiti geçirenlerde 
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testisler atrofik olur. Sekonder seks karekterlerinin 
gelişim zamanı ve şekli endokrinopatiyi düşündürür. 

Semen analizi

Semen analizi infertil erkeğin değerlendirilmesinde 
esastır (18-19). Semen analizi için örnek verilmeden 
önce 2-5 gün süreyle cinsel perhiz uygulanır, semen 
örneği mastürbasyon ya da spermlere zarar verme-
yen materyalden oluşan özel kondomların kullanıl-
ması yoluyla seksüel ilişki esnasında toplanır, ideal 
olanı, örneğin labaratuvar şartlarında verilmesidir 
ancak evde verildiği takdirde oda veya vücut sıcak-
lığında muhafaza edilmeli ve 1 saat içinde laboratu-
vara ulaştırılmalıdır. Semen analizi; semen volumu, 
konsantrasyonu, hareket ve morfolojisi hakkında 
bilgi verir. Azospermi tanısı koymak içinse örnek 15 
dakika süreyle 3000xg maksimum hızla santrifüj edil-
melidir(4). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2010 yılında 
semen kalitesini değerlendirmek için referans aralık-
larını belirlemiştir(20). İdeal olarak kesin ve güvenilir 
sonuçlar elde etmek için, Clinical Laboratory Impro-
vement Amendments (CLIA)’ nın belirttiği standart-
ları uygulayan kalite kontrol programları kullanan 
laboratuvarlar kullanılmalıdır(21). 

WHO (2010) semen karekteristikleri referans 
değerleri (20)

Parametre Referans aralık
Semen hacim(ml) 1.5 (1.4-1.7)
Total sperm sayısı (106 per ejakulat) 39 (33-46)
Sperm konsantrasyon (106 per ml) 15 (12-16)
Total motilite (PR + NP, %) 40 (38-42)
Progressive motilite (PR, %) 32 (31-34)
Vitality (canlı spermatozoa, %) 58 (55-63)
Sperm morfolojisi (normal form, %) 4 (3.0-4.0)
Diğer konsensus threshold değerleri
 pH >7.2
 Peroxidase-positive leucocytes (106 per ml) <1.0
 MAR test (motile spermatozoa with bound 
particles, %) <50
 Immunobead test (motile spermatozoa with 
bound beads, %) <50
 Seminal zinc (mmol/ejaculate) >2.4
 Seminal fructose (mmol/ejaculate) >13
 Seminal neutral glucosidase (mU/ejaculate)_ >20

 WHO kriterlerinin %89.6 sensitivitesi olmasına 
rağmen gerçek semen anomalilerini yakalamak için 
spesifitesi (22) düşüktür, tek bir analizde false pozitif 
%10 iken iki analiz yapıldığında bu oran %2 olmakta-
dır. İdeal olarak 2. analiz ilk testten 3 ay sonra yapıl-
malıdır ancak bu durumun anksieteye neden olduğu 
durumlarda 6-8 hafta sonra da yapılabilir, azospermi 
durumunda ise 2. test 2-4 hafta sonra yapılmalıdır. 

Semen patolojilerinde terminoloji

Normozoospermi Referans değerlerle 
tanımlanan normal ejakulat

Oligozoospermi Referans değerlerden düşük 
sperm konsantrasyonu

Astenozoospermi Referans değerlerinin altında 
progresif motilite değeri

Teratozoospermi Referans değerlerinin altında 
morfoloji oranı

Oligoastenotera-
tozoospermi

Her 3 değişkenin de 
bozukluğu

Azoospermi Ejakulatta hiç spermatozoa 
bulunmaması

Aspermi Hiç ejakulat elde edilememesi
Kriptozoospermi Spermatozanın sadece 

santrifüj ile oluşan preparatta 
görülmesi (100. 000/mL altı)

Hemospermi Ejakulatta kan olması
Lokospermi Ejakulatta eşik değer üzerine 

lökosit olması

Ejakulat hacmi ve PH

Cinsel perhiz süresinin kısa olması, hipogonadizm, 
retrograd ejakulasyon, ejakulatuar kanal obstrüksi-
yonu, konjenital bilateral vaz deferens yokluğu veya 
yetersiz örnek toplama durumunda ejakulat hacmi 
az olabilir veya hiç olmayabilir. 
 Semen hacminin çoğu seminal veziküller tara-
fından oluşturulur, alkali yapıdadır ve fruktoz içerir, 
prostat sıvısı ise asidiktir. Ejakulatuar kanal obstrük-
siyonu veya vasa deferens yokluğunda semen sıvısı 
sadece prostata ait sıvı içereceğinden asidik yapıda 
olur. Postejakulatuar idrar analizinde sperm görül-
mesi retrograd ejakulasyonu akla getirmelidir(23). 
Hipogonadotropik erkeklerde de semen sıvısını sti-
mule eden androjen seviyesi düşük olacağından 
semen volumu az olarak izlenir. Bu nedenle düşük 
semen volumu ve normal sperm konsantrasyonu 



54  ■  BÖLÜM 4  •  İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi ve Temel Semen Analizi

bulguları varsa yetersiz ejakulat toplanması veya 
parsiyel retrograd ejakulasyon akla gelmeli, eğer 
volüm ve sperm konsantrasyonu her ikisi birden dü-
şük ise testosteron eksikliği düşünülerek endokrin 
değerlendirme yapılmalı, düşük volüm ile beraber 
azospermi veya ciddi oligospermi varsa konjenital 
vas deferens veya seminal vezikül yokluğu ile ejaku-
latuar kanal obstrüksiyonu akla gelmelidir. 

Sperm konsantrasyonu ve sayısı

Azospermi, semende sperm olmaması durumudur. 
Obstruktif nedenlere bağlı olabileceği gibi, primer 
testiküler yetmezlik, endokrinopatilere sekonder de 
gözlenir. Bu grupta hastaların üçte birinde santrifüj 
sonrası dikkatli bir inceleme sonrası sperme rastlanır. 
Sperm konsantrasyonunun 15 milyon/ml altında ol-
ması oligospermidir eğer 5 milyon/ml altındaysa şid-
detli oligospermi olarak adlandırılır, özellikle endok-
rin ve genetik değerlendirme bu grupta önemlidir. 
Total sperm sayısı ise konsantrasyonun sperm hacmi 
ile çarpımıyla bulunur. 

Sperm motilitesi

Sperm motilitesi total sperm popülasyonundaki ha-
reketli spermlerin yüzdesidir. Erkek fertilitesini pre-
dikte eden motilite değeri % 63 üzeridir(24). Total 
progresif motilite, ileri hareket eden spermleri kap-
sar. Total motil sperm sayısı (TMSS), total sperm sayı-
sı ve progresif motil sperm sayısı kullanılarak hesap-
lanır. İntrauterin inseminasyon başarısı en iyi TMSS 
10 milyon üzerinde olduğu zaman sağlanır. Genital 
organ enfeksiyonları, ejakulatuar kanalların parsiyel 
obstruksiyonu, testiküler disfonksiyon, varikosel ve 
uzamış cinsel perhiz süresi kötü sperm motilitesi ile 
ilişkilidir. Fazla miktarda motil olmayan canlı sperm 
bulunması, sperm kuyruk anomalisini düşündürür 
eğer hiç hareket eden sperm görünmüyorsa sperm 
viabilite testleriyle (eosin boyama ve hiperozmotik 
şişme testi) canlı spermler tanımlanmalıdır. 

Sperm morfoloji

Sperm morfoloji kriterleri boy, genişlik, genişlik ora-
nı, akrozom tarafından kaplanan alan, boyun ve kuy-
ruk defektlerine dayanarak belirlenir. Monomorfik 
yapısal bozukluklar genellikle genetik bozukluklarda 
görülür ve otozomal resesif geçiş gösterir, akrozom 
bozuklukları(globozoospermi) ise spermiogenesis 
sırasında golgi-nukleus ilişkisindeki değişime bağlı 
olarak oluşur, Aurora kinaz mutasyonları, makrozo-

ospemiye neden olur, ICSI sonrası klivaj bozukluk-
larına ise sperm sentrozom bozuklukları neden ola-
bilir. Polimorfik izole teratospermi, spermiogenesis 
esnasında DNA kromatin packing esnasında olabilir, 
oligoastenoteratospermide ise bu değişiklikler erken 
spermiogenesisdeki moleküler değişikliklere bağlı 
olabilir. 
 Bu sık klinik prezentasyonların orijinlerinin araştı-
rılması, patofizyoloji hede� i tedavileri öne çıkaracak 
ve böylece çiftlerin ampirik olarak ICSI’ ye yönlendi-
rilmesine gerek kalmayacaktır(25). Teratozoospermi-
nin derece ve tipinin sperm kromozomal anomalisi 
ve DNA hasarıyla her ne kadar korelasyonu olsa da 
sperm morfolojisi, DNA fragmantasyon ve anöploi-
diler için güçlü bir prediktor değildir. 
 Morfolojik kriterler IVF sikluslarının fertilizasyon 
oranlarını belirlemede önemlidir ancak bu durum 
klinik çalışmalarla tam olarak desteklenmemiştir(26) 
Konvansiyonel fertilizasyon oranları, normal mor-
folojili sperm oranı %14 üzerindeyken en yüksektir, 
%4 altındaysa başarı en azdır (25). Sperm morfoloji 
değerlendirmeleri için Kruger –Strict kriterleri kulla-
nılmaktadır ve şu an bilinen en etkin sperm fonksi-
yon öngörücüsüdür (27). Konsantrasyon ve motilite 
fertil ve infertil hasta ayrımında ayırt edici bir özelli-
ğe sahip olmakla beraber strict sperm morfolojisi en 
önemli ayırt edici kriterdir(28). Eşik değer % 9 olarak 
alındığında erkek infertilite riski 4 kat artmış olup, 
infertil erkeklerin tespitinde sensitivite %43 spesifite 
ise %81 olarak bildirilmiştir. Eşik değer %5’ e düşerse 
spesifite %94’ e kadar çıkar(24). Her ne kadar ciddi 
teratospermide (%0-4 arası) ICSI yapılması önerilse 
de izole teratospermi ICSI için kesin bir endikasyon 
değildir(26). 
 Morfolojik değerlendirmenin ICSI siklus sonuçları 
üzerinde minimal etkisi vardır. 
 Bazı nadir durumlarda (globozoospermi gibi 
akrozom yokluğunda) fertilizasyon başarısı çok dü-
şüktür ancak çok düşük morfoloji skorlarında dahi 
fertilizasyon ve gebelik sağlanabileceği unutulma-
malıdır. Bekleme tedavisi ve IUI için kesin bir strict 
morfoloji sınırı yoktur (29) ancak IUI ile gebe kalma 
olasılığı normal sperm morfolojisine bağlı olarak 
artar ve morfoloji %5 altındaysa başarı oldukça dü-
şüktür. Klinik tecrübeler göstermiştir ki hafif ve orta 
teratosperminin natürel konsepsiyon üzerine olum-
suz etkisi yoktur. Hatta yıkama sonrası yeterli motil 
spermatozoa varsa ciddi teratospermiye rağmen IUI 
ile gebelik elde edilebilir(25). 
 Strict sperm morfoloji kriterleri her zaman fekun-
diteyi predikte edemeyeceğinden prognostik ve te-
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rapötik kararların alınmasında tek başına kullanılma-
malıdır(4). 

Yuvarlak hücreler

Epitel hücreleri, prostat hücreleri, immatur sperm 
hücreleri ve lökositler yuvarlak hücre olarak görü-
nürler ve rutin semen analizinde ayırt edilemezler. 
Yuvarlak hücreler 5 milyon/ml geçtiğinde lökositleri 
ayırabilmek için başka testler(peroksidaz boyama) 
yapılır eğer lökosit sayısı 1 milyon/ml’den fazlaysa 
genital sistem enfeksiyonu açısından değerlendiril-
melidir. Lökospermi varlığında mutlaka semen kül-
türü yapılarak mycoplasma hominis, klamidya ve 
ureaplasma urealyticum açısından araştırılmalıdır. 

Semen viskositesi

Rutin olarak değerlendirilir. Artmış viskozite, pH 
ve fruktoz seviyesi anormallikleri, prostat ve semi-
nal vesikül fonksiyonundaki muhtemel bozukluğu 
gösterebilir ve hiperviskozite durumlarında asthe-
nospermi sık rastlanır ayrıca genital enfeksiyon ve 
antisperm antikor varlığı açısından da hastalar de-
ğerlendirilmelidir. 

Endokrin değerlendirme

Hipotalomahipofizer testikuler aks ile ilgili hormonal 
problemler erkek infertilitesinin az görülen sebeple-
rindendir. Normal semen parametreleri olan erkek-
lerde endokrin bozukluklar nadirdir. Endokrin değer-
lendirme yapılması gereken durumlar ise şunlardır:

1- Anormal sperm parametreleri özellikle sperm 
konsantrasyonunun 10 milyon/ml altında ol-
ması. 

2- Bozulmuş seksüel fonksiyon
3- Spesifik bir endokrinopatiyi düşündüren kli-

nik bulgular

 Öncelikle FSH ve total testosteron seviyelerine 
bakılmalı eğer testosteron seviyesi 300ng/ml altında 
olursa 2. kez sabah saatlerinde total ve serbest tes-
tosteron, LH ve prolaktin bakılmalıdır. FSH seviyesi 
normalden yüksek hatta üst sınırda bile olsa bozul-
muş spermatogenezden bahsedilebilir, serum İnhi-
bin B seviyeleri de sperm parametreleriyle korelas-
yon gösterir. 
 Leydig hücre fonksiyonunu değerlendirmek için 
total testosteron ölçümü yapılır ve erken sabah de-
ğeri için 12 nmol/L referans olarak kabul edilir. 8-12 
nmol/L arasındaysa serum hormon binding globülin 
(SHBG) değerleri de dikkate alınarak serbest testoste-
ron ölçümü yapılır. Total testosteron seviyesi 8 nmol/L 
altındaysa ciddi hipogonadizm tanısı konulur. Sex 
hormon binding globülin(SHBG) seviyelerindeki de-
ğişim total testosteron FSH ve LH seviyelerini etkile-
yebilir bu nedenle birlikte ve klinik bulgular eşliğinde 
değerlendirilmelidir. SHBG seviyeleri karaciğer hasta-
lıkları, hipertiroidzm ve androjen eksikliği ve estrojen 
fazlalığı durumlarında artabilir ve bu durumda serbest 
testosteron düzeyi düşük olmasına rağmen total tes-
tosteron düzeyi normal olarak bulunur. Hipotiroidizm, 
obesite ve akromegali durumlarında ise SHBG düzey-
leri azalacağından, testosteron seviyesi olduğundan 
düşük olarak gözlenir. Serbest testosteron seviyeleri-
nin tayininde sorun olursa free androjen indeksi (FAI) 
kullanılabilir. Inhibin B, sertoli hücre fonksiyonu için 
en iyi prediktördür. Normal FSH, LH ve testosteron 
düzeyleri varlığında ise posttestiküler faktör, mayotik 
arrest veya idiopatik infertilite akla gelmelidir. Yüksek 
prolaktin seviyeleri de hipofizin, mikro ve makro ade-
nomlar açısından değerlendirilmesini öngörür. 

Postejakulatuar idrar analizi 

Ejakulatın olmaması ve düşük volümde olması hi-
pogonadizm, ejakulatuar kanal tıkanıklığı, retrograd 

FARKLI KLİNİK DURUMLARDAKİ BAZAL HORMON SEVİYELERİ 
Klinik durum FSH LH Testosteron Prolaktin

Normal spermatoenesis Normal Normal Normal Normal
Hypogonadotropik 
hipogonadiazm

Düşük Düşük Düşük Normal

Anormal spermatogenesis Yüksek/Normal Normal Normal Normal
Hipergonadotropik 
hipogonadizm

Yüksek Yüksek Normal/ Düşük Normal

Prolaktin salgılayan tümor Normal/ Düşük Normal /Düşük Düşük Yüksek
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ejakulasyon ve kongenital vas deferens yokluğunu 
akla getirir. Eğer infertil bir erkeğin ejakulat hacmi 1 
ml altında ise mutlaka postejakulatuar urine analizi 
yapılmalıdır. Azospermi veya aspermisi olan bir erke-
ğin idrar analizinde sperm izleniyorsa retrograd eja-
kulasyonu destekler. 

Urolojik değerlendirme

Anormal semen parametre bulguları üroloji uzmanı 
tarafından değerlendirilmeyi gerektirir. Normal er-
kekte testisler sert ve 12-20 ml hacmindedir. 
 Küçük ve yumuşak testisler testiküler yetmezliği 
düşündürür. Azospermili erkeklerde epididimal dol-
gunluk obstrüksiyonu düşündürür. Spermatik zincir 
palpasyonu varikosel tanısında önemlidir. Rektal 
muayene prostat ve seminal vesikül değerlendirme-
sine olanak sağlar. Ultrasonografi erkek genital trak-
tusu ayrıntılı olarak değerlendirmeye olanak sağlasa 
da vakaların küçük bir kısmında endikedir. 

1-Transrektal ultrasonografi(TRUS)

Ultrasonografi skrotal patolojilerin tanısını sağlar ve 
neredeyse infertil erkeklerin %50.4 ünde skrotal pa-
toloji vardır. Bunların%18.5’ i varikosel, %14’ü epidi-
dimal patolojiler, %9.92u hidrosel, %1.1’i testiküler 
kist ve %0.5’i testis tümörleridir (30).
 Ciddi oligospermi yada azospermi olan hastalar-
da ejakulatuar kanal obstrüksiyon tanısı koymak için 

endikedir. Normal seminal veziküllerin ön arka çapı 
1.5 cm’ den küçüktür. TRUS ile dilate seminal vezikül 
ve ejalulatuar kanallara tanı konulabilir. Normal tes-
tis boyutu, normal testosteron seviyesi, düşük ejaku-
lat hacmi, palpabl vasa ve oligospermi durumlarında 
parsial ejakulatuar kanal obstrüksiyonu olabileceğin-
den rutin TRUS önerenler vardır (31). 

2-Skrotal ultrasonografi

Rutin taramada kullanılmaz. Palpabl olmayan okult 
varikosel tanısında önemlidir. Fizik muayenede net 
anlaşılamayan durumlarda, testislerin skrotumun üst 
kısmına yerleştiği vakalar, küçük skrotal kese varlığı, 
testikuler kitle varlığında, kriptorşidizm olgularında 
veya fizik muayeneyi zorlaştıran anatomik durumlar-
da endikedir. 

3-Renal USG:

Tek veya çift tara� ı vasa agenezisi olan hastalarda 
endikedir.

Testikuler biopsi

Azospermi veya kriptozospermik olgularında rutin 
değildir eğer yapılacaksa mutlaka ilerde ART için kri-
yoprezervasyon açısından değerlendirilmelidir. Oli-
gospermik hastalarda testis intraepitelyal neoplazi 
şüphesi varsa uygulanmalıdır. 

Avrupa Uroloji Derneği sistematik tanı planı(12)
Hipotalamik 
hipofizer 
disfonksiyon

Testiküler disfonksiyon Posttestiküler 
disfonksiyon

İdiopatik infertilite

Testis hacmi <6 ml <12 ml >12 ml >12 ml
 FSH <1 IU/L >7 IU/L <7IU/L Normal veya yüksek
Testosteron <8 nmol/l <12 nmol/lveya>12nmol/l >12 nmol/l >12 nmol/l
 Sperm sayısı Azospermi <39 milyon Azospermi veya 

<39 milyon
variable

Alfa glukosidaz <20 >20 <20 >20

Karyotip evet Eğer 10 milyon/ml sperm 
konsantrasyonu varsa

hayır Eğer 10 milyon/
ml sperm 
konsantrasyonu varsa

AZF delesyon hayır Eğer 5 milyon/ml sperm 
konsantrasyonu varsa

hayır Eğer 5 milyon/
ml sperm 
konsantrasyonu varsa

CFTR mutasyon hayır hayır evet hayır
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· İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde semen 
analizi ilk ve en temel değerlendirme yönte-
midir

· Erkek infertilitesi değerlendirmesinde tam bir 
medikal öykü alınması, fizik muayene yapıl-
ması ve en az 2 semen analizi esastır

· Strict sperm morfoloji kriterleri her zaman 
fekunditeyi predikte edemeyeceğinden prog-
nostik ve terapötik kararların alınmasında tek 
başına kullanılmamalıdır. 

· Endokrin değerlendirme, anormal sperm 
parametreleri özellikle sperm konsantrasyonu 
10 milyon/ml altındaysa, bozulmuş seksüel 
fonksiyon, spesifik bir endokrinopatiyi düşün-
düren klinik bulgular varsa yapılır ilk değer-
lendirmede FSH ve serum testosteron ölçümü 
yeterlidir

· Postejakulatuar urine analizi ejakulat volumu 
1 ml altında ve hipogonadizm ve bilateral 
vasal agenezi olmayan erkeklerde yapılır

· Transrektal USG normal testis boyutu, normal 
testosteron seviyesi, düşük ejakulat hacmi, 
palpabl vasa olan azospermik hastalarda öne-
rilir ancak bazı uzmanlar oligospermisi olan 
hastalarda da parsiyel kanal obstrüksiyonunu 
tespit etmek için önermektedir. 

· Skrotal USG fizik muayenenin yetesiz kaldığı 
veya testilüler kitle şüphesi durumlarında 
yapılır 

ÖZEL TESTLER

Semen analizinin erkek infertilitesini tanımlamakta 
zorlandığı durumlarda, ileri değerlendirme için rutin-
de kullanılmayan bazı spesifik testler vardır. Özellikle 
tedavi şeklini değiştirebilecek infertilite nedenlerini 
araştırmak için kullanılır. 

Sperm otoantikor testleri (ASA)

İnfertil erkeklerin %4-8’ inde antisperm antikor bu-
lunabilir. İzole astenospermi ve sperm aglütinasyon 
varlığı ve anormal postkoital test olan olgularda ASA 
varlığı düşünülür(32). Duktal obstrüksiyon, genital 
enfeksiyon, travma, torsiyon ve vazektominin dü-
zeltilmesi gibi kan testis bariyerini bozan durumlara 
sekonder meydana gelir. Serum yada seminal sıvı 
içinde indirekt antikor aglütinasyon testleri kullanı-

larak saptanır ancak seminal sıvıdaki antikor varlığı 
klinik olarak önem taşır. Sperm yüzeyinde direkt ola-
rak antikor saptanması (immunobead test) ise klinik 
açıdan daha önemlidir antikor bağlı sperm sayısı 
%50 üzerindeyse gebelik oranları düşer ancak ICSI 
yapılması durumunda test yapılması gereği yoktur. 
Günümüzde postkoital test artık yapılmamaktadır, 
IUI başarısızlığında da IVF tercih edileceğinden ASA 
testleri nadiren kullanılmaktadır. 

Sperm penetrasyon testleri 

Oosit etrafında bulunan zonapellusida sadece bir 
spermin penetrasyonuna izin verir. Bu testler, sper-
min kapasitasyon, akrozom reaksiyonu, oolemma 
füzyonu ve oosit sitoplazma içinde dekondenzasyo-
nu gibi fonksiyonlarını test eder ancak değişik kültür 
ortamlarında farklı cevaplar vermesi ve standartize 
edilememesi nedeniyle kullanım alanı kısıtlıdır, IVF 
sonuçlarını tahmin etmede kullanılır. 

Sperm viabilite testleri 

Motil olmayan spermlerin viabilitesini anlamak için 
eosin veya trypan mavisi ya da hipoozmotik şişme 
testi (HOS) kullanılır, bu spermlerin ICSI’de kullanımı 
başarılı sonuçlar verir. 

Semende lökosit araştırılması ve semen 
kültürü

Semendeki artmış lökosit miktarı sperm fonksiyon ve 
motilitesine zarar verir, bu durumda semen kültürü 
yapılması önerilir

Biyokimyasal testler

Nadiren kullanılır özellikle ejakulatuar kanal obstrük-
siyonunda seminal vesikül fonksiyonunu gösteren 
seminal fruktoz miktarı azalır. Seminal fruktoz ölçü-
münde azalma kanal obtruksiyonunu işaret eder. 

Bilgisayar yardımlı sperm analizi (CASA)

Sperm parametrelerinin intra ve interobserver fark-
lılıklarını ortadan kaldırarak objektif bir şekilde ölçü-
mü için kullanılır, özellikle sperm motilite ve hareket 
karakteristiklerinin(hız, baş hareketi) değerlendiril-
mesini sağlar bunun için dijital video resimlerini ana-
liz eden özel aletler kullanılır ancak pahalı ve labora-
tuvar bazlı bir yöntemdir. 
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Reaktif oksijen radikalleri (ROS)

Seminal lökositler ve spermler tarafından üretilir, 
sperm lipid membranlarının peroksidasyonu sonucu 
toksik yağ asidi peroksidazlarının ortaya çıkmasına 
neden olarak sperm fonksiyonunu bozabilirler. İn-
fertil erkeklerin semeninde artmış miktarda görülür. 
ROS aynı zamanda fizyolojik olarak kapasitasyonun 
düzenlenmesi ve akrozom reaksiyonunda rol alır 
(30). ROS ölçümü indirekt olarak ROS metabolitleri-
nin ölçümüyle yapılır. ROS testlerinin rutin sperm pa-
rametrelerinden bağımsız olarak gebeliği predikte 
etmesi veya önerilen tedavilerin anormal test sonuç-
larını düzelttiği gösterilemediğinden rutin kullanımı 
uygun değildir. 

DNA fragmantasyon test

DNA bütünlüğü, normal embriyo gelişimi için çok 
önemlidir. Sperm DNA hasarı protamin eksikliği, ROS 
ve apopitozis gibi intrinsik faktörlere, mutasyonlara 
veya sıcaklık, radyasyon ve gonadotoksinler gibi eks-
trinsik faktörlere bağlı olabilir. 
 DNA fragmantasyon terimi, onarılamayan zarar 
görmüş veya denature olmuş DNA’ yı ifade eder. 
 ICSI teknolojisiyle fertilizasyondaki pek çok basa-
mak bypass edilmiştir ancak postfertilizasyon olaylar-
da sperm hücresinin potansiyel etkisi net değildir. 
 IVF/ICSI sikluslarındaki patolojik kondisyonları ha-
zırlayan sperm etkisi, erken ve geç paternal etki olarak 
adlandırılır. Erken paternal etkinin, DNA fragmantas-
yonu ile ilgisi yoktur, yetersiz zigot veya erken embri-
yo morfolojisi ve düşük klivaj hızı ile ilgilidir. Geç pater-
nal etki ise implantasyon başarısızlığı ile ifade edilir ve 
DNA fragmantasyonu ile ilgilidir. (33)
 Sperm DNA fragmantasyon oranlarını tespit et-
mek için indirekt veya direkt pek çok test kullanılır. 
COMET(single cell gel electrophoresis), TUNEL(trans-
ferase mediated dUTP nick and labeling) SCSA (sperm 
chromatin structure assay) bunlardan bazılarıdır. Son 
yapılan bir çalışmada etkinlikleri benzer bulunmakla 
beraber alkalin COMET testi infertiliteyi en iyi predikte 
eden test olarak bulunmuştur(34). Anormal test için 
eşik değer SCSA’da %25-27 iken TUNEL için %36’dır 
(34). Sperm DNA hasarı infertil erkeklerde yaygın olup, 
azalmış konsepsiyon oranları, embriyolojik gelişimde 
bozulma ve rekurren abortuslarla ilişkisi olabilir. DNA 
fragmantasyonu ve reproduktif sonuçlar arasındaki 
ilişkiyi gösteren data bu testin rutin kullanımı için ol-
dukça sınırlıdır(35). DNA fragmantasyonu tedavisi için 
herhangi bir tedavi olmamasına rağmen, varikosel 

onarımı ve antioksidan kullanımı faydalı olabilir. DNA 
fragmantasyonu olan hastalarda spermlerin ejakulat 
yerine TESE ile elde edilmesi durumunda sperm DNA 
kalitesinin daha iyi olduğu gözlenmiştir (36). Prognos-
tik klinik değeri tedaviyi etkilemeyeceğinden bu test-
lerin klinikte rutin kullanımı tartışmalıdır (4-25). DNA 
fragmantasyonu olan hastalarda ICSI yönteminin 
IVF’e tercih edilmesinde fayda vardır çünkü bazı oo-
sitler ilk klivajdan önce sperm DNA’sını onarabilmek-
tedir. Ayrıca, IVF’te olduğu üzere uzun süre kültür me-
diuma maruz kalmadığı için spermlerde hasar daha az 
olmaktadır. IVF işlemi esnasında spermlerde üretilen 
ROS, oositin sperm DNA’sını onarma yeteneğini azalt-
maktadır (37). 

Raman microspectroscopy

ICSI işleminde daha sonra kullanılması planlanan canlı 
hücreye zarar vermeden, DNA hasarını saptamaya yö-
nelik bir testtir. Tanı ve tedaviyi kombine edebilmesi 
açısından gelecek vadeden bir yöntemdir. 

Spermatozoanın DNA metilasyonu

Spermatozoanın aberran metilasyonunun erkek in-
fertilitesiyle ilgisi gösterilmiştir (12). Maternally im-
printed gene mesoderm specific transcript (MEST), 
oligzoospermi, azalmış testiküler volum ve idiopa-
tik infertil gruptaki artmış FSH düzeyleriyle ilişkili 
bulunmuştur. MEST DNA metilasyon için sağlıklı 
kişilerde referans aralığı %0-15 dir. Aberran DNA 
metilasyonu gösteren % 23 hastada bozulmuş sper-
matogenez ve azalmış testis volumu bulunmuştur. 
Bu bulgu idiopatik infertilite olarak sını� anan grup 
için yeni bir parametre olabilir ve prognostik bilgi 
verebilir (38). 

· DNA bütünlüğündeki bozulmayı düzelten 
kanıtlanmış tedavi yoktur, prognostik klinik de-
ğeri tedaviyi etkilemeyeceğinden bu testlerin 
klinikte rutin kullanımı tartışmalıdır

· DNA fragmantasyonu saptanan vakalarda ICSI 
tercih edilmesinde fayda vardır

· ROS testlerinin rutin sperm parametrelerinden 
bağımsız olarak gebeliği predikte etmesi veya 
önerilen tedavilerin anormal test sonuçlarını 
düzelttiği gösterilemediğinden rutin kullanımı 
uygun değildir. 

· Raman microspectroscopy tanı ve tedaviyi 
kombine edebilmesi açısından gelecek vade-
den bir yöntemdir
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GENETİK TARAMA

Genetik anomaliler sperm üretimi ve transportunu 
engelleyerek infertiliteye neden olabilirler. Özellikle 
nonobstruktif azospermi ve ciddi oligospermi (5 mil-
yon/ml altı) olan hastalarda genetik anomali olma 
ihtimali fazladır. En sık görülen genetik anomaliler 
testiküler fonksiyonu bozan yapısal ve sayısal kro-
mozom bozuklukları ve spermatogenezde izole de-
fektler oluşturan Y kromozom mikro delesyonlarıdır. 
Ayrıca konjenital bilateral vas deferens (KBVD)yoklu-
ğunda da CFTR gen anomalisi bulunmaktadır. 

Kistik fibrosis gen mutasyonu:

Konjenital bilateral vas deferens (KBVD)yokluğunda 
7. kromozom üzerindeki CFTR gen mutasyonu sık-
lıkla görülür. Gebe kalındığı takdirde bebeğin kistik 
fibrosisten etkilenebileceği düşünülürse kadın part-
nerin de genetik olarak incelenmesi gerekir, hatta 
bir kısım vakada genetik mutasyonlar varlığında bile 
genetik tanı konulamayabilir. 
 Tek tara� ı vasa agenesisi, kongenital bilateral 
epididimal agenesis ve azospermi olan hastalarda da 
CFTR mutasyonu olabilir. Otozomal dominant geçişli 
tek veya bilateral vasa agenezisi ve tek tara� ı renal 
agenezi olan olgularda CFTR mutasyonu yoktur an-
cak IVF öncesi genetik danışma verilmelidir(39). 

Karyotipik kromozomal anomaliler

Normal sperm parametreleri olan erkeklerde %1, 
ciddi oligospermisi olanlarda %5, azospermik hasta-
larda ise %10-15 oranında kromozomal anomali gö-
rülür (40). İnfertil erkeklerdeki kromozomal anoma-
lilerin üçte ikisini sex kromozomu anöploidisi olan 
Klinefelter sendromu oluşturur. İnversiyon ve den-
geli translokasyon gibi otozomal yapısal anomaliler 
de infertil erkeklerde daha sık izlenir. Eğer erkek part-
nerde gross kromozomal anomali varsa abortus veya 
konjenital defekt veya kromozomal anomalisi olan 
bebek olma ihtimali fazladır bu nedenle nonobstruk-
tif azospermi veya ciddi oligospermi olan hastalarda 
ICSI öncesi karyotip incelemesi yapılmalıdır. 

Y kromozom mikrodelesyonları

Azospermi veya ciddi oligospermi vakalarının 
%16’sında Y kromozomu mikrodelesyonu vardır ve 
genelde Y kromozomu uzun kolunda azospermi fak-
tör(AZF) lokasyonunda meydana gelir. AZF bölgesi 
3 bölüme ayrılır;proksimal AZFa, orta bölümAZFb, 

distal kısım ise AZFc olarak adlandırılır. AZFc deles-
yonlarında hastaların ciddi oligospermi veya azos-
permisi vardır ancak testisten sperm ekstraksiyonu 
sağlanabilir ancak diğer delesyon tiplerinde prognoz 
oldukça kötüdür. Y kromozomu mikrodelesyonu 
olan erkeklerin çocukları erkek olduğu takdirde ge-
netik geçiş olacak ve bu çocuklar da infertil olacaktır. 
Nonobstruktif azospermi veya ciddi oligospermisi 
olan olgularda ICSI öncesi Y kromozmu mikrodeles-
yon araştırması yapılmalıdır. 

· Kongenital bilateal vas deferens yokluğu olan 
erkeklerde CFTR mutasyonu açısından test 
ve renal USG yapılmalıdır ve ayrıca partneri 
olan kadınlar da CFTR mutasyonu açısından 
taranmalıdır. 

· Azospermi ve ciddi oligospermi (5 milyon/mL 
altı konsantrasyon)olan erkeklerde karyotip 
tayini ve genetik konsültasyon istenmelidir

· Nonobstruktif azospermi veya ciddi oligosper-
misi olan olgularda ICSI öncesi Y kromozmu 
mikrodelesyon araştırması yapılmalıdır. 

· Her nekadar AZFb ve AZFa bölge delesyonla-
rında prognoz çok kötü olsa da Y kromozom 
delesyon analizi sperm yokluğunu predikte 
edemez. 

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Yaşam tarzı değişiklikleri

Özellikle BMI 30kg/m2 üzerinde olan erkekler kilo 
kaybı konusunda cesaretlendirilmeli, semen kalitesi 
sigara ve alkol kullanımı arasında yakın ilişki olduğu 
için bu alışkanlıklar bırakılmalıdır(41). Kıyafetler skro-
tal sıcaklığı artıracak şekilde dar olmamalıdır, kafein 
kullanımı ile ilgili net bilgi yoktur. 

Medikal tedavi

Hipogonadotropik hipogonadizm görülen olgularda 
gonadotropin tedavisi etkilidir. İntratestiküler testos-
teronun normalize edebilmek için öncelikle human 
chorionic gonadotropin (hCG) kullanılır, hCG leydig 
hücrelerinden testosteronun salınımını artırır böyle-
ce spermatogenezi uyaracak inratestiküler testoste-
ron konsantrasyonu oluşturulur en az 3-6 ay süreyle 
kullanılması gereklidir. Testosteronun normalizasyo-
nundan sonra sperm üretimini sağlamak için FSH ve 
LH kullanılır ve spermatogenez başlatılabilir. Pulsatil 
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GnRH tedavisi de bir diğer tedavi seçeneğidir. Konje-
nital hipogonadotropik hipogonadizmi olan olgular 
ise hCG ve eksojen testosteron ile tedavi edilirler bu 
grupta her iki yöntem de sekonder cinsel gelişimi 
başlatır ama spermatogenezi başlatmaz. 
 Gonadotropinlerin açıklanamayan erkek sub-
fertilitesinde faydası yoktur. Ayrıca klomifen ve ta-
moksifen ve bromokriptin de bu grupta önerilmez. 
Antioksidanların sperm parametrelerini iyileştirdi-
ği gözlenmekle beraber gebelik sonuçları üzerine 
olumlu etkileri net değildir(22). Alfa blokörler ve 
mast hücre blokorleri de kullanılabilmektedir ama 
daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. 
 Hipergonadotropik hipogonadizmde ise semen 
kalitesi ve fertilitesinin herhangi bir tıbbi tedaviyle 
düzeltilebileceğine dair kanıt yoktur. Çok ciddi oli-
gospermi olanlarda IVF ve ICSI önerilir ama öncelikle 
genetik araştırma yapılmalıdır. 
 Retrograd ejakulasyon gösterilmiş erkekler sem-
patomimetiklerle tedaviden fayda görebilir. 
 Lokospermi olan olgularda hasta semptomatik 
ise tedavi endikasyonu vardır aksi takdirde asemp-
tomatik hastalarda tedavi sperm parametrelerini dü-
zeltmez ve gebelik oranlarını iyileştirdiğine dair kanıt 
yoktur(42). 

Cerrahi yöntemler

Obstruktif azospermi

Normal testis, normal hormon düzeyleri ve azosper-
mi kombinasyonudur. Bu tür hastalar için cerrahi ve 
ART tedavi seçenekleridir. Epididimal obstrüksiyon 
cerrahi olarak düzeltilebilir ancak başarısı obstrük-
siyonun süresine, lokalizasyonuna ve yapan kişinin 
tecrübesine bağlıdır. Vazektomi reversal cerrahisin-
de süre 3 yıldan az ise başarı %75-97’dir (22). Genel-
de 6-12 ay içinde sperm görülür. Eğer 12-18 ay sonra 
gebelik elde edilemezse ART başvurulmalıdır. 

Cerrahi sperm eldesi (SSR=surgical sperm 
recovery)

Non obstruktif azospermi, idiopatik azospermi, ba-
şarısız vazektomi reversal ve kongenital bilateral vas 
deferens yokluğunda spermler epididimis veya tes-
tislerden cerrahi olarak elde edilebilir. 

PESA: Perkutan epididimal sperm 
aspirasyonu:

Epididimin kaudal bölgesindeki sıvının negatif ba-
sınçla çekilmesi. 

TESE:Testiküler sperm ekstraksiyon

Testisin avaskuler anteromedial veya anterolateral 
alt kutbundan tubullerin aspirasyonudur, aynı kesi-
den birkaç farklı örnek alınabilir. 

MikroTESE:

10-15 fold mikroskobik gözlem altında testis cerrahi 
olarak açılır ve sperm üretiminin olduğu seminifer 
tübüller çıkarılır böylece testise daha az travma uy-
gulanır ve daha az skar dokusu oluşur. 

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

Intrauterin inseminasyon

Penis ve vajen anatomik bozuklukları, retrograd eja-
kulasyon, nörolojik impotans, seksüel disfonksiyon, 
immünolojik infertilite, servikal faktör ve açıklana-
mayan infertilite gibi durumlarda kullanılır. Hareketli 
sperm sayısı 5 milyon üzerindeyse yapılabilir ancak 
sperm sayısı 10 milyon üzeri ve motilite %40 üzerin-
deyse başarı daha yüksektir. Her uygulamada başarı 
şansı %4-11 arasındadır(43). 

ICSI/IVF: 

Oligoastenoteratospermi, azospermi, akrozom, baş 
ve boyun defektleri, globozoospermi, idiyopatik 
infertilite, antispermantikoru varlığı durumlarında 
uygulanabilen erkek infertilitesinde devrim niteliğin-
de bir gelişmedir. ICSI tek bir spermatozoanın oosit 
içine enjeksiyonu şeklinde yapılır. Testisden cerrahi 
olarak elde edilen spermatozoa yada immatur sperm 
hücreleriyle dahi yapılabilir. 

IMSI: Intracytoplasmic morphologically selected 
sperm injection:Embriyolog tarafından mikroskop 
altında (6000 kez büyütme) morfolojik olarak normal 
izlenen spermatozoanın kullanılması tekniğidir. 
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Giriş

Bir kadın yaklaşık 2 milyon primordial folikül ile do-
ğar, ancak menarşın başlangıcında doğal foliküler at-
reziden dolayı sadece 400.000 folikül kalır. Bir kadın 
30’lu yaşlarının ortasına ulaştığında, oosit tükenme 
hızı artmaya başlar ve 30’lu yaşlarının sonlarına gel-
diğinde, folikül sayısı yaklaşık olarak 25.000’e düşer, 
bu düşüş, abort oranlarında önemli bir artışla birlikte 
olur. “Yumurtalık rezervi” terimi, geleneksel olarak, 
bir kadının üreme potansiyelini, sahip olduğu oo-
sitlerin sayısını ve kalitesini tanımlamak için kullanıl-
mıştır (1). Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan 
over rezerv markerleri, oosit miktarı için bir gösterge 
olarak hizmet eder, ancak oosit kalitesinin zayıf tah-
min edicileri olarak kabul edilir. Bu nedenle, terimin 
modern kullanımı oosit kalitesinden ziyade kalan oo-
sit miktarına ilişkindir; oosit sayısı için, yaş hala en iyi 
tahmin edici olmaya devam etmektedir. Azalmış yu-
murtalık rezervi (DOR), yumurtalığın normal üreme 
potansiyelini kaybettiği ve doğurganlığı tehlikeye 
attığı bir durumdur. Overlerin stimulasyona verdiği 
cevap ve fekundite benzer yaş grubundaki kadınlara 
göre azalmıştır. Menopoz veya erken over yetmezli-
ğinden farklıdır.
 Yumurtalık rezervi yaş, jeoloji ve çevresel değiş-
kenlerden etkilenen karmaşık bir klinik fenomendir 
(2). Bir kadının yumurtalık rezervindeki azalma geri 
dönüşümsüzdür ve primordial folikül sayısındaki 
azalmanın hızı çok değişiklik göstermektedir. Bireyin 
yumurtalık rezervindeki düşüş oranını tahmin etmek 
zor olsa da, klinisyenlerden doğurganlık potansiyeli 
ve / veya doğurganlık tedavisi seçeneklerinin araştı-
rılmasıyla ilgili sıklıkla tavsiye istenir.
 Bu bölüm hem klasik hem de modern testlerde 
kullanılan ana biyokimyasal ve sonografik yaklaşım-
ları karakterize edecektir.

Güvenilirlik

1980’lerin sonunda ART’in yükselişi ile hem süpero-
vülasyon ilaçlarına yanıt verebilirliği hem de tedavi 
ile gebelik oranlarını tahmin etmek için yumurtalık 
rezerv testleri ortaya çıkmaya başladı. Kullanılan ilk 
test; 3. gün folikül stimüle edici hormon (FSH) (1988) 
olup daha sonra sırasıyla klomifen sitrat challenge 
test (CCCT) (1989), gonadotropin releasing hormon 
(GnRH) agonist (1989), inhibin B (1997), antral folikül 
sayımı (AFC) (1997) ve antimüllerian hormon (AMH) 
(2002) kullanılmıştır. Fakat bu ölçüm yöntemlerinin 
çoğunun, gerek FSH, CCCT, GnRH agonistleri gibi 
indirekt yoldan over rezervini ölçtükleri, gerekse de 
FSH gibi siklus içi değişkenliğe sahip olduklarından, 
over rezervini tahmin gücü düşüktür (7-9). Provakatif 
testler (CCCT ve GnRH agonisti), birden fazla hasta zi-
yareti gerektirdikleri için masraf ve rahatsızlık nede-
niyle neredeyse terk edilmiştir. Günümüzde klinikte 
sıklıkla kullanılan markerlar bazal testler-FSH, AFC ve 
AMH’dır (3-6). 
 Over rezerve testlerinin tarama amaçlı kullanımın 
asıl amacı DOR riski olan infertilite hastalarını belirle-
mek, gonadotropin stimulasyonuna düşük yanıtı ola-
bilecek hastaları belirlemektir. Ayrıca, böyle bir teda-
viyi almadan önce yaşamı tehdit edici iyatrojenik bir 
komplikasyon olan over hiperstimülasyon sendromu 
(OHSS) geliştirme riski en yüksek olanları belirleyerek 
ve potansiyel olarak önleyerek ovulasyon indüksiyo-
nunu daha güvenli hale getirmeye katkıda bulunu-
labilir. İdeal over rezerv testi uygun maliyetli, invaziv 
olmayan ve hızlı bir şekilde yorumlanabilir olmalıdır. 
Aynı zamanda tekrarlanabilir olmalı ve adet döngüsü 
içinde ve döngüleri arasında minimum değişkenlik 
göstermelidir. Ayrıca, yumurtalık rezervindeki düşü-
şü, istenirse zamanında müdahalenin yapılabileceği 
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şekilde yeterince erken bir aşamada tespit edebilme-
lidir. Son olarak, geçerliliği olmalıdır, yani iyi duyarlı-
lığa ve özgüllüğe sahip olmalıdır. Klinik olarak, DOR 
için bir testin anormal olarak değerlendirme eşiğinin 
yüksek özgüllüğü olması gerekir. Bu, yanlış DOR ola-
rak sını� andırılmış normal over rezervi olan hasta sa-
yısını en aza indirecektir. Böylece normal over rezerv-
li hastaların yanlış bilgilendirilmesini ya da gereksiz 
tedavi almasını engelleyecektir. Bununla birlikte 
yüksek özgüllük yanında düşük duyarlılığı, DOR olan 
kadınların atlanmasına yol açabilir. Unutulmamalıdır 
ki DOR tanısı gebeliğin kesinlikle olmayacağını gös-
termez sadece gebelik ihtimalinin düşük olduğunu 
belirtir. Ayrıca, ovülasyon indüksiyonundan önce en 
yüksek OHSS riski taşıyanların belirlenmesi, gona-
dotropinlerin veya oral fertilite ajanlarının makul bir 
şekilde seçilmesine ve kullanılmasına ve OHSS’nin 
önlenmesi için mevcut ek stratejilerin uygulanması-
na izin verecektir.

Bazal Folikül Stimüle Edici Hormon

Yumurtalık rezervinin bir belirteci olarak erken foli-
küler faz (bazal) FSH kullanımı, yaklaşık 30 yıl önce, 
in vitro fertilizasyona (IVF) yumurtalık tepkisini öngö-
ren bir araç olarak önerilmiştir. (11-13) Bu test over 
rezervinin dolaylı bir göstergesidir. FSH’nin hipofiz-
den salgısının over faktörleri tarafından inhibisyonu-
na dayanmaktadır. Adet döngüsünün başlangıcında, 
östradiol ve inhibin B seviyeleri, en düşük seviyeye 
ulaşır ve bu over hormonlarının seviyeleri yükselme-
den ve FSH salgılanmasını inhibe etmeden önce bas-
kılanmamış hipotalamus-hipofiz-over aksı hakkında 
bilgi verir. Normal over rezervine sahip kadınlar, adet 
döngüsünün bu erken evresinde FSH seviyelerini 
normal aralıkta tutmak için yeterli miktarda over hor-
monu üretmektedir. Buna karşılık menstürel siklusun 
bu aşamasında artmış FSH seviyeleri kötü over rezer-
vine bağlı olarak azalmış over hormonlarıdır. Bunun-
la beraber bazal FSH testin, siklus içi yada sikluslar 

Figür 1. Menstüral Siklus. Hall JE et al. Hypothalamic gonadotropin-releasing hormone secretion and follicle-stimulating 
hormone dynamics during the luteal-follicular transition. J Clin Endocrinol Metab. 1992.
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Antimüllerian Hormon 
 
Antimullerian hormon (AMH) Mullerian inhibe edici madde, Mullerian inhibe edici faktor ve 
Mullerian inhibe edici hormon olarak da adlandırılmaktadır. “Transforming growth factor-beta” 
ailesine ait dimerik bir glikoprotein hormonudur. Kadınlarda küçük ve büyük preantral ve küçük 
santral follikülün granülloza hücrelerinden sentezlenir. AMH, 1993 yıllında ilk kez folliküler sıvıda 
bulunduğunda  görevi tam olarak anlaşılmamıştı (17). Over rezervi belirteci olarak klinik kullanımı 
(18 )AMH geni eksik olan dişi farelerde hızlanmış over atrezisi gösteren çalışmalardan sonra ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmalarda AMH eksikliği dişi farenin fertilitesini etkilemesede overlerin erken 
tükenmesine yol açtığı gösterilmiştir (19-20). 
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arası değişiklik göstermesi nedeniyle önemli bir sınır-
lığa sahiptir ve bu testin güveninirliğini etkiler (7-8). 
İşlevsel bir hipotalamus-hipofiz-over aksı gerektirir 
ve klinik fayda için sadece önem taşıyan yükselmeler 
için yeterince duyarlı değildir. Bu testin başka bir sı-
nırlılığı ise basal FSH testinin duyarlılığının artırılması 
için östradiol seviyeleri ile kombine edilme gereklili-
ğidir. Bazal FSH’yi östradiol ile kombine etmek daha 
anlamlıdır çünkü normal FSH seviyelerinde bile yük-
sek bazal östradiol seviyeleri DOR anlamına gelebilir. 
Over rezervinin azaldığı kadınlarda, erken foliküler 
fazdaki FSH’deki erken yükselmeler östradiol sevi-
yelerini yükseltir; bu da, hipofiz FSH üretimi üzerin-
deki negatif feed back’in artmasına neden olabilir ve 
böylece DOR’yi ortaya çıkaracak olan anormal FSH 
yükselmesini maskeleyebilir. Bu nedenle, 3. günde 
hem FSH hem de östradiolün ölçümü, yanlış negatif 
testlerin görülme sıklığını azaltmaya yardımcı ola-
bilir.Sınırlılıklarına rağmen, FSH genellikle bir over 
rezerv testi olarak kullanılır ve yüksek FSH değerleri 
hem zayıf over cevabını hem de zayıf gebelik oluşma 
ihtimali ile ilişkilendirilir (14). FSH çoklu cut o�  değer-
leri kullanıldığında (10-20 IU/L) over stimulasyonuna 
zayıf yanıtı tahmin etmede yüksek özgüllük değer-
lerine sahiptir (% 45-100), fakat özellikle yüksek FSH 
cut o�  değerlerinde duyarlılığı düşüktür (%11-86) 
(14-15). Benzer cut o�  değerleri kulanıldığında gebe-
lik oluşma ihtimalini tahmin etme açısından FSH yine 
yüksek özgüllüğe sahiptir (% 50-100) fakat duyarlılığı 
daha da düşüktür (% 3-65) (14-15). Bu test hala klinik 
olarak kullanışlıdır. Yüksek FSH değerleri neredeyse 
geç DOR ile eş anlamdır (yüksek pozitif tahmin etme 
gücü), fakat çoğu test edilen kadının (DOR olanlar da 
dahil) normal değerlere sahip olacaktır (düşük nega-
tif tahmin etme gücü). Buna ek olarak tek bir yüksek 
bazal FSH değeri 40 yaş altı kadınlarda düşük over 
rezervini ya da düşük gebelik elde etme ihtimalini 
göstermez, tekrarlayan FSH testleri yapılmalıdır (16). 
OHSS’yi tahmin etme açısından ise FSH’nin herhangi 
bir değeri yoktur.

Antimüllerian Hormon

Antimullerian hormon (AMH), Mullerian inhibe edi-
ci madde, Mullerian inhibe edici faktor ve Mullerian 
inhibe edici hormon olarak da adlandırılmaktadır. 
“Transforming growth factor-beta” ailesine ait dime-
rik bir glikoprotein hormondur. Kadınlarda küçük ve 
büyük preantral ve küçük santral follikülün granüllo-
za hücrelerinden sentezlenir. AMH, 1993 yıllında ilk 
kez folliküler sıvıda bulunduğunda görevi tam olarak 

anlaşılmamıştı (17). Over rezervi belirteci olarak kli-
nik kullanımı (18) AMH geni eksik olan dişi farelerde 
hızlanmış over atrezisi gösteren çalışmalardan sonra 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda AMH eksikliği dişi 
farenin fertilitesini etkilemese de overlerin erken tü-
kenmesine yol açtığı gösterilmiştir (19-20).
 Fetüste overler AMH üretmeye 36. gebelik haf-
tasında başlarlar (21). Seviyeleri adölesan dönemde 
artarak 25 yaş civarında pik yapar, daha sonra sevi-
yesi düşerek menopozdan bir kaç yıl öncesinde öl-
çülemeyecek düzeye gelir. AMH erken follikülogene-
zin parakrin regülasyonunda önemli bir etkisi vardır. 
Primordial follikül havuzundan primer follikülün FSH 
tarafından seçimini ve aromatazı inhibe eder (22-24). 
AMH l erken folikülojenez sırasında salgılandığından 
(6 mm’ye kadar erken foliküller tarafından salgılanır), 
fizyolojik seviyelerde dolaşan gonadotropinlerden 
nispeten bağımsızdır ve buda AMH’ nın siklus bo-
yunca herhangi bir zamanda test edilebilmesini sağ-
lar. Bazı çalışmalarda AMH seviyelerinin normo ovu-
latuar kadınlarda menstüral siklus boyunca göreceli 
olarak değişmediğini belirtmesine rağmen (25-29) 
diğer çalışmalar 1 adet döngüsü içinde önemli dal-
galanmalar olduğu belirtilmiştir (30-33). Bu konu tar-
tışılmaya devam etse de AMH seviyesindeki anlamlı 
dalgalanmaların genç kadınlarda ve AMH seviyeleri 
yüksek kadınlarda olduğu görülmüştür. Düşük over 
rezervine sahip (genellikle yaşlı kadınlar) kadınlarda 
AMH seviyelerinde anlamlı dalgalanmalar izlenmez 
(31-34). Ayrıca, AMH’deki rastgele ve siklik olmayan 
dalgalanmalar, adet döngüsünün sabit bir gününde 
hormonun ölçülmesinin rastgele değerlendirmeye 
göre hiçbir avantaj getirmeyeceğini göstermektedir 
(31).
 Tüm over rezerv testlerinin arasında AMH en erken 
ve en hassas olarak kabul edilir. Primordial folikül ha-
vuzu ile güçlü bir korelasyon gösterir, kronolojik yaş 
ile ters bir korelasyona sahiptir (35-36), ART’de over 
yanıtını güvenilir bir şekilde tahmin eder (37-38) ve 
menopoz başlangıcının zamanlamasını öngörür (39-
41). Gonadotropinler ile kontrollü over stimülasyonu 
verilen kadınlarda yapılan çalışmaların sistematik bir 
incelemesinde, düşük AMH cut o� değerlerinin (0.1-
1.66 ng / mL), zayıf over yanıtının tahmininde%44-97 
arasında değişen hassasiyet ve %41-100 arasında 
değişen özgüllüğe sahip olduğu bulunmuştur (4). 
28 çalışmanın meta analizinde AMH düşük over re-
zervi için iyi bir belirteç olarak görülmüş eğri altında 
kalan alan (AUC) 0.78 olarak belirtilmiştir (42). Ayrıca 
gonadotropinler ile oluşan over hiper stimülasyonu-
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nun tahmininde AMH’ nın % 53-90.5 arasında değişen 
duyarlılığa, % 70-94.9 arasında değişen özgüllüğe 
sahip olduğu belirtilmiştir (4). Bununla birlikte AMH 
gebelik oluşma ihtimalini tahmin etmede kötü bir 
belirteçtir. Yapılan bir çalışmada ultra düşük AMH se-
viyelerine sahip olan kadınlarda (<0.16 ng/ mL) %54 
siklus iptali ve % 9.5 canlı doğum oranı bulunmuştur. 
Sadece tespit edilemeyecek kadar düşük AMH nede-
niyle infertilite tedavisi iptali önerilmez. 2 yeni meta 
analiz sonucunda ART sonrası gebelik ve canlı doğum 
tahmininde AMH iyi bir belirteç olmadığı belirtilmiştir 
(44-45). Dahası 1 veya 2 gebelik kaybı olan kadınlarda 
ART olmaksızın fekundabilite ile AMH ilişkili değildir 
(46). Bu veriler AMH’nin oosit miktarının prediktif bir 
belirteci olduğu fakat oosit kalitesini tahmin etmede 
yetersiz olduğunu göstermektedir.
 AMH testinin ana sınırlılığı; test değişkenliği ve 
standart uluslararası test eksikliği ile ilgilidir. 2010 
yılına kadar AMH’yi ölçmek için Avrupa’da ve Ame-
rika’da 2 farklı test kullanılmaktaydı fakat bu testlerle 

ilgili birbirinden çok farklı sonuçlar verdiği rapor edil-
di. Daha sonra problemin her iki test üreticisinin yeni 
bir test üretmesiyle ortadan kalktığı düşünüldü (47) 
fakat bazı çalışmalar testler arası ya da laboratuvarlar 
arası farklılıklar olduğunu belirtmiştir (48-58).
 Bir hastanın AMH test sonuçlarını yorumlarken 
klinisyenin over rezervinin yanlış değerlendirilme-
sinden kaçınmak için olası AMH düzeyine etki eden 
faktörlerin etkilerini göz önünde bulundurması ge-
rekir (Tablo 1). Örneğin, polikistik over sendromu 
(PKOS), (59.60) yüksek AMH seviyeleri ile ilişkilidir, 
oral kontraseptif haplar veya GnRH agonist uygu-
lamasına bağlı over baskılanması AMH seviyelerini 
azaltabilir, AMH seviyeleri genellikle 3-4 ay içinde 
oral kontraseptif kesilmesiyle normal seviyeye geri 
döner. Çevresel / yaşam tarzı faktörleri arasında siga-
ra, (63,66,68-70) düşük D vitamin düzeyleri, (71) ve 
obezite, daha düşük AMH seviyeleri ile ilişkilendiril-
miştir. Obezitenin etkisi çalışmalar arasında tutarsız-
lık göstermektedir. (61,63,66,72-78)

Tablo 1. Antimüllerian Hormon Seviyesine Etki Eden Faktörler
Potansiyel faktör AMH seviyeleri üzerine etkisi

Biolojik özellikler

Irk ve etnisite Beyazlarda daha yüksek. (78,120,121)

Sistemik hastalıklar (örneğin Crohn’s, SLE) Düşürür (122,123)

BRCA1 taşıyıcılığı Düşürür (124,125)

FMR1 taşıyıcılığı Düşürür (126,127)

Üreme faktörleri

Over baskılanması (OKS, GnRH agonistleri) Düşürür (61-67)

Polikistik over sendromu Artırır (102-106)

Mevcut gebelik Düşürür (63)

Parite Artırır (63,78)

Over cerrahisi hikayesi Düşürür (128,129)

Endometriozis Düşürür (130,131)

Granuloza hücreli tümör Artırır (132,133)

Çevresel/yaşam tarzı

obezite Tutarsız artış veya değişiklik yok (61,63,66,72-78)

Sosyoekonomik statü Etkisi yok (63)

Geçmişteki sigara içimi Etkisi yok (63,28)

Şu anki sigara içimi Düşürür (63,66,68-70)

Kemoterapi Düşürür (97-99)

Düşük D vitamini seviyesi Düşürür (71)

Alkol Etkisi yok (63)

Fiziksel egzersiz Etkisi yok (63)

AMH, antimulllerian hormone; BRCA-1, breast cancer gene-1; FMR1, fragile X mental retardation 1; GnRH, gonadotropin releasing-hormone; 
OKS, oral kontraseptif haplar; SLE, sistemik lupus erythematozus. Tal. Contemporary ovarian reserve tests. Am J Obstet Gynecol 2017. 
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Antral Follikül Sayımı

Antral follikül sayımı (AFC) menstürel siklüs foliküler 
fazında (2-4. Gün) ultrasonda gözlenen her iki yumur-
talıktaki foliküllerin toplamıdır. 2 boyutlu düzlemde 
en büyük ortalama çapı 2-10 mm olan folliküller sa-
yılır. AFC, adet döngüsünün erken foliküler fazında 
(2-4. Gün) ultrasonda gözlenen her iki yumurtalıktaki 
foliküllerin toplamıdır. AFC’nin gerçekleştirilmesi ko-
laydır, anında sonuç verir ve deneyimli merkezlerde 
en az sayıda sonograf kullanarak ölçülen iyi intersik-
lus güvenilirliği ve iyi gözlemciler arası güvenilirliği 
olan bir testir. Hassasiyeti aşırı kilolu ve obez kişilerle 
veya çoklu sonogra� ar kullanırken tehlikeye girer (3-
15).
 Bir meta-analiz tarafından önerildiği gibi, düşük 
AFC, IVF sırasında over stimülasyonuna zayıf over 
yanıtı ile ilişkilidir, ancak gebelik için zayıf öngörüle-
bilirliği vardır. IVF tedavisi alan popülasyonda, hem 
düşük hemde yüksek DOR riskli kadınlarda cut o�  
değeri 3-4 follikül alındığında düşük over yanıtını 
tahmin etmede yüksek özgüllüğe (%73-97) düşük 
duyarlılığa sahiptir. (%9-73). Başka bir meta analizde 
AFC bin düşük over yanıtını tahminde AUC değeri 
0.76 olarak belirtilmiştir (42). 
 AFC’nin bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Siklus 
başında sayımın yapılması gerekliliği, teknolojiye ve 
ultrasonografiyi yapan kişiye bağlı değişiklikler, AFC 
değerlerinde değişikliklere sebep olmaktadır (3,15). 
Bu değişime operatör eğitimindeki farklılıklar, so-
nogra� arın sayısı, metodoloji ve antral foliküllerin 
ölçülmesi için kriterler ve ultrason teknolojisindeki 
farklılıklar neden olabilir (örneğin, ultrasonun çözü-
nürlüğü, 2 - 3 boyutlu). Ek olarak, AFC, kaçınılmaz 
olarak aynı boyuttaki atretik folikülleri de ölçtüğü 
için alınan FSH’ye duyarlı foliküllerin ve oositlerin 
sayısını fazla gösterme eğilimindedir (79,80). Ayrıca, 
fazla kilolu ve obez kadınlarda daha fazla siklus içi ve 
sikluslar arası varyasyon gözlenmiştir ve bu durum, 
endüstriyel ülkelerde daha da artmakta olan obez 
kadınlarda AFC’nin öngörücü değerini sınırlamakta-
dır. (3,15) Hem AFC hem de AMH, OHSS açısından en 
büyük risk altında olanları tahmin etmek için güçlü 
bir öngörü değeri ortaya koymaktadır.

Klomifen Sitrat Challenge Test (CCCT)

Klomifen sitrat challenge testi, klomifen maruziyetin-
den önce FSH ve östradiol seviyelerinin ve klomifen 
maruziyetinden sonra FSH seviyelerinin ölçümünü 
birleştirir. Klomifen, hipotalamusta östradiol tara-

fından negatif geri besleme inhibisyonunu önleyen 
seçici bir östrojen reseptörü modülatörüdür (SERM). 
Normal olarak, artan östrojen seviyeleri, GnRH pul-
satilitesini azaltır ve negatif geri besleme ile daha 
düşük FSH seviyelerine neden olur. Östradiol ile geri 
besleme inhibisyonunu bloke etmek için klomifen 
kullanıldığında, FSH’de artış, foliküler alımı arttırır ve 
bu nedenle klomifenin yumurtlama indüksiyonu ve 
süperovülasyon için kullanılabilinir.
 Siklusun 3. gunu FSH bakılır. Daha sonra siklusun 
5-9. gunleri arasında 100mg/gun klomifen sitrat veri-
lir.Siklusun 10. gunu tekrar FSH bakılır ve 10. gun FSH 
yüksek çıkarsa test anormaldir. Normal cevap veren 
overlerde CC bagımlı FSH artışı östradiol ve inhibin B 
tarafından suprese edilir. 3. gün ve 10. gün FSH de-
ğerleri toplamının 26 IU/L altında olması normal ola-
rak kabul edilir. Östradiol seviyeleri de 3. ve 10. gün-
ler kontrol edilir (81, 82). FSH ve östradiol ölçümüne 
bağlı olduğundan özellikle gebelik tahmininde belir-
gin sınırlılıkları vardır fakat diğer provakatif testlere 
göre daha uzun süre kullanılmıştır. (81). 

GnRH Agonist Stimulasyon Testi (GAST)

GnRH’nın hipofizdeki � are-up etkisine baglı olarak 
FSH ve LH artışı ve buna bağlı olarak serum östradiol 
duzeyindeki artışa bakılır. Menstrüasyonun 2. günü 
1mg GnRH agonisit hastaya verilir. 
 2. ve 3. gün östradiol seviyeleri ölçülür. Östradiol 
seviyesi bazale göre ≥ 2 kat artan ve artışın devam 
ettiği hastada over rezervi yeterlidir.

Eksojen FSH Ovaryen Rezerv Testi (EFORT)

IVF sikluslarında iyi ve kotu cevap veren hastaları ta-
ramak için geliştirilmiştir. Menstrüasyonun 3. günü 
FSH ve östradiol ölçümü yapılır 300 IU FSH verilir. 4. 
gün Serum östradiol seviyesi olcülür. 24 saat içindeki 
östradiol duzeyindeki artış>30pg/ml olanlarda IVF’e 
cevap daha iyidir.
 Over rezervini test etmek için geliştirilen pro-
vakasyon testleri günümüzde kullanılmamaktadır. 
Yapılan çalışmalarda provakasyon testlerinin stan-
dardize edilemediği, eldeki kanıtlara dayanarak bu 
testlerin tamamen terk edilmesi gerektiği önerilmek-
tedir.

İnhibin B

İnhibin B, AMH’ye benzer olup, preantral folliküller 
tarafından salgılanan bir glikoproteindir ve seviyeleri 
yaşla birlikte düşer. Hem inhibin A ve hem de inhi-
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bin B’hipofizden FSH salgılanmasını azaltır. Bununla 
birlikte, Inhibin A seviyeleri yumurtalık rezervini tah-
min etmek için kullanılmaz, çünkü inhibin A daha 
erken bir folliküler kohorttan ziyade dominant foli-
küllerden kaynaklanır ve bu nedenle over rezervi ön 
görüsünde kullanılmaz. İnhibin B seviyeleri göreceli 
olarak daha faydalıdır, ancak genel olarak düşük yu-
murtalık rezervi için geç bir bulgu verdiğinden ve ti-
pik olarak menopozdan dört yıl kadar önce düşmeye 
başladığı için düşük düzeyde öngörme değeri olan 
bir testtir (58).

Kimlere over rezerve testi yapılmalı ?

Tarihsel olarak over rezerve testler ART alacak olan 
hastalarda over cevabını tahmin etmek içi kullanılır-
dı fakat AMH’nin klinik kullanıma girmesi ve bir over 
rezerve belirteci olarak kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte, over rezerve testleri üreme tıbbından başka 
sebeplerle de kullanılmaya başlandı (Tablo 2) (48,88). 

Yardımcı Üreme teknolojisi

AMH’nin, ART’de kontrollü over stimülasyonuna 
over yanıtını tahmin etmedeki faydası, AMH bazlı ön 

tedavi danışmanlığına ve rejim seçimi ve doz ayarla-
maları dahil olmak üzere ART stimülasyon protokol-
lerinin kişiselleştirilmesine yol açmıştır (38,56,89,90). 
AMH <0.5 ng / mL, olduğunda IVF’de zayıf over yanı-

 

 

test anormaldir.Normal cevap veren overlerde CC bagımlı FSH artışı östradiol ve inhibin B 
tara ından suprese edilir. 3. gün ve 10. gün FSH değerleri to lamının 26 IU/L altında 
olması normal olarak kabul edilir. Östradiol seviyeleride 3. ve 10. günler kontrol edilir. 
(81,82). FSH ve östradiol ölçümüne bağlı olduğundan özellikle gebelik tahmininde belirgin 
sınırlılıkları vardır fakat diğer provakatif testlere göre daha uzun süre kullanılmıştır. (81).  
 
GnRH Agonist Stimulasyon Testi (GAST) 
 
n nın hipofizdeki flare-up etkisine baglı olarak FSH ve LH artışı ve buna baglı olarak serum 

östradiol duzeyindeki artışa akılır. Menstrüasyonun 2. günü 1mg GnRH agonisit hastaya verilir.  
2. ve 3. gün östradiol seviyeleri  olculur.Östradiol seviyesi bazale gore  2 kat artan ve artışın 
devam ettigi hastada over rezervi yeterlidir. 
 

 
Eksojen FSH Overyan Rezerv Testi (EFORT) 
 
IVF sikluslarında iyi ve kotu cevap veren hastaları taramak icin geliştirilmiştir.Menstrüasyonun 3. 
günü FSH ve östradiol olcumu ya ılır 300 IU FSH verilir. 4. gün Serum östradiol seviyesi olculur.24 
saat icindeki östradiol duzeyindeki artış>30pg/ml olanlarda IVF’e cevap daha iyidir. 
 
Over rezervini test etmek için geliştirilen provakasyon testleri günümüzde kullanılmamaktadır. 
a ılan çalışmalarda provakasyon testlerinin standardize edilmemediği, eldeki kanıtlara dayanarak 

bu testlerin tamamen terk edilmesi gerektiği önerilmektedir. 
 

İnhibin B 
 
nhibin B, AMH'ye benzer olup, preantral folliküller tara ından sal ılanan bir glikoproteindir ve 
seviyeleri yaşla birlikte düşer. Hem inhibin A ve hem de inhibin B'hipofizden FSH sal ılanmasını 
azaltır. Bununla birlikte, Inhibin A seviyeleri yumurtalık rezervini tahmin etmek için kullanılmaz  
çünkü inhibin A daha erken bir folliküler kohorttan ziyade dominant foliküllerden kaynaklanır ve bu 
nedenle over rezervi ön görüsünde kullanılmaz.  nhibin B seviyeleri göreceli olarak daha aydalıdır  
ancak genel olarak düşük yumurtalık rezervi için geç bir bulgu verdiğinden ve tipik olarak 
menopozdan dört yıl kadar önce düşmeye başladığı için düşük düzeyde öngörme değeri olan bir 
testtir (58). 
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Figür 2. Over Rezerv Testleri Foliküler Evrelerle İlişkisi. Tal. Contemporary ovarian reserve tests. Am J Obstet Gynecol 2017. 

Tablo 2. Over Rezerve Testi Endikasyonları

Kısırlık değerlendirmesi / tedavisi gören kadınlar

Yardımcı üreme teknolojisi yumurtalık stimülasyon 
protokolünün ve dozlamanın bireyselleştirme
Erken over yetmezliği (yetersizliği) veya erken menopoz 
öyküsü
Polikistik over sendromu

Elektif (social egg) olarak yumurta dondurmayı düşünen 
kadınlar
Oosit donörleri

Gonadotoksik tedavi öncesi fertilite koruma 

Üreme çağında over cerrahisi olacak kadınlarda 
preoperatif olarak
Perimenopoz

BRCA-1 veya FMR1 geni premutasyonu olan kadınlar

BRCA-1, breast cancer gene-1; FMR1, fragile X mental retardation 
1. Tal. Contemporary ovarian reserve tests. Am J Obstet Gynecol 
2017. 
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tını (4 oosit ve daha az) öngörür (4,91). AMH seviyesi 
1.0 ng / mL’den büyük, ancak 3.5 ng / mL den düşük 
ve hasta yaşlı değilse, over stimülasyonuna normal 
over cevabı ile uyumludur (51-58). AMH> 3.5 ng / 
mL, over stimülasyonuna hiper yanıtı öngörür ve 
önemli derecede yüksek OHSS riski ile ilişkilidir (4).

Menopoz

Bazı çalışmalar, AMH’nin yaşla birlikte geç üreme 
çağındaki kadınlarda menopoz zamanını makul bir 
doğrulukla tahmin edebileceğini öne sürmüştür (39-
41). Bununla birlikte, daha genç üreme çağındaki ka-
dınları (21 - 46 yaş) kapsayan kapsayan Hollanda’da 
yapılan bir kohort çalışmasında AMH, doğal meno-
pozdaki yaşlar için öngörücü iken, ekstrem menopoz 
ve uzun aralıklar olduğunda tahminde başarısız ola-
rak görüldü. (94-95) Genel popülasyonda menopoz 
için AMH’nin sınırlı prediktif kabiliyeti, bu işaretleyi-
ciyi, kadınların üreme yaşamlarına kişiselleştirilmiş 
danışmanlık için uygun olmaktan şu an için uzak 
tutmaktadır.

Fertilite Korunması

Günümüzde artan sayıda genç kadın yaşam kurtarıcı 
tedaviler ile kanseri yenmiştir fakat bu tedavilerin bir 
çoğu aynı zamanda gonadotoksiktir. Bu tedavilerin 
öncesinde ve sonrasında overler yapmış oldukları 
hasarın tahmininde AMH etkili bir belirteçtir. Hem 
kemoterapi hem de radyoterapi over fonksiyonu 
üzerine ciddi negatif etkide bulunabilir. Bu etki; te-
davi süresi, hasta yaşı, tedavi şekli ile ilişkilidir (96). 
Çalışmalar tedavi öncesi AMH seviyelerinin yüksek-
liğini tedavi sonrası AMH seviyesi yüksekliği ve dü-
zelme süresi kısalığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir 
(97-100).

Polikistik Over Sendromu (PKOS)

AMH’nin PKOS patogenezinde önemli bir rol oyna-
dığı öne sürülmüştür (101). AMH’nin polikistik over 
morfolojisi, hiperandrojenizm ve oligo/ anovülasyon 
dahil olmak üzere çeşitli PKOS özelliklerinin şiddeti 
ile kuvvetle korele olduğunu gösteren kuvvetli kanıt-
lar mevcuttur (102-107). Ayrıca, yüksek serum AMH 
konsantrasyonları, kilo kaybı, yumurtlama indüksi-
yonu ve laparoskopik over sondajı dahil olmak üzere 
çeşitli PKOS tedavilerine zayıf yanıtın tahmin edilme-
sini sağlarken, tedaviden sonra çeşitli klinik paramet-
relerdeki iyileşme, serum AMH düşüşüyle ilişkilidir ve 
kanıtlar bu sendromun patofizyolojisinde AMH’nin 

önemli bir yeri olduğunu destekler niteliktedir (101). 
AMH’nın 5.0 ng/mL dan yüksek olması PKOS için 
önemli anlamda prediktiftir.
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Tanım ve insidans

Genitoüriner organların gelişimi embriyolojik ya-
şamın 6. haftasında başlar. Müllerian kanaldan ka-
dın iç genital organların ortaya çıkışı her aşamada 
sapmaya uğrayabilmektedir. Embriyolojik gelişim 
sırasında müllerian kanalın anormal formasyonu, re-
zorbsiyonu ve füzyonu konjenital uterin anomaliler 
ile sonuçlanabilmektedir. Çoğu kadında uterusun 
konjenital veya edinsel anomalileri infertilite nedeni 
olabilmektedir. Bu durum ayrıca tekrarlanan gebelik 
kayıplarına da yol açabilmektedir. Mezonefrik (Wol� ) 
ve paramezonefrik (Müllerian) kanalların embriyolo-
jik gelişimdeki yakın ilişkisinden dolayı genital organ 
anomalileri üriner sistem anomalileri ile birliktelik 
gösterebilir. 
 Uterin anomaliler, bu anomaliye sahip kadınlarda 
adet görmediği zaman puberteye kadar semptoma-
tik değildir. Asemptomatik olduğu için tanı almamış 
hastalar nedeniyle konjenital uterin anomalilerin 
gerçek sıklığını saptamak zordur. Konjenital uterin 
anomaliler genel popülasyonda %2.4, infertil kadın-
larda %5.6, tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda 
%7.1 sıklıkta görülmektedir (1).

Prognoz

Konjenital uterin anomaliler spontan veya in vitro 
fertilizasyon sonrası gebe kalmayı ve implantasyonu 
çoğu zaman engellememektedir (2-5).
 Gebe olmayan kadınlarda konjenital uterin ano-
maliler obstrüktif ya da kısmi obstrüktif sonuçlar ile 
birliktelik gösterebilir. Bunlar:

● Hematometra 
● Hematokolpos
● Retromenstrüasyon ve endometriozis gelişi-

mi

● Pelvik ağrı (siklik veya siklik olmayan)
● Anormal uterin kanama veya akıntı
● Genital traktüs enfeksiyonu

 Gebe kadınlarda ise konjenital uterin anomalile-
rin yol açtığı sonuçlar aşağıdaki gibidir (5-10):

● Spontan abortus
● Tekrarlayan gebelik kaybı
● Preterm doğum
● İntrauterin gelişim kısıtlılığı
● Antepartum ve postpartum kanama
● Plasental invazyon anomalileri
● Servikal yetersizlik
● Fetal malprezantasyon
● Gebeliğe bağlı hipertansiyon
● Sezaryen doğum
● Rudimenter horn rüptürü

Sını� ama

Günümüze kadar kadın genital traktüs anomalileri 
ile ilgili 3 sını� andırma sistemi bildirilmiştir:

1. AFS (American Fertility Society) şimdiki adıyla 
ASRM (Amerikan Üreme Tıbbı Derneği) sınıf-
laması (Tablo1) (11)

2. Genito-üriner malformasyonların embriyolo-
jik-klinik sını� ama sistemi 

3. Onkolojide kullanılan TNM sını� ama prensi-
bine dayalı Vajina, Serviks, Uterus, Adnex ve 
ilişkili Malformasyonlar Sistemi (VCUAM)

 En son European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology (ESHRE) / European Society 
for Gynaecological Endoscopy (ESGE) ortak Çalışma 
Grubu: CONUTA (CONgenital UTerine Anomalies) 
isimli yeni bir sını� ama sistemi bildirmişlerdir (12) 
(Tablo 2,3).

Müllerian Kanal Anormallikleri
ve Klinik Öneri

Yazar
Doç. Dr. Ebru Çöğendez
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• lass  unikornuat uterus 

• lass  uterus didelfis 
• lass  bikornuat uterus 

• lass  septat uterus 

• lass  arkuat uterus 
• lass  diethyl stilbestrol  ilişkili anomaliler 

Tablo . A S sınıflaması 
 
 

 

 

 

 

Tablo 1. AFS sını� aması

Tablo 2. ESHRE / ESGE -CONUTA sını� aması
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Tablo 2. ESHRE / ESGE -CONUTA 
sınıflaması

 

 

 

ESHRE / ESGE - 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 hafiften ağıra doğru 

yapılmıştır 
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Tablo 3. ESHRE / ESGE Sını� aması

 
 

Tablo . ESHRE / ESGE Sınıflaması 
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AFS sını� aması:

● 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, diethyl stilbestrol - ilişkili anomaliler

ESHRE / ESGE - CONUTA sını� amasının 
özellikleri:

● Anomalilerin sistematik kategorizasyonu anato-
mi baz alınarak yapılmıştır.

● Aynı embriyolojik orijinden gelen uterin anatomi 
farklılıkları ana sını� arın şekillendirilmesinde kul-
lanılmıştır.

● Alt sını� ar aynı anatomik deformitenin farklı de-
recelerine göre oluşturulmuştur.

● Servikal ve vajinal anomaliler bağımsız alt gruplar 
olarak sını� andırılmıştır.

● Sını� andırma anatomik deformitenin derecesine 
göre hafiften ağıra doğru yapılmıştır

VAJİNAL ANOMALİLER

İmperfore hymen 

İmperfore kızlık zarı, kadın üreme sisteminin nadir 
görülen bir obstrüktif anomalisidir, ancak kadınlarda 
genital çıkış obstrüksiyonunun en sık nedenidir (13). 
İmperfore hymen insidansı yenidoğan kızlarda %0.1- 
0.5 arasındadır (14).
 İmperfore hymenin perinatal dönemde hyme-
nin kanalizasyon yetersizliği nedeniyle obstrükte 
vajinal çıkış yolu ile sonuçlanmasıyla ortaya çıktığı 
üzerinde görüş birliği vardır. Bu olgularda uterus ve 
vajina normal olarak gelişir. imperfore hymene sahip 
kızların çoğu adolesan döneme kadar asemptoma-
tiktir (15). Tipik olarak pubertede menstrüel kanama 
olmaksızın siklik alt karın ağrısı görülür. Menstrüas-
yon gerçekleştiğinden genital traktüsten dışarı aka-
mayan kan vajende birikir. Vajendeki bu distansiyon 
hematokolpos olarak adlandırılır ve buradaki kitle 
zamanla 15 cm boyutlarına kadar ulaşabilir. Daha ile-
ri aşamada menstrüel kanın vajende giderek artma-
sıyla biriken kan geriye doğru uterin kaviteye yayılır; 
ki bu durum hematometra olarak adlandırılır. Uterin 
kaviteden sürekli bir retrograd basınç ile tubalara 
geçen kan (hematosalpenks) ileride endometriozis 

oluşumuna zemin hazırlayabilir. Hematosalpenksin 
tubalara verdiği hasarın boyutu ya da endometriozis 
gelişme olasılığı tanıdaki gecikme ile ilişkilidir.
 İmperfore hymen olgularında rastladığımız diğer 
semptomlar abdominal kitle, üriner retansiyon, ka-
bızlık, sırt ağrısı, hidronefroz, bacak ödemi, akut ba-
tındır (13) Ayırıcı tanıda alt transvers vajinal septum, 
obstrükte hemi-vajen, vajinal agenezi, ambiguous 
genitalia, üretral prolapsus, ektopik üreter, rabdom-
yosarkom, labial adezyonlar, paraüretral kist ve Gart-
ner kanal kisti gibi introital kitleler gözden geçirilme-
lidir (16).

Yönetim

Hymenektomi imperfore kızlık zarı için yaygın olarak 
kabul edilen cerrahi tedavi şeklidir (13). Bununla bir-
likte bazı durumlarda kızlık zarı kendiliğinden açıla-
bilir ve cerrahi müdaheleye gerek kalmayabilir (15).

Transvers vajinal septum

Vajinal plak ve müllerian kanalların kaudal ucunun 
kanalizasyon veya füzyon yetersizliği neticesinde 
ortaya çıkan oldukça nadir görülen bir müllerian 
anomalidir. Sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte 
literatürde 1:21000 ve 1:84000 olarak bildirilmiştir 
(17,18).
 Amerikan ve Avrupa jinekoloji toplulukları ara-
sında konjenital vajinal anomaliler için kabul edilmiş 
bir sını� andırma sistemi yoktur. ASRM sını� aması, 
müllerian anomaliler için sadece vajinal agenezi ve 
hipoplaziyi (Tip 1A) içerir, ancak ilişkili vajinal anoma-
lilerin tanımlanmasına izin vermektedir (19). ESHRE 
ve ESGE sını� aması transvers vajinal septumu içer-
mektedir, ancak müllerian anomaliler için sını� andır-
ma sisteminde sadece bir alt sınıf (V3) olarak bulunur 
(20). VCUAM sını� andırması ve embriyolojik-klinik 
tabanlı sistem dahil vajinal anomaliler için önerilen 
birkaç sını� andırma sistemi vardır (21).
 Transvers vajinal septum vajinadaki pozisyonu ve 
kalınlık gibi çeşitli özelliklere sahip olabilmektedir. 
Konumu genellikle düşük, orta veya yüksek olarak 
tanımlanır, ancak yeri sını� andırmak için kabul edil-
miş bir sistem yoktur ve bunun için literatürde çeşitli 
ölçümler kullanılmaktadır. 
 Septumun kalınlığı cerrahi planlama açısından 
en önemli bir özelliktir. Septum kalınlığı 1 cm’den 
küçükse ince ve 1 cm’den büyükse kalın olarak kabul 
edilir (22). Neyse ki, çoğu septa kalınlığı 1 cm’den az-
dır (19); bununla birlikte, vakaların yaklaşık %15’inde 
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birkaç santimetre kalınlığında septum mevcuttur ve 
kısmi vajinal agenezi veya atrezi olarak düşünülebilir 
(23). Transvers septumların %61-65’i imperforedir. 
perforasyon mevcut olduğunda, genellikle küçük ve 
merkezi bir konumda bulunur, ancak eksantrik, iki ta-
ra� ı ve multipl delikler de tarif edilmiştir (24). 
 Ayırıcı tanıda imperfore hymen, servikal agene-
zi ve vaginal atrezi gözden geçirilmelidir. Servikal 
agenezi, serviksin ve / veya üst vajinanın doğuştan 
yokluğu olarak bilinen nadir bir anomalidir. MRI’da 
serviksin olmaması bu anomaliyi diğer obstrüktif 
anomalilerden ayıran özelliktir (19). Vajinal atrezi 
veya alt vajenin agenezisi ise alt vajenin ürogenital 
sinüsten gelişemediği durumlarda ortaya çıkar ve 
fibröz dokunun bunun yerini alması ile karakterize-
dir. Bu durum obstrükte üst vajene yol açar ve klinik 
olarak imperfore transvers septum olarak karşımıza 
çıkar.

Yönetim

Tedavide amaç eğer varsa obstrüksiyonu rahatlatmak 
ve menstrüel kanın dışarı çıkışını ve koitusu sağlayan 
vajenin fonksiyon görebilmesi için anatomik olarak 
restore edilmesidir. İmperfore tranvers septumlarda 
obstrüksiyon semptomlarını ortadan kaldırmak için 
ivedilikle cerrahi rezeksiyon planlanmalıdır, perfore 
olgularda elektif yaklaşılabilir. Cerrahi zamanına ka-
rar verirken hastanın yaşı, gelişimsel durumu ve pos-
toperatif dilatasyonu gerçekleştirebilecek yetenekte 
olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. Gerekirse men-
ses hormonal supresyon ile engellenebilir.

Cerrahi teknik nasıl olmalıdır?

Septumun tamamının rezeksiyonu postoperatif dar-
lık ve yeniden tıkanıklık riskini azaltacaktır (25). Eğer 
yüksek transvers septum mevcutsa ilk insizyondan 
sonra septumun arkasına foley kateteri yerleştirilir. 
Kateterin balonu izotonik ile şişirildikten sonra foley 
kateter septuma doğru çekilir ve septumun daha 
kolay rezeksiyonunu sağlanmış olur (26). Post-op 
vajinal daralma riskini en aza indirmek için üst ve alt 
vajen geç emilen bir sütur materyeli ile birbirine ye-
niden yaklaştırılmalıdır (25). 
 Vajinal septum rezeksiyonunun kısa ve uzun 
dönem komplikasyonları; cerrahi sırasında mesane, 
barsak ve serviks laserasyonu, enfeksiyon, vajinal ste-
noz veya yeniden obstrüksiyon oluşumunu içermek-
tedir. Ameliyat sırasında mesaneye zarar vermemek 

için mesaneye sonda yerleştirilmeli ve sistoüreteros-
kopi yapılmalıdır. Ameliyat sırasında sık rektal tuşe, 
oryantasyonu korumak ve rektal hasarı önlemek 
için kullanılabilir. Preoperatif MRI ile dilate ektoser-
viksi tanımak mümkündür. Dilate bir serviks vajinal 
duvara benzeyebildiğinden servikse yakın bir sep-
tum rezeke edilirken dikkatli olunmalıdır. Vajinanın 
nerede bittiği ve serviksin nerede başladığı belirsiz-
se frozen section için doku biyopsisi alınabilir. Aktif 
eylemde vajinal septum rezeksiyonu sonrası iki nor-
mal doğum olgusu bildirilmiş ve yaygın görüş olan 
bu olgularda profilaktik sezaryen ihtiyacının yeniden 
değerlendirilmesi gündeme gelmiştir (27).

SERVİKAL ANOMALİLER

Nadiren izole anomali şeklinde görülen servikal ano-
maliler, çoğu zaman vajinal ya da uterin anomalilere 
eşlik etmektedir. Agenezi, atrezi, anormal uzun ya da 
geniş serviks, obstrükte serviks ya da hipertofik ser-
viks şeklinde karşımıza çıkabilir.

Servikal agenezi

Servikal agenezi servikal gelişimin tamamen başa-
rısızlığı ile karakterize nadir görülen bir konjenital 
müllerian kanal anomalisidir. Servikal agenezi nor-
mal veya kısalmış bir vajina ile birlikte olabilir, ancak 
tipik olarak vakaların %50’ye yakını vajinal atrezi / 
ageneziyle birliktelik gösterir (28). Vakaların çoğun-
da uterus normal görünümde iken bicornuat uterus, 
unicornuat uterus, didelfis uteri gibi uterin anomali-
lerin eşlik ettiği servikal agenezi olguları da bildiril-
miştir (28,29).
 MRI, serviksin varlığı ya da yokluğunu açıkça gös-
terebildiğinden ve servikal ageneziyi yüksek trans-
vers vajinal septum gibi diğer anomalilerden ayırt 
edebildiği için tanıda tercih edilen görüntüleme 
yöntemidir (30).

Yönetim

Hasta bazlı uygun prosedüre karar verirken dikkat 
edilmesi gereken noktalar: 

● Uterus gebeliği devam ettirebilecek kadar bü-
yük mü?

● Mevcut bir servikal segment var mı (disgene-
zik mi agenezik mi);

● Vajina mevcut mu?
● Hasta karar verme sürecine katkıda bulunabi-

lecek mi? 
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 Tüm bunlar değerlendirildikten sonra hastaya 
histerektomi ya da utero-vajinal anastomoz seçene-
ği sunulmalıdır.

MÜLLERİAN AGENEZİ

Mülleryen agenezi sıklığı her 4000-10.000 kadında 
bir görülür. Aynı zamanda mülleryen aplazi, Mayer- 
Rokitansky-Küster- Hauser sendromu ya da vajinal 
agenezi olarak da bilinmektedir. Tipik olarak normal 
büyüme ve gelişim gösteren adolesanda primer 
amenore ile karşımıza çıkar. Gonadal disgeneziler-
den sonra primer amenorenin ikinci en sık nedenidir. 
Hasta normal 46XX karyotip ve normal hormon profi-
line 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-
cıdır. Mülleryen agenezili hastaların %2-7’sinde aktif 
endometrium bulunabilir. Mülleryen agenezi tanı-
sında laparoskopi gerekli olmamakla birlikte fonk-
siyonel rudimenter uterin hornu olan hastalarda 
faydalı olabilir. ACOG (American College of Obstet-
ricians and Gynecologist) laparoskopiyi pelvik ağrı 
varlığında önermektedir (31).
 Bu hastaların en az %53’ünde mülleryen agene-
ziye abdominal duvar, üriner sistem ve iskelet siste-
minin konjenital malformasyonları eşlik ettiğinden 
bu sistemlerdeki anomaliler de araştırılmalıdır. Renal 
agenezi ya da pelvik böbrek için ultrasonografi yapıl-
malıdır. 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 seçe-
nekleri kendisine ve ailesine sunulmalıdır.
 Fonksiyonel vajina oluşturulmasında cerrahi ol-
mayan ve cerrahi olmak üzere iki tip tedavi seçeneği 

vardır. Cerrahi olmayan vajinal dilatasyon yöntemle-
ri, 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 hasta-
ların %90-95’inde anatomik ve fonksiyonel başarı 
sağlanabilmektedir (32). Yeterli vajen derinliği ve 
genişliği sağlandıktan sonra düzenli vajinal ilişki ya 
da dilatasyon tedavisinin devamlılığı gerekir. ACOG 
vajinal dilatasyon yöntemini ilk tedavi seçeneği ola-
rak önermektedir (31).

Klinik Öneriler

· Fonksiyonel vajina oluşturulmasında cerrahi olma-
yan ve cerrahi olmak üzere iki tip tedavi seçeneği 
vardır.

· Cerrahi olmayan vajinal dilatasyon yöntemleri, 
çoğu hastada birinci basamak yaklaşımdır.

· Bu yolla mülleryen agenezili hastaların %90-95’inde 
anatomik ve fonksiyonel başarı sağlanabilmektedir

· Yeterli vajen derinliği ve genişliği sağlandıktan son-
ra düzenli vajinal ilişki ya da dilatasyon tedavisinin 
devamlılığı gerekir. ACOG vajinal dilatasyon yönte-
mini ilk tedavi seçeneği olarak önermektedir

Cerrahi tedavi zamanlaması: 

Hastaya ve prosedürün tipine göre planlanmalıdır. 
Postoperatif dilatasyonu devam ettirebilecek olgun-
luğa ulaştığı düşünülen hastalarda 17-21 yaş arası 
operasyon zamanı için en uygundur. Pek çok neova-
jen cerrahi teknik tanımlanmıştır. Bunlar arasında en 
çok uygulanan Abbe-McIndoe tekniğidir. Diğer yön-
temler içinde Vecchiet ti prosedür, Davydov yöntemi, 
Baldwin yöntemi ve Creatsas yöntemi vardır. Günü-
müzde en iyi fonksiyonel başarıyı ve seksüel yeter-
liliği sağlayan en iyi cerrahi yöntem için literatürde 
henüz görüş birliği yoktur (33).

Klinik Öneriler

· 17-21 yaş arası operasyon zamanı için en uygundur.
· En çok uygulanan cerrahi yöntem Abbe-McIndoe 

tekniğidir.
· Diğer yöntemler içinde Vecchietti prosedür, Davy-

dov yöntemi, Baldwin yöntemi ve Creatsas yöntemi 
vardır

· Günümüzde en iyi fonksiyonel başarıyı ve seksüel 
yeterliliği sağlayan en iyi cerrahi yöntem için litera-
türde henüz görüş birliği yoktur
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UNİCORNUAT UTERUS

Unikornuat uterus tüm mülleryan anomalilerin %2,4- 
%13’ünü oluşturan ve asimetrik lateral füzyon defek-
tine bağlı ortaya çıkan bir uterin anomalidir. Bu ano-
malinin dört alt tipi vardır: 

● Rudimenter horn bulunmayan izole unikor-
nuat 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 endomet-
rial 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 prose-
dürlerin gebelik sonuçlarını düzelttiği gösterileme-
miştir (34). Her ne kadar pro� aktik serklaj gebelik 
sonuçlarını düzeltmek için önerilse de, mülleryen 
anomalili hastalar serklaj için standart endikasyonla-
ra bağlı kalınmak suretiyle ekspektan olarak yönetil-
melidir (35). 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. Nonkomuni-
kan rudimenter horn tanısı için 3D ultrason ve MRI 
kullanılabilir. Histeroskopi/laparoskopi tanıda altın 
standarttır.

Unikornuat uterus tanısı konan hastaya 
yaklaşım nasıl olmalıdır?

Unikornuat uterus %40 gibi yüksek oranda renal 
anomaliler ile birliktelik gösterdiğinden bu hasta-
larda böbreklerin ultrasonografi ile değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Yine bu hastalarda ektopik 
over ihtimali bulunduğundan ektopik overin loka-
lizasyonunu tespit etmek için MRI’dan faydalanıla-
bilir. Ektopik over, ovaryen malignite riski nedeniyle 
ve ovulasyon indüksiyonu durumlarında klinik öne-
me 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. Laparatomi veya laparoskopik olarak 
çıkarılabilir. Cerrahi eksizyon aynı zamanda obstrükte 
hornda gelişebilecek gebelik ve gebelik komplikas-
yonlarının önüne geçmeyi de sağlayacaktır. Ayrıca 
obstrükte rudimenter horn varlığında endometriozis 
riski de artmaktadır. Theodoridis (36) ve Fedele (37) 
tarafından başarılı laparoskopik rudimenter horn ek-
sizyon vaka serileri bildirilmiştir. Bu olgularda tubal 
ektopik gebeliğin önlenmesi için ipsilateral salpen-
jektomi gerekliliği bildirilmiştir.

Klinik Öneriler

· Unikornuat uterus %40 gibi yüksek oranda renal 
anomaliler ile birliktelik gösterdiğinden bu hasta-
larda böbreklerin ultrasonografi ile değerlendiril-
mesi gerekmektedir.

· Rudimenter horn bulunmayan izole unikornuat 
uterus alt tipi kısmen az risklidir ve cerrahi girişim 
gerektirmez.

· Obstrükte hornun tedavisi ise cerrahi eksizyonudur.

UTERUS DİDELFİS

Çift uterus olarak da bilinir. Mülleryan kanalların 
füzyon yetersizliğine bağlı reprodüktif yapılarda 
duplikasyon şeklinde karşımıza çıkar. Çoğu zaman 
sadece uterus ve servikste sınırlı kalsa da nadiren 
vulva, mesane, üretra, vajina ve anüste de duplikas-
yon şeklinde görülebilir. Uterus didelfisli kadınların 
%15-20’sinde obstrükte hemi-vajen ve ipsilateral 
renal agenezi gibi unilateral anomaliler görülebil-
mektedir (38).
 Çoğu zaman rutin muayene sırasında longitudi-
nal vajinal septum ve çift serviks fark edilerek tanı 
konulur. Ancak obstrükte hemivajinaya bağlı hema-
tokolpos nedeniyle ortaya çıkan pelvik ağrı ile de kar-
şımıza çıkabilmektedir.

Prognoz

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 vaka-
ların %75’inde mevcuttur ve cinsel ilişkide zorluk ve 
vajinal doğum için engel teşkil eder (6). 
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Yönetim

Pelvik ağrı, tekrarlayan gebelik kayıpları ve preterm 
doğum öyküsü olanlarda Strassman metroplasti dü-
şünülmelidir. Obstrükte hemi-vajen ya da disparoni 
varlığında obstrükte vajen duvarı rezeke edilerek tek 
bir vajinal vault oluşturulmalıdır.

Klinik Öneriler

· Çoğu zaman rutin muayene sırasında longitudinal 
vajinal septum ve çift serviks fark edilerek tanı ko-
nulur.

· 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 vaji-
nal vault oluşturulmalıdır.

BİKORNUAT UTERUS

Paramesonefrik kanal füzyon defekti nedeniyle orta-
ya çıkan anormal fundal eksternal indentasyona sa-
hip uterus olarak tanımlanan bikornuat uterus (sınıf 
U3) en sık görülen konjenital uterin anomalilerden 
biridir. Eğer serviks duplikasyonu yok ise bu anoma-
liye “bikornuat, unikollis” denir. Santral myometrium 
eksternal servikal os’a kadar uzanıyorsa çift endo-
metrial kavite ile birlikte çift serviksten bahsedilir. Bu 
durum “bikornuat, bikollis uterus” olarak adlandırılır. 
 HSG’de simetrik iki uterin kavite ve fallop tüp-
leri görülür. Bulgular uterin septum ile örtüştüğün-
den HSG ile bicornuat - septum uteri ayrımı yapmak 
mümkün olmamaktadır. Uygun tedavi seçeneğinin 
belirlenmesi için bu ayırımın yapılması gerekir. Ta-
nıda 2D ultrason, 3D ultrason, MRI yöntemlerinden 
faydalanmaktayız. Laparoskopi / histeroskopi tanıda 
altın standarttır. 
 3D ultrason ile septumun uzunluğu, fundal dis-
torsiyon ve uterin kavitenin genişliği hakkında ol-
dukça önemli bilgiye ulaşmaktayız. 3D ultrasonun 
uterin septum için doğruluk oranı %92, bikornuat 
uterus için %100 olarak bildirilmiştir (39). Histeros-
kopi ile 3D ultrasonun kombine kullanımı oldukça 
güvenilir ve basit bir yöntemdir. 
 MRI uterin fundusun gerek internal gerekse eks-
ternal konturlarını ortaya koyan diğer bir görüntüle-
me yöntemidir. Literatürde 3D ultrason ile MRI me-
todlarını karşılaştıran çok az çalışma vardır. Faivre ve 
arkadaşlarının 3D ultrason, MRI ve histeroskopiyi kar-
şılaştırdıkları 31 hastayı kapsayan bir çalışmada; 3D 

ultrason hastaların tamamını doğru tanırken MRI 5 
yanlış pozitif uterin bikornu olgusuyla %77 doğruluk 
oranı sağlamıştır (40). 

Yönetim

Tarihsel olarak laparotomi ile yapılan Strassman met-
roplasti bikornuat uterusun cerrahi tedavisinde altın 
standarttır (41). Zaman içerisinde laparoskopi ve mini 
laparatomi ile yöntemin daha az invaziv olmasına ça-
lışılmıştır. Uterin kaviteye girilene kadar her iki round 
ligaman arasından transvers fundal insizyon yapılır. 
Daha sonra insizyon anteroposterior olarak kapatılır. 
 Bu spesifik anomalinin cerrahi onarımının gerek-
liliği şu anda oldukça tartışmalıdır ve uterus için çok 
travmatik olduğu için genel yaklaşımda cerrahinin 
yeri yoktur. Bunun yanısıra prosedürü uygulayan 
gruplar tarafından gebelik sonuçlarını düzelttiği bil-
dirilmesine rağmen gelecekteki doğurganlık ve ute-
rus bütünlüğü konusunda ciddi kaygılar vardır (42).
 Cerrahi olarak onarılmış veya onarılmamış bikor-
nuat uteruslu gebe kadınlara sezaryen gerekliliği 
hakkında danışmanlık yapmak çok önemlidir, çünkü 
uterus rüptürü riski artmaktadır (43). Ayrıca servikal 
yetmezlik bikornuat uteruslu hastalarda sorun teşkil 
ettiğinden serklaj düşünülebilir (44).
 Unilateral servikal aplazili bikornuat uterus ol-
gularında (class U3bC3) obstrükte uterus kısmında 
gebelik oluşumundan kaçınmak ve obstrüksüyon 
semptomlarını hafi� etmek için obstrükte hemi-ute-
rusun çıkarılması gerekir. Bu olgularda obstrükte he-
mi-uterus rudimenter horn gibi davranabilir ve ben-
zer klinik bulgular verebilir. Obstrükte hemi uterusun 
utero-vajinal devamlılığının restorasyonu, servikal 
atrezili olgularda laparoskopik servikoplastiye veya 
isthmo-vajinal anastomoza alternatif olarak düşünü-
lebilir (45).

Klinik Öneriler

· Tanıda 2D ultrason, 3D ultrason, MRI yöntemlerin-
den faydalanmaktayız.

· Laparoskopi/histeroskopi tanıda altın standarttır.
· Cerrahi tedavide en sık uygulanan yöntem Strass-

man metroplastidir
· Cerrahi olarak tedavi edilmiş ya da edilmemiş bikor-

nuat uteruslu gebe kadınlara sezaryen gerekliliği 
hakkında danışmanlık yapmak çok önemlidir, çün-
kü uterus rüptürü riski artmaktadır.

· Servikal yetmezlik bikornuat uteruslu hastalarda so-
run teşkil ettiğinden serklaj akılda tutulmalıdır.
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SEPTAT / ARKUAT UTERUS

Uterin septum 20. embriyonik haftadan önce iki pa-
ramezonefrik kanal arasındaki dokunun rezorbsiyo-
nundaki yetersizlik neticesinde meydana gelmekte-
dir. Arkuat uterus ise uterin septumdan farklı olarak 
bu rezorbsiyon yetersizliğinin en hafif formu olarak 
karşımıza çıkar ve klinik olarak anlamlı olmadığı dü-
şünülmektedir. Arkuat uterus normal bir varyant 
olarak kabul edildiğinden ESHRE/ ESGE sını� amasına 
dahil edilmemiştir. 
 Uterin septum ile renal anomaliler arasında ilişki 
bildirilmediğinden uterin septumlu hastalarda üri-
ner sistemin değerlendirilmesine gerek yoktur. Ute-
rin septum inkomplet (parsiyel) ve komplet olmak 
üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eşlik eden 
servikal septum ya da duplike serviks olabilir.

Septat uteri tanısı nasıl konur?

ASRM komite görüşüne göre (46):
● Septum ve bikornuat uterus ayırıcı tanısında 

laparoskopi/histeroskopi ile karşılaştırıldığın-
da 3-D ultrason, sonohisterosalpingografi ve 
MRI iyi tanısal testlerdir (Grade B).

● Uterin septum tanısında histeroskopi ile bir-
likte laparoskopi yerine histeroskopi öneril-
mektedir. Çünkü bu yaklaşım daha az invaziv-
dir (Grade B).

 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 böy-
le keskin parametreler yoktur. ASRM’ye göre uterin 

interstitial hattan apexe olan derinlik <1cm ve in-
dentasyon açısı >900 ise normal/arcuat uterus, ute-
rin interstitial hattan apexe olan derinlik >1,5cm ve 
indentasyon açısı <900 ise septate uterus, eksternal 
fundal indentasyon >1 cm ise bikornuat uterus ola-
rak tanımlanmaktadır (46).
 Bazı yazarlar eski sını� amalara kıyasla ESHRE/
ESGE sını� amasının septat uterus tanısında artışa ne-
den oldukları yönünde eleştiri bildirmişlerdir. Bunlar-
dan Ludwin ve arkadaşları 2015 yılında ESHRE-ESGE 
ve ASRM mülleryan kanal anomali sını� amalarını kar-
şılaştırdıkları bir çalışmayı yayınlamışlardır. Çalışma 
261 hastayı kapsamaktadır. %36,4 olguya ESHRE-ES-
GE sını� amasına göre septat uterus tanısı konurken; 
bu olgular ASRM sını� amasına göre arkuat ya da 
normal uterus tanısı almışlardır. Çalışmanın sonunda 
araştırmacılar ESHRE-ESGE sını� amasının septat ute-
rus için gereğinden fazla tanı koyduğu; dolayısıyla 
gereğinden fazla tedaviye neden olduğu yönünde 
görüş bildirmişlerdir (47). 
 2018 yılına gelindiğinde Ludwin ve arkadaşları 
konjenital uterin anomalileri yeniden gözden ge-
çirmiş ve uzman görüşüne göre Konjenital Uterin 
Malformasyonları (CUME) bildirmişlerdir. Ludwin’e 
göre önerilen ESHRE/ESGE cut-o�  değeri septat ute-
rus prevalansını abartıyor, ASRM ise bu prevalansı 
hafife alıyor ve uzmanların septat olarak kabul ettiği 
uterilerin çoğunu gri bölgede bırakıyor. CUME, 3D 
ultrason kullanarak uterin septum tanısında basit ve 
güvenilir bir ölçüm önermiş ve indentasyon derinliği 
≥10mm olan olguları uterin septum olarak kabul et-
mek gerektiğini bildirmişlerdir (48).

Aşağıda CUME çalışmasında kullanılan tanı kri-
terleri verilmiştir:

 
 

azı yazarlar eski sınıflamalara kıyasla S S  sınıflamasının septat uterus 

tanısında artışa neden oldukları yön nde eleştiri bildirmişlerdir. unlardan ud in ve 

arkadaşları  yılında S S  ve AS  m lleryan kanal anomali 

sınıflamalarını karşılaştırdıkları bir alışmayı yayınlamışlardır.  alışma  hastayı 

kapsamaktadır.  olguya S S  sınıflamasına göre septat uterus tanısı 

konurken  bu olgular AS  sınıflamasına göre arkuat ya da normal uterus tanısı 

almışlardır.  alışmanın sonunda araştırmacılar S S  sınıflamasının septat 

uterus i in gereğinden fazla tanı koyduğu  dolayısıyla gereğinden fazla tedaviye 

neden olduğu yön nde gör ş bildirmişlerdir .  

 yılına gelindiğinde ud in ve arkadaşları konjenital uterin anomalileri yeniden 

gözden ge irmiş ve zman ör ş ne göre onjenital terin alformasyonları 

 bildirmişlerdir. ud in e göre önerilen S S  cut off değeri septat 

uterus prevalansını abartıyor  AS  ise bu prevalansı hafife alıyor ve uzmanların 

septat olarak kabul ettiği uterilerin oğunu gri bölgede bırakıyor.   ultrason 

kullanarak uterin septum tanısında basit ve g venilir bir öl m önermiş ve 

indentasyon derinliği mm olan olguları uterin septum olarak kabul etmek 

gerektiğini bildirmişlerdir . 

A a ı a CU E alı masın a k llanılan anı kri erleri 

erilmi ir:

 

a  indentasyon  duvar kalınlığı    

b  indentasyon a ısı  

c  indentasyon derinliği  mm 

 

U erin se m fer ili e i e kiler mi   

(a) indentasyon / duvar kalınlığı I:WT >110%
(b) indentasyon açısı <140◦
(c) indentasyon derinliği ≥10 mm
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Uterin septum fertiliteyi etkiler mi? 

Tüm uterin anomali tiplerini içeren 153 hasta ile nor-
mal uterusa sahip 27 hastayı karşılaştıran geniş çaplı 
bir çalışmada 33 hastada uterin septum anomalisi ta-
nısı konmuş ve bu hastalarda (%21.9) kontrol grubu-
na (%7.7) göre daha yüksek oranda infertilite ile kar-
şılaşılmıştır. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (49). Yakın zamanda yapılan bir çalış-
mada infertilite ya da abortus nedeniyle histeroskopi 
ve laparoskopi yapılan 92 uterin septumlu hasta ile 
191 normal uteruslu kadın karşılaştırılmış; uterin sep-
tumlu hasta grubunda kontrol grubuna göre daha 
az sıklıkta infertilite saptanmıştır (50). Bununla birlik-
te 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 (46): 
 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 dokunmama-
yı karşılaştıran prospektif randomize kontrollü çalış-
malar bulunmamaktadır. Birçok gözlemsel çalışma 
infertil kadınlarda histeroskopik septum insizyonu-
nun düzelmiş klinik gebelik oranları ile ilişkili olduğu-
nu göstermektedir (Grade C) (46)

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 var-
dır (Grade B) (46).

Uterin septumun tedavisi obstetrik 
sonuçları düzeltir mi?

● Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hasta-
larda; histeroskopik septum insizyonu abortus 
oranlarında azalma ve canlı doğum oranlarında 
düzelme ile ilişkili bulunmuştur (Grade C)

● İnfertil ya da gebelik kaybı öyküsü olan hastalar-
da histeroskopik septum rezeksiyonu canlı do-
ğum oranlarında düzelme ile ilişkili bulunmuştur 
(Grade C) (46).

Uterin septum karakteristiği kötü 
reprodüktif sonuçlar ile ilişkili midir?

Septumun derinlik ve genişliğini tanımlayan boyut-
lar karşılaştırıldığında obstetrik sonuçların farklı ol-
duğunu gösteren kanıtlar yetersizdir (Grade C) (46).

Klinik Öneriler

· Septumun cerrahi tedavisi ile septuma dokunma-
mayı karşılaştıran prospektif randomize kontrollü 
çalışmalar bulunmamaktadır. 

· Birçok gözlemsel çalışma infertil kadınlarda histe-
roskopik septum insizyonunun düzelmiş klinik ge-
belik oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir

· Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda; 
histeroskopik septum insizyonu abortus oranların-
da 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, mo-
difiye Tompkins prosedürü) ile ya da histeroskopik 
teknikler ile tedavi edilebilmektedir. Daha az invaziv 
histeroskopik tekniklerin gelişmesiyle diğer yöntem-
ler terkedilmiştir. Septumu serbestleştiren insizyon 
teknikleri içerisinde soğuk makas, unipolar-bipolar 
koter, lazer ve septum rezeksiyonu vardır. Histeros-
kopik tekniklerin etkinliği ve komplikasyonlarını kar-
şılaştıran çok az sayıda randomize kontrollü çalışma 
vardır. Histeroskopik septum insizyonu için spesifik 
bir yöntemi önermek için yeterli kanıt yoktur (Grade 
C) (46).

Uterin septum rezeksiyonu sonrası ne kadar 
süre sonra gebeliğe izin verilmelidir? 

Postoperatif 2. ayda uterin kavitede iyileşmeyi göste-
ren kanıtlar bulunmakla birlikte ameliyat ile gebelik 
arasında spesifik bir zaman aralığını destekleyen ka-
nıtlar yetersizdir (Grade C). Bununla birlikte histeros-
kopik septum rezeksiyonunu takiben cerrahinin ba-
şarısını değerlendirmek amaçlı postoperatif 2. ayda 
HSG önerilmekte; cerrahi girişimin başarılı olduğu 
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düşünülen olgularda gebelik girişimi uygun görül-
mektedir (51).

Adezyon pro� aksisi gerekli midir?

Histeroskopik septum insizyonunu takiben adezyo-
na yönelik önleyici tedavi ya da herhangi bir spe-
sifik yöntem önerisi için yeterli kanıt yoktur (Grade 
C) (46).

DES İLE İLİŞKİLİ ANOMALİLER

Mülleryan gelişim evresinde annenin yüksek doz 
östrojene (DES) maruz kalması neticesinde en sık T 
şeklinde uterus olmak üzere hipoplazik uterus, hi-
poplazik serviks, mid-fundal darlık ve endometrial 
kavite yapışıklıkları şeklinde karşımıza çıkan konjeni-
tal 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 ne-
deniyle 40 yıl önce DES terk edilmiştir.

DES ile ilişkili anomaliler-prognoz?

Uterin dismorfizmli kadınlarda normal uterin kavi-
teli 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 amaç; histeroskopik metroplasti ile T-sha-
ped uterus ve diğer dismorfik uterus olgularında 
reprodüktif performansı artırmaktır. Cerrahi erken 
foliküler fazda planlanmalıdır. Endometriumu hazır-
lamak için preoperatif 1 ay progesteron tedavisi ya 
da GnRh analogları kullanılabilmektedir. Histerosko-
pik cerrahi için makas, monopolar ya da bipolar ens-
trümanlar tercih edilebilir (52).

T-shaped uterus için spesifik prosedür

Hook ya da 5 F bipolar prob uterin horna yerleştiril-
dikten 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 geçme-
melidir (52).

Klinik Öneriler

· Tedavide amaç; histeroskopik metroplasti ile özel-
likle T-shaped uterus olgularında reprodüktif per-
formansı artırmaktır. 

· Endometriumu hazırlamak için preoperatif 1 ay 
progesteron tedavisi ya da GnRh analogları kulla-
nılabilir. 

· Histeroskopik cerrahi için makas, monopolar ya da 
bipolar enstrümanlar tercih edilebilir.

· Uterin kavite triangular ve simetrik normal haline 
gelene kadar her iki duvara insizyon yapılır.

· İnsizyon derinliği 5-7 mm’yi geçmemelidir

ÖZET

● Şu anda mevcut olan tek tip kabul edilmiş ve 
mükemmel bir konjenital uterin anomali sı-
nı� andırma sistemi mevcut değildir. ESHRE / 
ESGE kriterleri, 3D ultrason ölçümlerine da-
yanarak objektif olarak konjenital uterin ano-
malileri tanımlama girişimidir. Gözlemsel üre-
me sonuçlarına göre, ESHRE / ESGE kriterlerini 
kullanarak yeterince büyük bir veri tabanı 
oluşturabilmek için, dış ve iç fundal indentas-
yonların üç boyutlu ultrason ile ölçümleri dik-
katli yapılmalı ve kaydedilmelidir.

● 2D pelvik transvajinal ultrason ve HSG dü-
şük riskli kadınlarda iyi bir tarama yöntemi 
olabilir ancak; şüpheli tarama testleri veya 
tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlar için 
konjenital uterin anomaliyi teşhis etmede ve 
sını� andırmada 3D pelvik ultrason önerilir. 
MRI veya kombine laparoskopi ve histeros-
kopi, kompleks vakaların teşhisi için en sona 
saklanmalıdır.

● Konjenital uterin anomalili kadınların çoğu 
normal üreme sonuçları ile birliktelik gösterir-
ler. Bununla birlikte, kontrollü gözlemsel ça-
lışmalar, anomalinin tipi ve ciddiyetine göre 
değişen risk dereceleri ile birlikte septat uteri 
de dahil konjenital uterin anomalilerin, birinci 
ve ikinci trimesterde düşük, erken doğum ve 
doğumda malprezentasyon ile ilişkili olduğu-
nu göstermektedir.

● Üreme sonuçlarını iyileştirmek için cerrahi 
tedavinin etkinliği ve güvenilirliğine dair yük-
sek kalitede kanıtlar yetersiz olmakla birlik-
te; kontrollü çalışmalar tekrarlayan gebelik 
kaybı olan kadınlarda histeroskopik septum 
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rezeksiyonunun düşük oranlarını azaltarak 
canlı doğum oranlarında iyileşmeye neden ol-
duğunu göstermiştir. 

● İnfertil kadınlarda tesadüfen tanı konmuş 
uterin septumun cerrahi tedavisi tartışmalı-
dır. Ameliyat planlanırsa, kadınlar cerrahinin 
etkinliği, intra ve post-operatif riskler hakkın-
da kısıtlı kanıt bulunduğu konusunda bilgi-
lendirilmelidir.

● Füzyon defektleri için abdominal metrop-
lasti önemli intraoperatif ve post-operatif 
komplikasyonlar ile artan ilişkisi ve üreme 
sonuçlarında düzelmeyi destekleyecek kanıt 
yetersizliği nedeniyle şu anda tavsiye edilme-
mektedir.
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GİRİŞ

Hassas bir dengede fonksiyon gösteren hipotala-
mo-hipofiz-ovaryen aks üzerinde endokrinolojik 
olarak farklı sistemlerin etkileri bulunmaktadır. Ti-
roid hastalıkları üreme çağındaki kadınlarda en sık 
görülen endokrin hastalıktır (1). Son zamanlarda 
ortaya çıkan bulgular, spesifik G protein-bağlı TSH 
reseptörlerinin (TSHR) ve nükleer tiroid hormon re-
septörlerinin (THR), üreme dokularında yaygın şe-
kilde eksprese edildiğini, hipotalamus hipofiz-tiroid 
ve hipotalamus-pitüiter-gonadal eksenler arasında 
yakın ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Tiroid 
fonksiyonunun yanı sıra tiroid otoimmünitesinin 
(TAI) doğurganlık sonuçları üzerine etkisi olduğu 
gösterilmiştir (2). Doğurganlık insan yaşamının bir 
parçasıdır ve normal olarak işleyen endokrin ve ba-
ğışıklık sistemleriyle yakın bir etkileşim içindedir. 
Uterin reseptivite ve oosit maturasyonu için östro-
jen ve progesteron kadar normal seviyelerdeki tiroid 
hormonu da önemlidir (3). 
 Tiroid disfonksiyonu kadınlarda erkeklere göre 
4-5 kat daha sık görülmektedir. Hem hipotiroidizm 
hem de hipertiroidizmin östrojen ve androjen meta-
bolizması, menstruel disfonksiyon ve infertilite üzeri-
ne önemli etkileri vardır. Tiroid değerlendirmesi; aile-
de tiroid problemi öyküsü olan, düzensiz menstruel 
siklusları olan, ikiden fazla tekrarlayan abort öyküsü 
olan veya 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 
gebe kalamayan kadınlarda mutlaka yapılmalıdır. 

TİROİD FİZYOLOJİSİ

Tiroid hormonu sentezi, beslenmede iyodun yeterli 
şekilde alınmasına dayanır. İnce bağırsaktan emilen 
iyod, tiroid bezine taşınır. Burada tirozine bağlanan 
iyod tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) oluşumu-

nu sağlar. Bu tiroid hormonlarının oluşumu hipofiz 
ön lobundan salınan Tiroid Stimülan Hormonu’nun 
(TSH) regülasyonu altındadır. TSH sekresyonu ise 
hipotalamustan salgılanan Tirotropin Releasing Hor-
mon (TRH) tarafından kontrol edilmektedir. Gluko-
kortikoidler, somatostatin ve dopamin TRH etkinliği-
ni azaltırken östrojen TRH duyarlılığını artırarak TSH 
salınımını kolaylaştırır. T4, T3’den 20 kat daha fazla 
salınmasına rağmen vücuttaki tiroid aktivitesinin bü-
yük kısmından, daha potent olan T3 sorumludur. T4 
aynı zamanda periferik kanda T3 oluşumu için depo 
görevi görmektedir. Normal bir yetişkinde günlük 
salgılanan T4’ün 1/3’ü başta karaciğer ve böbrek 
olmak üzere periferik dokularda T3’e dönüştürülür. 
Bunun da %40 kadarı inaktif form olan rT3’e dönüş-
türülür.
 Tiroid hormonları kanda büyük oranda prote-
inlere bağlı olarak bulunur. %70’i tiroksin bağlayıcı 
globuline (TBG), %30’luk kısmı ise prealbumin ve al-
bumine bağlanır. TBG karaciğerde sentezlenir. Sen-
tezini östrojen artırırken androjenler, progesteron ve 
glukokortikoidler inhibe eder. Tiroid bağlayıcı prote-
inlere bağlanmayan ve serbest halde bulunan tiroid 
hormonları aktif hormonlar olarak adlandırılır ve bi-
yolojik sistemlerde rol oynar.
 Hipofizden TSH salınımı dolaşımdaki tiroid hor-
mon düzeylerindeki değişikliklere çok duyarlıdır. Do-
laşımdaki serbest T4; negatif feed back mekanizması 
ile TSH ve TRH salınımından esas sorumlu formdur. 
Bu nedenle tiroid fonksiyonları değerlendirilirken 
serbest T4 (normal değer: 0.8-2 ng/dl) ve TSH (nor-
mal değeri 0.45-4.5 mIU/L) kullanılmaktadır.

TİROİD FONKSİYON TESTLERİ

Serbest Tiroksin (sT4): Değerleri TBG’den etkilenmez. 
Normal değerleri 0.8-2 ng/dl arasındadır. 
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 Total Tiroksin (TT4) : Hem TBG’e bağlı hem de 
serbest formundan oluşur. TBG değişikliklerinden 
etkilendiği için hasta değerlendirmesinde serbest T4 
kullanılır.
 Total T3 : Pek çok klinik durumda serbest T4 ve 
TSH ölçümleri yeterli olduğu için bazı spesifik hasta-
lıklar hariç hasta değerlendirmesinde kullanılmaz.
 Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) : TSH tiroid hormon 
aktivitesinin doku düzeyinde çok duyarlı bir göster-
gesidir, çünkü hipofizin T4 ile etkileşimine bağlıdır. 
T4’deki hafif değişiklikler TSH’a kat kat artmış olarak 
yansır. Normal değerleri 0.45-4.5 mIU/L arasındadır.
 TSH Reseptör Antikoru (TRAb) : TSH ile reseptö-
rü için yarışan antikorların tümüdür. Özellikle Graves 
hastalığının ayrıcı tanısında önemli bir testtir.
 Antititroid peroksidaz antikorları (TPOab) ve Anti-
tiroglobulin antikor (antiTGAb): Tiroid bezinin kendi 
antijenine karşı oluşturduğu otoantikorlardır. Otoim-
mün tiroiditte (Hashimato tiroiditi) görülürler. 
 Tiroid fonksiyon testleri bir algoritmaya yerleş-
tirilmiştir. Medikal ve maddi açıdan uygun ve doğ-
ru bir strateji uygulamak gerekir. İlk basamak test 
TSH ölçümüdür. Normal bir TSH ölçümü hipotiroidi 
ve hipertiroidiyi ekarte eder. TSH düzeyi yüksekse 
serbest T4 ölçümü yapılmalıdır. Eğer TSH düzeyi 
düşükse (özellikle <0.08 mIU/L) serbest T4’ün yük-
sek ölçülmesi hipertiroidi tanısı koydurur. Serbest 
T4’ün normal olduğu hastalarda mutlaka T3 tiro-
toksikozu açısından T3 ölçülmelidir. Eğer izole bir 

TSH düşüklüğü varsa buna subklinik hipertiroidi 
denir. 
 Tarama ve ayrıcı tanıda kullanılacak testlerin al-
goritması Şekil 1’de gösterilmiştir.

HİPOTİROİDİ

Primer hipotiroidi prevalansı reprodüktif dönemde-
ki kadınlarda %2-4 arasındadır (4). Hipotiroidi en sık 
kronik otoimmün nedenlerle gelişir. Karşımıza en sık 
tiroid peroksidaz enzimine karşı endojen olarak olu-
şan TPOab’nin neden olduğu Hashimato Hastalığı 
(Otoimmün tiroidit) olarak çıkar. Bunu takip eden en 
sık ikinci neden ise hipertiroidi veya malign neden-
lerle cerrahi veya nükleer tedavi verilmesidir. Tiroid 
fonksiyonları üzerine pek çok faktör etkilidir ancak 
diyetle alınan iyot eksikliği de hipotiroidinin önemli 
bir sebebidir. 
 Hipotiroidinin sık bulguları kilo alma, yorgunluk, 
kabızlık, soğuğa karşı intolerans, saç dökülmesi, cilt-
te kuruma, periorbital ödem, ses kısıklığı, re� eksler-
de azalma ve anemidir. Hipotiroidili kadınlarda adet 
düzensizliği ve kanama problemleri de sıktır. Bu ka-
dınlarda seks hormunu bağlayıcı globülin (SHBG) 
düzeyleri azalır bunun sonucu olarak da dolaşımdaki 
östrojen ve testosteron seviyeleri azalır. Hastaların 
%60’ında menstruel kanamalar artmıştır. Bunun ne-
deni koagülasyon faktörülerinin (Faktör 7-8-9-11) 
sentezinin azalmasıdır ayrıca anovulasyona bağlı 

Şekil 1. Tiroid fonksiyon testleri algoritması
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HİPOTİROİDİ 

Primer hipotiroidi prevalansı reprodüktif dönemdeki kadınlarda %2-4 arasındadır (4).  
Hipotiroidi en sık kronik otoimmün nedenlerle gelişir. Tiroid peroksidaz enzimine karşı 
endojen olarak oluşturulan TPOab otoimmün tiroidit (Hashimato Hastalığı) oluşturarak 
hipotiroidi oluşumunda önemli bir etkendir.  Bunu takip eden en sık ikinci neden ise 
hipertiroidi veya malign nedenlerle cerrahi veya nükleer tedavi verilmesidir. Tiroid 
fonksiyonları üzerine pek çok faktör etkilidir ancak diyetle alınan iyot eksikliği de 
hipotiroidinin önemli bir sebebidir.  

Hipotiroidinin sık bulguları kilo alma, yorgunluk, kabızlık, soğuğa karşı intolerans, saç 
dökülmesi, ciltte kuruma, periorbital ödem, ses kısıklığı, reflekslerde azalma ve anemidir. 
Hipotiroidili kadınlarda adet düzensizliği ve kanama problemleri de sıktır. Bu kadınlarda seks 
hormunu bağlayıcı globülin (SHBG) düzeyleri azalır bunun sonucu olarak da dolaşımdaki 
östrojen ve testosteron seviyeleri azalır.  Hastaların %60'ında menstruel kanamalar artmıştır. 
Bunun nedeni koagülasyon faktörülerinin (Faktör 7-8-9-11) sentezinin azalmasıdır ayrıca 
anovulasyona bağlı olarak östrojen kırılma kanamaları da görülebilir (5). Bununla beraber 
hastalarda oligomenore ve amenore de sıkca görülmektedir.  

Primer hipotiroidide artan TRH salınımı prolaktin salınımı da tetikler ve artan prolaktin 
seviyesi GnRH pulsatilitesini, FSH ve LH sekresyonunu bozar. Bunun sonucunda da adet 
düzensizliği, anovulasyon ve infertilite problemleri görülebilir (6).  
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olarak östrojen kırılma kanamaları da görülebilir (5). 
Bununla beraber hastalarda oligomenore ve ameno-
re de sıkca görülmektedir. 
 Primer hipotiroidide artan TRH salınımı prolaktin 
salınımını da tetikler ve artan prolaktin seviyesi GnRH 
pulsatilitesini, FSH ve LH sekresyonunu bozar. Bunun 
sonucunda da adet düzensizliği, anovulasyon ve in-
fertilite problemleri görülebilir (6). 
 Hipotiroidide SHBG’nin azalmasıyla beraber se-
rum östradiol (E2) ve testosteron seviyeleri azalır an-
cak serbest formları değişmez. Androjen sekresyonu 
azalır. Östron ve östradiolün östriole dönüşümü ar-
tar. Serum FSH ve LH seviyeleri ise normaldir (7).
 Tiroid hormonları granüloza hücrelerine FSH 
ile sinerjik etki göstermektedir ve folikül gelişimini 
uyarmaktadır. Bununla beraber LH reseptör sentezi 
ve progesteron salınımının artırılmasında rol oyna-
maktadır. Tiroid hormonları fertilizasyon oranlarını 
ve blastokist gelişimini de etkilemektedir. Yapılan bir 
çalışmada yüksek TSH düzeylerinin fetilizasyon başa-
rısızlığıyla ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (8).

Hipotiroidi Tanısı

Primer tiroid yetmezliğinde dolaşımdaki tiroid hor-
monu düzeyleri düşer ve bunu kompanse etmek 
için hipofiz bezini uyararak TSH salınımının artmasını 
sağlar. Yüksek TSH ve düşük T4 tanıyı doğrular. 

Subklinik Hipotiroidi

Serum T4 seviyeleri normal sınırlardayken TSH seviye-
lerinin hafif yüksek (4.5-10 mIU/L ) olduğu klinik tablo-
dur. İnsidansı %4-8 arasında değişmektedir. Ovulatuar 
disfonksiyonu olan infertil kadınlarda insidansı %1-4 
arasındadır. 704 infertil kadının değerlendirildiği bir 
çalışmada %2.3’nde subklinik hipotiroidi saptanmıştır. 
Bu hastaların da %64’ünün ovulatuar disfonksiyonu 
olan kadınlardan oluştuğu görülmüştür (4). 
 Genel popülasyonda subklinik hipotiroidinin 
önemi tartışmalıdır. Özellikle infertil grupta hastalı-
ğın yönetimi açısından TPOAb ve antiTGAb gibi an-
titiroid antikor testlerinin ölçümünü öneren görüşler 
de mevcuttur. Çünkü pozitif test sonucu klinik olarak 
hipotiroidi gelişimine meyilli olan olguları belirler ki 
bunların oranı yılda %3’dür. 2017 yılına ait bir meta-
analizde subklinik hipotiroidisi olan kadınlarda abort 
oranı da artmış olarak bulunmuştur (9). 
 Sonuç olarak subklinik hipotiroidi artmış abort 
oranları ve infertilite ile ilişkilidir ve tiroid hormon 
replasmanı ile tedavi edilmesi gereklidir.

Hipotiroidi Tedavisi

Klinik hipotiroidi, subklinik hipotiroidi veya ötiroid 
olsa dahi TPOAb veya AntiTGAb pozitif infertil has-
taların hepsinde tedavide sentetik tiroksin hormonu 
(levotiroksin) ile replasman yapmaktır. Çalışmalar 
T4’e T3 eklemenin tedavi sonuçlarını iyileştirmediği-
ni ortaya koymuştur. Aşikar hipotiroidi ve subklinik 
hipotiroidide başlangıç dozu 1 mg/kg iken antitit-
roid antikorları pozitif olan hastalarda 0.5-1 mg/kg 
dozu ile tedaviye başlanması gerekmektedir.
 Birçok dernek subklinik hipotiroidi durumunda 
T4 ile replasman tedavisi önermektedir. Amerikan 
Üreme Tıbbı Derneği (ASRM) bu hastaların yöneti-
minde iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan biri TSH 
>2.5 mIU/L olan hastalarda yakın takip uygulayıp 
değer 4 mIU/L üzerine çıkarsa müdehale edilmesi 
veya TSH >2.5 mIU/L olan hastalara direk replasman 
tedavisi başlanması şeklindedir (10). Amerikan Tiroid 
Derneği(ATA) gebelik planlayan kadınlarda özellikle 
otoantikor poziti� iğinde TSH konsantrasyonlarının 
2,5 mIU / ml’den daha düşük tutulmasını önermek-
tedir (11). 2016 yılında yayınlanan derlemede ge-
belik planlayan infertil kadınlarda ve gebeliğin ilk 
trimesterinde TSH >4 mIU/L ise, TSH >2.5 mIU/L ve 
beraberinde otoantikor poziti� iği(TPOAb, AntiTGAb) 
varsa replasman tedavisi başlanmasını ve hipotiroidi 
nedeniyle tedavi başlanan hastalarda TSH seviyesin-
de hedef değerin <2.5 mIU/L olması gerektiği belir-
tilmiştir (12). Tedavi başlandıktan 4 hafta sonra TSH 
düzeyi tekrar değerlendirilir, TSH <2.5 mIU/L olacak 
şekilde doz düzenlemesi yapılır. 

HİPERTİROİDİ

Hipertiroidinin en sık iki nedeni Graves hastalığı (tok-
sik difüz guatr) ve Plummer hastalığıdır (toksik nodü-
ler guatr). Reprodüktif dönemde ise en sık hipertiro-
idi nedeni prevalans %1.5 olan Graves hastalığıdır. 
Bununla beraber TSH veya TRH salgılayan tümörler-
de de hipertiroidi görülebilmektedir. 
 Graves hastalığı kadınlarda erkeklerden 5-10 kat 
daha sık görülür. Hastarlarda egzoftalmi, pretibial 
miksödem ve hipertiroidi görülür. Hipertiroidi geliş-
mesinin nedeni TSH reseptörlerine bağlanan TRAb 
otoantikorlarıdır. Bu otoantikorların varlığı Graves ve 
toksik nodüler guatr ayrıcı tanısında da önemlidir. 
 Serum TSH seviyesi düşük ise (<0.45 mIU/L) yük-
sek serum sT4 seviyesi hipertiroidi tanısı koydurur 
(bazı araştırmacılar sT4 ile TRAb bakılmasını da öner-
mektedir (13). Eğer sT4 normal ise sT3 bakılarak triio-
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dotironin toksikozu araştırılmalıdır. Hem sT4 hem de 
sT3 normal ise bu klinik tablo subklinik hipertiroidi 
olarak adlandırılır.
 Hipertiroidide SHBG’ler artmaktadır, bunun sonu-
cunda da östradiolün metabolik yıkımı azalmaktadır. 
Plazma testosteron ve androstenodion seviyeleri de 
artış göstermektedir. Bununla beraber GnRH duyarlı-
lığı artmakta ve gonadotropin düzeylerinde artış ol-
maktadır (14). 
 İnfertil kadınların %2-3’nde aşikar ya da subklinik 
hipertiroidi bulunmaktadır ve bu oran normal fertil 
popülasyon ile benzerlik göstermektedir. Hipertiro-
idi ile infertilite arasındaki ilişki net değildir ancak 
hormonal değişiklikler veya otoimmün kaskat aracı-
lığı ile infertiliteye sebep olabileceği düşünülmekte-
dir (15). Hipertiroidi tanısı alan hastalarda antitiroid 
antikorların (TPOab, AntiTGAb, TRAb) araştırılması 
önemlidir. Yapılan bir çalışmada hipertiroidi tanısı 
alan hastalarda adet düzensizliği %22 oranında gö-
rülürken kontrol grubunda bu oran %8 olarak gö-
rülmüştür. Hipertiroidi grubunda oligomenore ve 
amenore sık olmakla beraber polimenore ve hiper-
menore de görülmüştür (14). Kanama miktarındaki 
azalmanın, koagülasyon faktörlerinin sentezinin art-
masına bağlı olduğu düşünülmektedir. 
 Hipertiroidi tedavisinde farmakoterapi, cerrahi ve 
radyoaktif iyot (gebelikte kontrendike) vardır. Meti-
mazol ve propiltiyourasil (PTU) en sık kullanılan ilaç-
lardır. Hipertiroidi tedavisi menstruel siklisu düzen-
lemekte ve reprodüktif sistem üzerindeki olumsuz 
etkiyi ortadan kaldırmaktadır. Subklinik hipertiroidisi 
olan hastaların siklusları düzensizse veya ART planla-
nıyorsa mutlaka tedavi edilmelidir (16).
 Tedavide ilk tercih medikal tedavidir. Medikal te-
davide tercih edilebilecek ilaçlar metimazol ve PTU, 
sırası ile oral günlük dozları 10-20mg ve 100-150mg 
şeklindedir. Sağlıklı yetişkinlerde olumsuz etkileri 
daha az olduğu için ilk tercih edilecek ilaç metima-
zoldur. Ancak metimazol ilk trimesterde teratojen 
(embriyopati, kutis ablasyo) bir ilaç olduğu için ge-
beler ve gebelik planlayan hastalarda tedavide PTU 
tercih edilmesi gerekmektedir. Tedaviye başladıktan 

sonra ötiroid durum oluşana kadar 2-4 haftalık ara-
larla serum tiroid fonksiyon testleri kontrol edilir. 
Gebelerde metimazol 2. trimesterdan itibaren tekrar 
kullanılabilir. 
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Endometriozis nedir?

Endometriozis ektopik endometriyal implantlar ile 
karakterize, östrojene bağlı, iyi huylu, kronik in� ama-
tuar bir hastalıktır [1]. Endometriozis üreme çağında-
ki kadınlarda dismenore, kronik pelvik ağrı ve infer-
tiliteye neden olabilir. Pelvik periton, yumurtalıklar 
ve uterusun kendisini etkileyerek fertiliteyi olumsuz 
yönde etkiler [2]. Endometriozis tanısı günümüzde 
standart olarak laparoskopi ile alınan şüpheli lezyon 
biyopsilerinin histolojik olarak incelenmesi sonucun-
da konulmaktadır [3]. Cerrahinin invazif ve pahalı ol-
ması nedeniyle bügün endometriozis prevalansı tam 
olarak bilinememektedir. Nüfusa dayalı çalışmalarda 
endometriozisin tahmini genel prevalansı %0.8 ile 
%6 arasında değişmektedir [4-6]. Öte yandan infer-
til kadınlarda prevalans %40 ile %50 arasında deği-
şim göstermektedir [7-9]. Üreme çağındaki çiftlerde 
doğurganlık oranı %15 ile %20 arasında değişirken, 
tedavi edilmeyen endometriozisli kadınlarda doğur-
ganlık oranının %2 ile %10 arasında olduğu tahmin 
edilmektedir [10, 11]. Her ne kadar endometriozis ve 
infertilite arasında bir ilişki gözlense de, nedensel bir 
bağlantıyı göstermedeki zorluk, hastalığın fenotipin-
deki farklılıkların etkileyebileceği çoklu mekanizma-
lardan kaynaklanmaktadır.
 Endometriozis patogenezi kesin olarak bilin-
memekle beraber birkaç farklı teori vardır. En önde 
gelen teori, 1920’lerde Sampson tarafından öne sü-
rülen retrograd menstrüasyon teorisidir [12]. Fallop 
tüplerinden batın içerisine doğru oluşan retrograd 
kanama ile endometrial hücreler peritoneal mezotel 
hücrelerine bağlanarak çoğalır ve kanama kaynağı 

oluşturur. Endometriozis hastalarında, sağlıklı kadın-
lara oranla daha yoğun miktarda retrograd kanama 
olması [13], buna ek olarak obstrüktif genital trakt 
anomalisi olan genç kızlarda endometriozisin daha 
sık gözlenmesi de bu teoriyi desteklemektedir [14].
 Bir diğer teori ise 1960’larda ortaya atılan çölemik 
metaplazi teorisidir. Bu teoriye göre de, peritonda 
endometrial hücrelere farklılaşabilen farklılaşmamış 
hücreler bulunmaktadır [15]. Başka bir teoriye göre 
de, endometrial doku kaviteden lenfatik ve toplar-
damarlar sayesinde pelvik kavitenin dışına taşınır. 
Endometriozisi olan kadınlarda bağışıklık sisteminin 
değiştiği ve retrograd menstrüasyonda ortaya çıkan 
endometrial hücrelerin temizlenemediği iddia edil-
miştir [16].
 Peritoneal implantlar, yardımcı T hücreleri ve 
Treg hücrelerini aktive ederek akut in� amatuar reak-
siyona neden olur. Akut fazın ardından monosit ve 
makrofajların etkisiyle in� amasyon kronik hale gelir 
ve bu da peritoneal adezyon oluşumuna ve anji-
yogeneze katkıda bulunur. Bu teori hayvan deneyleri 
ve bazı insan verileri ile desteklenmektedir [17]. En-
dometriozis hastalarının periton sıvısında in� amatu-
ar mediatörlerin (sitokinler, kemokinler ve prostag-
landinler) arttığı gözlenmiştir [18].
 Endometriozis, pelvik periton üzerindeki birkaç 
implanttan, geniş adezyonlara, organ infiltrasyonu-
na ve hatta pelvis dışındaki lezyonlara kadar çeşitli 
formlarda bulunabilir. Semptompların şiddeti her 
zaman lezyonların makroskopik görünümü ile kore-
le değildir [19]. Cerrahi olarak geliştirilen birçok ev-
releme sisteminden günümüzde en çok kullanılanı 
ASRM’nin (The American Society for Reproductive 
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Medicine) 1979’da ilk olarak yayınladığı ve 1996’da 
revize ettiği sını� andırma sistemidir [20]. Bu sistem-
de skorlama implantların yerleri, büyüklükleri ve 
adezyonlar esas alınarak verilen puanlarla yapılır. Bu 
skorlama sistemi lezyonların invazyonunu veya gö-
rünümünü dikkate almadığı için hastalığın yayılımı 
hakkında bize tam bilgi vermez. Yapılan çalışmalarda 
ASRM sını� andırması ile gebelik oranları arasında an-
lamlı bir korelasyon olmadığı gösterilmiştir [21].

Endometriozis tanısı nasıl konulur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi endometriozis tanısı 
günümüzde standart olarak laparoskopi ile alınan 
şüpheli lezyonların biyopsilerinin histolojik olarak in-
celenmesi sonucunda konulmaktadır [3]. Günümüz-
de yardımcı üreme tekniklerinde tanısal laparosko-
pinin rutin olarak yapılmaması, olması gerekenden 
daha az endometriozis tanısının konulmasına neden 
olmaktadır.
 Pelvik görüntüleme kalitesi son on yılda büyük 
ilerleme kaydederek, günümüzde endometriozis 
tanısı koymada iyi bir alternatif olmuştur. Özellik-
le endometrioma ve invazif endometriozisin çeşitli 
formlarını görüntülemede manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme, trans-vajinal veya trans-rektal ultrason 
kullanılabilir [22]. Yakın tarihli bir derlemede derin in-
filtrasyonlu endometriozis için MR görüntüleme %92 
duyarlılık ve %96 özgüllük göstermiştir [23]. Bir Co-
chrane sistematik inceleme ve meta-analizinde, hem 
trans-vajinal ultrasonun, hem de MR görüntüleme-
nin, derin infiltrasyonlu endometrioziste, özellikle de 
rekto-sigmoid lezyonlarının tanısında yüksek duyar-
lılığa ve özgüllüğe sahip olduğu gösterilmiştir [24]. 
Yüzeysel endometriozis tanısında ise bu yöntemler 
yol gösterici değildir.

Endometriozis nasıl infertiliteye sebep olur?

Endometriozisin infertilite ile ilişkisini aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz [2]:
1. Pelvik kavitede in� amasyonla birlikte sitokinlerin 

artması sperm ve oosit etkileşimini değiştirerek 
doğal yolla gebe kalmayı engeller.

2. Yumurtalıklarda görülen endometriozisin kendisi 
ve takibindeki endometrioma cerrahisi yumurta-
lık rezervini azalmaktadır.

3. İn� amasyondan etkilenen ötopik endometrium 
embriyo implantasyonunu olumsuz yönde etki-
leyebilmektedir.

 Periton sıvısında ve endometriomalarda inf-
lamasyon ve sitokinlerin artmasının ovulasyon, 
sperm-oosit kalitesi ve embriyo üzerinde toksik et-
kisinin olduğu düşünülmektedir [25-27]. İn� amatuar 
ortam aynı zamanda tubal iletimi de olumsuz etkiler. 
Endometriozis ile ilişkili düzensiz myometriyal kasıl-
malar, gamet transportu ve embriyo implantasyonu-
nu da bozabilir [25]. 
 Androstenedion ve testosteronu, östron ve estra-
diole dönüştüren enzim olan aromatazın endomet-
riozis hastalarında anormal seviyelerde olduğu göz-
lenmiştir. Aromatazın endometriotik implantlarda ve 
normalde görülmemesi gereken ötopik endometri-
umda mevcut olduğu ve artan estradiol üretimine 
neden olduğu gösterilmiştir [28].
 Progesteron direnci ve progesteron reseptörle-
rinin düzensizliği de implantasyon başarısızlığında 
rol oynuyor gibi görünmektedir. Progesteron luteal 
fazda endometriyal desidualizasyona neden oldu-
ğundan normal bir gebelik için varlığı çok önemli-
dir. Progesteron reseptörlerinin hem ötopik, hem 
de ektopik endometriumda düzensiz olduğu gös-
terilmiştir. Normal endometriumda reseptörlerin 
down-regülasyonu gözlenirken, endometriozis en-
dometriumunda bu durum gecikir [29]. Bunun yanı-
sıra hem ötopik, hem de ektopik endometriyumun 
progesterona dirençli olduğu ve implantasyon için 
uygun olmadığı gösterilmiştir [30, 31].
 Luteinize olan folikül bazen ovüle olamaz ancak 
normal korpus luteum gibi davranmaya devam eder. 
Bu durum luteinize rüptüre olmamış folikül sendro-
mu (LUF) olarak adlandırılır. Subfertilite için neden 
olarak gösterilen LUF sendromu endometriozisli 
hastalarda normalden daha sık gözlenmektedir [31]. 
Bunun yanısıra dismenore için reçete edilen nons-
teroidal antiin� amatuvar ilaçların da LUF sendromu 
riskini arttırdığı gösterilmiştir. Nonsteroidal antiin� a-
matuar ilaçlar siklooksijenazı inhibe ederek yumur-
talıklarda düşük prostaglandin üretimine, matriks 
metalloproteinazların inhibisyonuna ve rüptüre ola-
mayan foliküle neden olurlar [32].
 Yakın zamanda Amerika IVF veri sisteminin ayrın-
tılı analizinde de, endometriozis nedeni ile IVF yapı-
lan minimal-orta şiddetli hastalarda IVF başarısı diğer 
nedenlerle IVF yapılan hastalar ile benzer olmakla 
birlikte, ileri evre endometriozis olan hastalarda IVF 
başarısı belirgin olarak düşük olarak bulunmuştur 
[33].
 In vitro fertilizasyon (IVF) çalışmaları, ileri dere-
cede endometriozis görülen hastalarda düşük over 
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rezervi, implantasyon başarısızlığı, düşük oosit ve 
embriyo kalitesinin daha sık görüldüğünü iddia et-
mişlerdir [34, 35]. Oosit donör çalışmalarına ilişkin 
bir derleme, endometriozisli donörlerden oosit alan 
hastaların daha düşük implantasyon ve gebelik oran-
larına ulaştığını, alıcının durumunun tedavi sonucu-
nu etkilemediğini göstermiştir [36]. Over rezervini 
değerlendirmede kullanılan antimülleryan hormon 
(AMH) değerleri de bazı çalışmalarda endometriozis-
li hastalarda daha düşük seviyede gözlenmiştir [37]. 
Bununla birlikte, endometriozisli kadınlarda serum-
da artmış anti-endometrial antikor seviyeleri tespit 
edilmiştir ve bu antikorların endometrial antijenlere 
bağlanmasının implantasyon yetmezliğine neden 
olabileceği düşünülmüştür [38].

Endometriozis ile ilişkili over kanseri

Endometriozisin potansiyel bir preinvazif lezyon ol-
duğu düşünülmekte ve şu anda dünya sağlık örgütü 
(WHO) over tümörlerinin histolojik sını� andırması 
altında tümör benzeri bir lezyon olarak sını� andı-
rılmaktadır [39]. Epidemiyolojik analizler endomet-
riozisin over kanseri riskini artırdığını göstermiştir 
[40, 41]. Endometriozis ile ilişkili over karsinomunu 
(EAOC) inceleyen kapsamlı bir derlemede, en sık ve 
ikinci patolojik tip şe� af hücreli karsinom (CCC) (390 
olguda %35) ve endometrioid kanser olarak göz-
lenirken (EC) (648 olguda %27), bunları seröz karsi-
nom (1372 vakada %5) ve müsinöz karsinom (614 
vakada %4) takip etmektedir. Yakın zamanda yapı-
lan bir çalışmada ise endometriozisli 1000 kadından 
yirmisinde endometriozis ile ilişkili over kanseri ta-
nımlanmıştır. Bunlar görülme sıklığına göre sırasıyla 
endometrioid kanser (%60), şe� af hücreli karsinom 
(%20) ve seröz ve müsinöz adenokarsinomlar (%20) 
olarak sıralanır [42]. Endometriozis ilişkili yumurtalık 
kanseri (EAOC) endometriozis olmayan yumurtalık 
malignitesi ile karşılaştırıldığında farklı mekanizma-
lar aracılığıyla geliştiği düşünülebilir. EAOC, EAOC 
olmayanlara göre genellikle daha erken bir evrede 
ve daha düşük dereceli lezyonlarla ortaya çıkar [39]. 
Bununla birlikte, genç kadınlarda endometriozisin 
yüksek prevalansı göz önüne alındığında, bu kadın-
larda EAOC görülmesi, yaşamı tehdit edici etkisinin 
yanı sıra doğurganlık kaybı olasılığı nedeniyle de bü-
yük bir problemdir. Ulusal çapta yapılan popülasyon 
temelli bir kohort çalışmasına göre, endometriozisli 
kadınlarda yumurtalık kanseri insidans oranı, me-
dikal geçmişinde en az bir kez endometriozis tanısı 
olan kadınlarda 1,90’ken, histolojik olarak kanıtlan-

mış endometrioması olan kadınlarda 18,70’e çıkmak-
tadır [43]. İnfertilite tedavisi gören hastalar genel 
popülasyonla karşılaştırıldığında, endometriozisli 
kadınlarda over kanseri gelişme riskinin en yüksek 
olduğu görülmüştür (standart insidans oranı: 2.48; 
%95 CI 1.3–4.2) [44]. Ayrıca 45 yaşından sonra endo-
metriozisi olan bir grup kadında, nulliparite, postme-
nopozal dönem, endometriomanın büyüklüğü (> 9 
cm), endojen veya eksojen hiperöstrojenizm ve solid 
bölümleri olan kistler yüksek EAOC risk göstergeleri 
olarak görülmüştür [45]. Paik ve arkadaşları evre, yaş, 
lenf nodu metastazı, CA125 seviyesi ve debulking 
cerrahisi sonrası rezidüel duruma göre endometri-
ozis kaynaklı berrak hücreli (CCC) ve endometrioid 
karsinomlu (EC) hastaların onkolojik sonuçlarını araş-
tırmışlardır. Progresyonsuz ve genel sağkalım EAOC 
gruplarında, EAOC olmayan gruplara göre anlamlı 
derecede daha iyi görülmüştür. Ancak endometrio-
zis ile ilişki çok değişkenli analizde ve eğilim puanları 
eşleşmesinden sonra iki grup arasındaki sağkalım 
farkları da anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak en-
dometriozis kaynaklı kanserin anlamlı bir prognostik 
faktör olmadığı sonucuna varılmıştır [46]. 
 Endometriozisin malign dönüşümünün altında 
yatan moleküler mekanizma tartışmalıdır ve kesin 
karsinojenez mekanizması henüz açıklığa kavuşturu-
lamamıştır [39]. ARID1A, K-RAS, PTEN ve β-katenin/
Wnt’nin moleküler mutasyonlarının ve mikrosatellit 
kararsızlığının, endometriozisin EAOC’ye ilerleme-
sinde önemli rol oynadığına inanılmaktadır. Buna ek 
olarak, üreme çağındaki kadınlarda yüksek hemoglo-
bin, hem ve demir seviyelerine sebep olan retrograd 
menstruasyon ve bunun sonucunda artan oksidatif 
stres, periton hasarının veya ovaryen endometrial 
lezyonların karsinogenezini devam ettirebilir. Ayrıca 
endometriozisin yumurtalık kanseri dışındaki ma-
lignitelerde de (non-Hodgkin lenfoması, beyin tü-
mörleri, meme ve endometrium kanseri) risk faktörü 
olabileceği konusunda sorular vardır. Bunun sebebi 
olarak da endometriozisin hormonal ve in� amatuar 
etkisi düşünülebilir [47]. 

Endometriozis tedavisi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, endometriozis östroje-
ne bağlı, kronik in� amatuar bir hastalıktır ve üreme 
çağındaki kadınlarda dismenore, kronik pelvik ağrı 
ve infertiliteye neden olabilir. Tedavide amaç hasta-
nın semptomlarını azaltmak ve fertilite isteği varsa, 
buna yönelik tedavi uygulamaktır. İnfertilite teda-
visinde hastanın yaşı ve infertilite süresi göz önüne 
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alınmalı, bunun yanısıra infertiliteye sebep olabile-
cek diğer nedenler ekarte edilmelidir. Endometriozis 
nedenli infetilite tedavisini medikal tedavi, cerrahi ve 
üremeye yardımcı teknikler başlıkları altında topla-
yabiliriz.

Endometriozisin neden olduğu infertilitede 
medikal tedavi

Endometriozis semptomlarını hafi� etmek için birçok 
tedavi yöntemi önerilmiştir. Endometriozis tedavi-
sinde oral kontrasepti� er (OK), progestinler, danazol 
ve gonadotropin-releasing hormon agonist veya 
antagonisleri (GnRH-analogları) kullanılmaktadır. 
Mevcut terapötik ilaçların hepsi nedeyse aynı ölçü-
de analjezik etki göstermekte [48] ve cerrahi sonrası 
nüksü önlemede yine neredeyse aynı etkiye sahiptir 
[49]. İlaçların yan etkileri arasında büyük farklar gö-
rülse de, OK’ler hastalar tarafından en iyi tolere edi-
len tedavi ajanıdır. Bu tedavilerin etki mekanizmaları 
farklı olsa da, hepsinin ortak özelliği ovulasyonu en-
gelleyerek kontraseptif etki göstermeleridir. Overleri 
baskılamanın yanı sıra aromataz inhibitörleri kulla-
nımının da olumlu etkisi olmadığı gibi yan etkileri 
de arttırdığı gözlenmiştir [48]. 2010 yılında 25 çalış-
manın karşılaştırıldığı bir Cochrane incelemesinde, 
ovulasyonun baskılanması ile infertilite açısından 
bir fayda elde edilemediği gibi, baskıcı ajanları alır-
ken hastanın canlı doğum yapmasını da geciktirdiği 
gözlenmiştir [50]. Buna karşılık başka bir çalışmada, 
yardımcı üreme teknikleri (YÜT) öncesi 6 ile 8 hafta 
boyunca kesintisiz OK tedavisi YÜT sonuçlarını olum-
lu etkilemiştir [51]. Ayrıca endometriozisin yarattığı 
in� amasyonu önlemek açısından depo GnRH ana-
loglarının uzun süreli kullanıldığı ultralong protokol 
ile de daha iyi gebelik sonuçları bildirilmiştir [52].

Endometriozisin neden olduğu infertilitede 
cerrahi tedavi 

Oosit kalitesinin, YÜT başarısını direkt olarak etki-
lediği bilinmektedir [2]. Endometriozisin oosit kali-
tesi üzerindeki etkisi ise tartışmalı bir konudur. Bazı 
çalışmalar özellikle ileri evre endometriozisin oosit 
kalitesini olumsuz yönde etkilediğini iddia ederken 
[34-36], bunun aksini gösteren çalışmalar da vardır 
[53, 54]. Yumurtalıklardaki foliküllerin azalması en-
dometriomalı kadınlarda ortaya çıkan oksidatif stres 
ile ilişkilendirilmiştir [55, 56]. Ayrıca oksidatif stresin 
erken foliküllerde nekroz ve apopitozu tetikleyebil-
diği de in vitro koşullarda doğrulanmıştır [55]. 

 Cerrahi, endometriozis nedenli infertilite teda-
visinde önemli bir rol oynamaktadır. Cerrahi teda-
vinin etkinliği düşünüldüğünde, hastalığın evreleri 
ve alternatif tedavi yöntemleri dikkate alınmalıdır. 
Cerrahinin, hastalığın her aşamasında doğal doğur-
ganlığı arttırdığı iddia edilmiş ve yapılan bir meta-a-
nalizde ameliyattan 12-18 ay sonra %50 oranında 
gebelik şansı olduğu gösterilmiştir [57]. Özellikle 
erken evre endometrioziste peritoneal implantların 
çıkarılması spontan gebelik olasılığını arttırmaktadır. 
Yazarlar bu rakamların iki sebepten dolayı abartıla-
bileceği konusunda uyarmaktadır: Birincisi ameliyat 
geçiren kadınların tümünün ameliyat öncesi gebe 
kalma çabalarının olmaması, ikincisi de sadece en iyi 
cerrahların verilerini bildirme eğiliminde olmasıdır. 
Cerrahinin spontan gebelik olasılığını arttırdığı iddi-
ası, cerrahi sonrası pelvik in� amasyonun azalmasına 
dayandırılmaktadır [58].
 Endometrioma cerrahisinin ise, YÜT sonucunu 
iyileştirip iyileştirmediği hala tartışmalı bir konu-
dur. Endometriozis cerrahisi sonrası over rezervi-
nin azalma olasılığı mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Ameliyatın IVF başarısını arttırmadığı ve genellikle 
kontrollü ovaryen stimulasyona (KOH) overin ya-
nıtını azaltarak YÜT sonucuna zarar verebileceğini 
gösteren yayınlar çoğunluktadır [59, 60]. Prospektif 
bir analizde, endometriozis ameliyatı sonrasında 
AMH seviyeleri kontrol grubu ile kıyaslanmış ve en-
dometrioma ameliyatı geçirmiş kadınlarda AMH se-
viyeleri arasında anlamlı fark gözlenmiştir [61]. En-
dometriozis cerrahisinin over rezervini değiştirme 
riski özellikle büyük (>7 cm), bilateral endometrio-
ma varlığında, bunun yanı sıra çok sayıda endomet-
rioma kistinin cerrahi olarak çıkarılması ile oluşmak-
tadır [58, 60-63]. Endometrioma ameliyatı sırasında 
ortaya çıkan over hasarının sebepleri, kist duvarı ile 
birlikte sağlıklı over dokusunun çıkarılması ile ilişkili 
mekanik hasar ve kist çıkarılmasından sonra hemos-
taz sırasında kullanılan enerji modaliteleri tarafın-
dan üretilen termal hasarı içerir [58]. Bu da ovaryen 
stimülasyon sırasında erken ovaryen yanıt ve erken 
yumurtalık yetmezliğine neden olabilir. Bunun yanı 
sıra, daha önce endometrioma ameliyatı geçirmiş 
kadınlarda menopoz yaşının normal popülasyona 
göre anlamlı derecede düşük olduğu gösterilmiştir 
[64, 65]. 
 Endometrioma ameliyatlarında oluşan hasarı en 
aza indirmek için çeşitli cerrahi teknikler incelenmiş-
tir. Elektrocerrahi koagülasyon ile sütür kullanımını 
karşılaştıran çalışmalarda, sütür kullanımı ile cerrahi 
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hasar riskinin daha az olduğu bildirilmiştir. Ayrıca en-
dometrioma kist duvarının dikkatli bir şekilde çıkarıl-
ması ve sağlam over dokusunun korunması son de-
rece önemlidir. Bunun yanı sıra koagülasyona bağlı 
over rezerv kaybını önlemek amacı ile, elektrocerrahi 
kullanmadan hemostatik matriks kullanımı ile AMH 
değerlerinin daha az düşüş gösterdiği ve over rezer-
vinin kısmen korunabileceği gösterilmiştir [66]. Farklı 
cerrahi teknikleri inceleyen makalelerde yumurtalık 
rezervi üzerindeki etkileri açısından belirgin bir fark-
lılık gösterilememiştir [58, 67].

Endometriozisli hastaya yaklaşım nasıl 
olmalıdır?

Over fonksiyonunun GnRH agonistleri [68], OK [69] 
veya levonorgestrel [70] salgılayan RİA ile baskılan-
masından sonra ötopik endometriumun işlevsel-
liğinin normale dönebildiği gösterilmiştir. Yapılan 
bazı çalışmalar GnRH agonistlerinin 3-6 ay [71] veya 
OK’lerin 6-8 hafta süresince [51] kullanılmasının so-
nucu olumlu etkilediğini göstermiştir. 
 Günümüzde uygulanabilecek seçeneklerden bi-
riyse başarısız IVF denemeleri olan endometriozisli 
hastalarda ovaryen stimulasyonun muhtemel olum-
suz etkilerinden uzak durma amacı ile dondurulmuş 
embriyo transferi uygulamasıdır [72]. 
 Ovaryen stimulasyona verilen yanıt endometri-
oziste azalabilir. Ovaryen yanıtın azaldığı hastalarda 
farklı KOH rejimlerinin birbirlerinden üstün olmadı-
ğı kanıtlanmıştır. GnRH antagonist protokolleri � are 
up etkisinin olmaması nedeni ile tercih edilebilir [2]. 
Ancak GnRH antagonist protokolleri endometriozis-
li hastalarda daha iyi tolere edilmekle birlikte, GnRH 
analog ve antagonist protokoller arasında fark olma-
dığı gösterilmektedir [73]. GnRH antagonist proto-
kolü hCG tetikleme yerine GnRH analogları ile tetik-
lemeyi de olası kıldığından OHSS’yi önlemenin yanı 
sıra benzer sonuçlar vermektedir [74, 75]. Bununla 
birlikte GnRH agonistleri veya OK’lerin uzun süreli 
kullanımının adenomiyozis hastalarında faydalı ola-
bileceği düşünülmekle beraber, kanıtlanması için 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır [2].
 Yakın tarihli bir çalışma, endometriozis hasta-
larında kronik endometritin daha sık görüldüğünü 
göstermiştir [76]. Bunun yanı sıra, kronik endometrit-
te antibiyotik tedavisi sonrası YÜT sonuçlarını olumlu 
etkilediği bilinmektedir [77]. Endometriozis hastaları, 
kronik endometrit açısından değerlendirilmeli ve ge-
rekli antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Günümüz-
de kullanılan medikal tedavilerin hepsi kontraseptif 

ekti oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı infertilite 
yakınması olan endometriomalı hastalarda tedavi 
seçeneği olarak YÜT ve cerrahi tedavi karşımıza çık-
maktadır.

Hangi hasta grubu için cerrahi ilk seçenek 
olabilir ?

Yakın bir geçmişe kadar tanısal laparoskopi infertili-
te yakınması olan tüm kadınlarda rutin bir başlangıç 
değerlendirme işlemleri arasında yer almaktaydı. Öte 
yandan YÜT’ün başarısının artması ve endometriozis 
ameliyatının YÜT sonucunu önemli ölçüde iyileştir-
mediğine dair kanıtların toplanması bu klasik yaklaşı-
mı değiştirmiştir. Şimdilerde karşımıza çıkan soru ise, 
hangi hastaya cerrahi yapılmalı, hangi hastaya YÜT 
uygulanmalı sorusudur.
 Endometriozis kaynaklı infertilite nedeni ile baş-
vuran bir kısım genç kadında cerrahi ilk seçenek 
olabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi bir grup hastada 
cerrahi sonrası doğal konsepsiyon şansı artmaktadır 
[57]. Tedaviye başlamadan önce hastalara cerrahinin 
ve YÜT’ün avantajları ve riskleri konusunda bilgi ve-
rilmelidir. Bu tür hastalarda preoperatif olarak over 
rezervi son derece dikkatli bir şekilde değerlendiril-
meli, ovaryen rezerv azalması konusunda hastalar 
mutlaka bilgilendirilmelidir. Yeterli over rezervi olan 
genç yaştaki hastalarda aranması gereken diğer özel-
likler; sperm kalitesi, spontan ovulasyon ve tüplerin 
açık olup olmamasıdır. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa 
cerrahi tedavi seçeneği düşünülebilir. Ameliyat son-
rası çifte 12-18 ay boyunca doğal olarak gebe kalma 
şansı verilmelidir. Ameliyat sonrası medikal tedavi-
lerden (OK, GnRH-analogları) kaçınılmalı, çifte ameli-
yatın hemen ardından doğal yollarla hamile kalmaya 
çalışmaları önerilmelidir.
 Intrauterin inseminasyon (IUI) normal semen kali-
tesi olan çiftlerde uygulanabilecek kolay bir yöntem 
olduğu için minimal ve hafif derece endometriozis-
teki başarısı birçok çalışmanın konusu olmuştur. Ne 
yazık ki bu çalışmaların birçoğunda endometriozis 
evresi bildirilmediğinden, IUI ile kontrollü ovaryen 
hiperstimülasyonu (KOH) tedavisinin birlikte kullanı-
mı veya IUI tedavisinden hemen önce ablatif cerrahi 
yapılmış olması gibi metodolojik zayı� ıklara sahiptir 
[7]. Bu nedenle IUI’nin kendi başına etkisi belirsizli-
ğini korumaktadır. Laparoskopi sonrası dört siklus 
KOH+IUI yapılan minimal/hafif endometriozisli has-
taların gebelik sonuçları kıyaslanmış, minimal en-
dometrioziste %70, hafif endometrioziste %68 ve 
açıklanamayan infertil hastalarda ise bu oran %66 
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olarak gösterilmiştir [78]. Laparoskopik cerrahi son-
rası spontan gebelik sağlanamamışsa KOH+IUI etkili 
bir tedavi gibi gözükmektedir.
 Cerrahinin ilk seçenek olarak önerilebileceği bir 
diğer hasta grubu ise, pelvik ağrı gibi endometriozi-
sin ağır semptomlarıyla başa çıkamayan hastalardır. 
Cerrahi tedaviden önce hastalara, ameliyatın semp-
tomların tedavisinde en etkili yöntem olduğu ancak 
ameliyattan sonra semptomların tekrarlayabileceği 
ve ayrıca yumurtalık rezervinin ameliyatla azaltılabi-
leceği anlatılmalıdır.
 Yukarıda da detaylı olarak anlatıldığı gibi endo-
metriomanın over kanseri riskini artırdığı bilinmek-
tedir. Malignite şüphesi olan hastalara önerilebilecek 
tedavi seçeneği de cerrahi olmalıdır. Büyük çaptaki 
endometrioma, ileri yaştaki hasta, nulliparite ve so-
lid bölümleri olan kistler yüksek risk grubu olarak 
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte CA125 over kan-
serinin tanı ve takibinde en yaygın kullanılan tümör 
markeri olmasına rağmen, diğer kanserlerde, endo-
metriozis, pelvik in� amatuvar hastalık, fibroidler ve 
over hiperstimülasyonu gibi bazı iyi huylu jinekolojik 
hastalıklarda da artabilir. CA125’in yumurtalık malig-
nitelerini saptama duyarlılığını artırmak için ultraso-
non bulgularının yanında insan epididimis proteini 
4 (HE4) ve ROMA algoritması (Risk of Ovarian Malig-
nancy Algorithm) kullanılmalıdır. 

Hangi hasta grubuna cerrahi 
önerilmemelidir?

Yukarıda da belirtildiği üzere, günümüzde endo-
metriozis cerrahisinin ovaryen rezervi olumsuz etki-
lediği, ovaryen stimulasyona verilen yanıtı azalttığı 
ve YÜT sonuçlarını iyileştirmediği görüşü hakimdir. 
Bu nedenlerden dolayı hastalara YÜT öncesi cerrahi 
tedavi önerilmemelidir. Bu yaklaşım, operasyon ve 
histolojik tanı olmadan endometriozis tanısının nasıl 
konulabileceği sorusunu akla getirmektedir. İyi bir 
anamnez sonrasında deneyimli uzmanlar tarafından 
yapılan vajinal ultrason ve pelvik MR endometriozis 
tanısınının konulmasında bize yardımcı olacaktır. 
Endometriozis tanısını koymamızın pratik anlamda 
en önemli sebeplerinden biri bu hastalarda YÜT uy-
gularken ovaryen stimulasyon kaynaklı muhtemel 
endometriozis alevlenmesi nedeni ile dondurulmuş 
embriyo transfer seçeneğini kullanmaktır. 
 Azınlıkta olmakla birlikte, YÜT öncesi cerrahinin 
avantajlarını savunan makaleler de yok değildir [79-
81]. Cerrahi tedavi konusunda fikir ayrılıkları olsa da, 
hemen hemen herkesin birleştiği nokta YÜT öncesi 

sadece tanısal amaçlı laparoskopinin yapılmaması 
gerektiğidir.
 Endometriomaların varlığının YÜT sonucunu 
olumsuz etkileyeceği düşünülürken son çalışmalar 
bunun aksini gösterir niteliktedir [82-84]. Öte yandan 
endometrioma ameliyatı, özellikle endometriomalar 
bilateral ise over rezervini olumsuz etkilemektedir 
[58, 60-62]. Endometriomaları opere etmemek, bazı 
hastalarda teknik olarak zor oosit alımına ve enfek-
siyona bağlı komplikasyonlara neden olabilir. Bu 
nedenden dolayı bazı uzmanlar endometriomayı 
aspire etmeyi önermişlerdir [50], ancak aspirasyon 
sonrası endometriomaların kendini yenilediği bir-
çok makalede yer almaktadır [2]. Oosit toplama iş-
lemi sırasında endometrioma delinmesini önlemek 
için çaba gösterilmelidir. Endometriotik sıvı oosit 
için toksiktir, blastulasyon ve embriyo implantasyon 
başarısını tehlikeye atar [85]. Bu nedenlerden dolayı 
çok büyük endometrioması olan hastalara YÜT önce-
si cerrahi önerilebilir. 
 Elimizde bulunan verileri toparlayarak özetlersek; 
yukarıda primer cerrahi önerdiğimiz hasta kriterlerini 
taşımayan, over rezervi düşük olan ve özellikle de 35 
yaş üstü hastalara cerrahi önermeksizin YÜT tavsiye 
edilmelidir.

Endometriomalı Hastalarda Yardımcı Üreme 
Teknikleri ve Fertilite Prezervasyonu

Endometrioma cerrahisiyle over rezervinin azalma 
riski olduğu unutulmamalı ve cerrahi planlamadan 
önce fertilite prezervasyon tekniklerinin de uygula-
nabileceği mutlaka hasta ile tarıtışılmalıdır. Fertilite 
prezervasyon teknikleri gonadotoksik tedaviler ala-
cak kanser hastaları başta olmak üzere, otoimmün 
veya hematolojik hastalıkları olan hastalarda yaygın 
ve artan bir şekilde kullanılmaktadır. Buna ek olarak 
sık olmamakla birlikte, over cerrahisi nedeniyle over 
rezervi azalma riski taşıyan hastalarda da, çeşitli ferti-
lite prezervasyon teknolojileri uygulanmaktadır [86]. 
Bu tekniklerin başında embriyo, oosit ve over dokusu 
kriyo kriyoprezervasyonu gelmektedir.
 Embriyo kriyoprezervasyonu en yaygın olarak 
kullanılan teknolojidir. Yıllar boyunca bu yaklaşımın 
başarı oranı kullanılan tüm diğer yöntemlerden daha 
yüksek olmuştur. Embriyo çözme sikluslarının başa-
rı oranları taze IVF sikluslara yaklaşmakta, hatta bazı 
durumlarda önüne geçmektedir [58]. Ancak embri-
yo kriyoprezervasyonu sadece evli hastalarda, ya da 
donör sperm uygulamasının yasal olduğu ülkelerde 
uygulanabilecek bir seçenektir. Embriyo kriyoprezer-
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vasyonun uygun olmadığı, özellikle donör sperm kul-
lanılmak istenmediği durumlarda oosit kriyoprezer-
vasyonu tercih edilebilir. Oosit kriyoprezervasyonu 
planlandığında da embriyo kriyoprezervasyonu gibi 
yaklaşık 2-4 hafta süren bir over stimülasyon siklusu 
gereklidir. Oosit kriyoprezervasyonu da başarı vaat 
eden bir yöntemdir. Kriyoprezervasyon teknolojisin-
deki büyük gelişmelerle, özellikle de vitrifikasyon tek-
nolojisinin daha geniş kullanımıyla bugün oosit kri-
yoprezervasyonu deneysel bir yaklaşım değil yerleşik 
bir teknolojidir [58]. Bu amaçla östrojeni suprafizyo-
lojik düzeylere çıkarmadan aromataz inhibitörleri ile 
ovulasyon indüksiyonu gerçekleştirilebilir. Büyük en-
dometrioması olan hastalarda OPU işleminde güçlük 
ve çok düşük oranda bildirilmiş olsa da ovaryen abse 
oluşabilecek komplikasyonlar arasındadır. 
 Over dokusunun dondurulması adet döngüsü-
nün herhangi bir zamanında over stimülasyonuna 
gerek kalmadan uygulanabilir. Özellikle içinde sağ-
lıklı folikülleri barındıran over korteksi parçaları ge-
lecekteki olası kullanım için dondurarak saklanabilir. 
Bunun da ötesinde gonadotoksik tedaviler öncesi, 
over cerrahisi veya kromozomal hastalıklar nedeniy-
le over yetmezliği riski altında olan prepubertal ço-
cuklara sunulabilen tek teknoloji budur [58]. Bu tek-
noloji, endometrioma cerrahisi planlanan hastalarda 
çıkarılan over kapsülünden sağlam dokular izole edi-
lerek gerçekleştirilebilir. Çıkarılmış over dokusundan 
ayrıca “exvivo” folikül aspirasyonu sonrasında matür 
veya immatür oosit eldesi  gerçekleştirilebilir.

 Daha önce vurgulandığı gibi, kriyoprezervasyon 
prosedürleri nadiren de olsa gonadotoksik tedavileri 
almayacak hastalar için de uygulanır. Endometrio-
zis hastalarında fertilite koruma tekniği olarak oosit 
dondurulması ilk olarak 2009’da bildirilmiştir [87]. 
Özellikle ileri derece endometrioziste şiddetli semp-
tomları olan ve gebelik isteği olmayan hastalarda 
cerrahi tedavi öncesi oosit kriyoprezervasyonu ferti-
lite şansının korunması adına iyi bir seçenektir. Tek-
rarlayan endometrioması olan ve IVF planlanan has-
talarla, ikinci bir ameliyat sonrası IVF siklusu yapılan 
hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada, cerrahinin 
over yanıtı, implantasyon ve gebelik oranları üzerine 
anlamlı derecede zararlı etki gösterdiği görülmüştür 
[88]. Ameliyat sonrası erken over yetmezliği riski ne-
deniyle rekürren endometrioma vakalarında cerrahi 
tedavi öncesi oosit veya embriyo kriyoprezervasyo-
nu hastaya sunulabilecek seçenekler arasındadır.
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İnfertil kadında gebeliği önleyen, tedaviyle oluşacak 
olan gebelik başarısını düşüren, abortusa ve erken 
doğumlara neden olabilen uterus ve tubalara ait 
kongenital veya sonradan olan bir çok patoloji histe-
roskopi ve/veya laparoskopi ile düzeltilebilir. 

Histeroskopik girişim ile tanı ve tedavi gerektiren 
patolojiler: Kongenital müllerian anomaliler, servi-
kal kanal patolojileri (stenoz, myom, polip, adezyon 
ve servikal yetmezlik), kronik endometrit (Histeros-
kopik girişimlerle tanı konabilir), endometrial polip, 
submüköz myom, intrauterin adezyonlar, istmosel 
ve adenomyozistir.

Laparoskopi gerektiren durumlar: Hidrosalpinks, 
endometriozis, endometrioma (bazı özel durumlar-
da cerrahi yapılabilir).

Transvaginal Ultrasonografi

İnfertil kadını muayene ederken vaginal ultrasonog-
rafi ile servikal kanal, uterin kavite, myometrium, 
overlerde antral follikül sayısı ile over rezervi değer-
lendirilir.
 Servikal kanalda myom veya polip varsa vaginal 
ultrasonografide görülebilir, adezyon görülmeyebi-
lir, histeroskopik girişimle kesin tanı ve tedavi yapıla-
bilir.
 Uterusta kongenital müllerian füzyon defektleri, 
endometrial polip, submüköz myom ve intrauterine 
adezyonların tanısında ilk basamak vaginal ultraso-
nografidir. 
 Vaginal USG de siklus zamanı ve probun pozis-
yonları çok önemlidir. Uterin kavitenin değerlendi-

rilmesi (adezyon, endometrial polip ve submüköz 
myomlar) erken folliküler fazda siklusun 8-11 günleri 
arasında yapılmalıdır bu dönemde endometrium in-
cedir, daha net görülür. Kongenital müllerian defekt-
ler ise sekretuvar fazda, daha kalın ve daha ekojen 
kompakt endometrium, çevre myometriumdan net 
olarak ayırtedilebildiğinden midluteal fazda (siklu-
sun 21-25. günleri) daha iyi görülür.
 Vaginal USG’de uterus, endometrial kavite de-
ğerlendirilirken mutlaka sagittal (longitudinal) ve 
transvers (koronal) planlarda bakılmalıdır. Sagittal 
planda servikal kanal ve endometrium uzunlaması-
na görünürken (Resim 1) prob 90 derece döndürü-
lüp transvers planda tubal ostiumlara doğru uzayan 
endometrial kavite ve fundal kontur görülür. Sep-
tum, bikornus, unikornus gibi kongenital müllerian 
füzyon anomalileri sagittal ve transvers planda net 
olarak tanınabilir. Septumda transvers planda fundal 
kontur (Resim 2) görülürken bikornusda iki ayrı fun-
dal kontur (Resim 3) görülür. Unikornusda transvers 
planda kavite iki kornual uç olmadığından yanlara 
uzamaz ellipsoid veya yuvarlağa yakın kavite (Resim 
4) görülür. İntrauterin adezyonlarda e ndometrial çiz-
gi ekojenitesinde tek veya multipl kesintili anormal 
şekiller görülür (Resim 5). Bu anomaliler 2 boyutlu 
(2D) USG yerine 3 boyutlu (3D) USG ile daha iyi ve net 
olarak görülür ancak 3D USG klinik kullanımda henüz 
yaygınlaşmamıştır. 
 Polip, myom, adezyon gibi intrauterinuterin pa-
tolojileri değerlendirmede HSG ve Salinsonohiste-
rografi de uterin kavite hakkında bilgi verirken, ute-
rin duvar görülmez. 
 Uterin agenesis, vaginal obstrüksiyon, kompleks 
anomaliler ve virgin olanlarda MR gerekebilir. La-
paroskopi invaziv olduğundan nadiren gereklidir. 
Histeroskopi gold standarttır, ancak uterus duvarını 
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göstermez, septum ile bikornus ayırt edilemez. Kon-
genital anomaliler TV USG (ideali 3D TV USG) ve his-
teroskopi ile birlikte değerlendirilir. 

Histeroskopi

Histeroskopi endometrium ince iken erken prolife-
ratif fazda, adet bittikten sonraki günlerde yapılır. 
Histeroskopi ile ‘gör ve tedavi et’ patoloji görülüp 
aynı anda tedavi edilebilir. Uterin kaviteyi değer-
lendirmek ve uterin faktöre bağlı infertiliteyi tedavi 
etmede histeroskopi ile kavitenin direkt gözlenmesi 
gold standarttır.

Diagnostik histeroskopi endikasyonları: İnferti-
lite, İntrauterin sineşi, Müllerian anomali şüphesi, 
USG, HSG, SİS de anormal bulgular, İstmosel, Retan-
siyone gebelik ürünü ve anormal uterin kanamadır.

Histeroskopi kontrendikasyonları: Viabl intraute-
rine gebelik, akut pelvik enfeksiyon, uterin kanser, 
aktif kanama.

Ofis histeroskopi: Vaginoskopi

Anestezisiz, spekulum, tenakulum kullanmadan va-
ginoskopik 30 derecelik diagnostik histeroskopla, 
mens sonrası, siklusun 4-11. günlerinde yapılır. Oral 
kontraseptif kullananlarda siklus günü önemli değil-

dir. Vaginal muayene ile uterus pozisyonu belirlenir, 
vaginal USG ile uterus değerlendirildikten sonra SF 
ile histeroskopa gelen hava kabarcıkları boşaltılıp 
servikal kanal gözlenerek geçilir, kaviteye panaro-
mik olarak bakılır, fundus, tubal ostiumlar ve kavite 
duvarları gözlenir. Kaviteye oryantasyonda tubal os-
tiumlar esas alınır. Çıkarken servikal kanal gözlenir. 
Servikal stenoz olan hastalarda önce HYS ile bakılıp 
servikal kanalın yönü ve internal ostium görülmeye 
çalışılıp gerekirse dilatasyon yapılır.
 Vaginoskopik teknik kullanılmayacaksa speku-
lum konup serviksin ön dudağı tek dişli tenakulum 
ile tutulup histeroskopla girilir. Cerrahi histeroskopi 
genel anestezi ile yapılabilir. 

Histeroskopik polipektomi

Endometrial polipler uterin reseptivite ve embriyo 
implantasyonunu etkileyerek fertiliteyi azaltabilir. 
Histeroskopik polip rezeksiyonu subfertil hastalarda 
ve yardımla üreme tedavilerinde gebelik oranlarını 
artırır (1,2).
 Küçük pediküllü polipler makasla kesilip tutu-
cu forsepsle çıkarılabilir. Daha büyük polipler genel 
anestezi altında servikal kanal 9 mm’ye kadar dilate 
edilip rezektoskopla alınabilir. Tubal ostium çevresin-
deki çok küçük poliplerin infertiliteye yol açtığı belli 
değildir, bunların çıkarılması ostiumda postoperatif 
fimozis veya stenoza neden olabileceğinden alınma-
yıp yerinde bırakılır. Bazı polipler görünüşte myoma 
benzeyebilir. Rezeksiyon sırasında polipler yumuşak 
yapıdadır, doku kesilirken polipin içinde kistik dilate 

Resim 3. Bikornus (koronal) Resim 4. Unikornus (koronal) Resim 5. Adezyon
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Resim 1. Normal kavite (sagittal) Resim 2. Septum uteri (koronal)



BÖLÜM 9  •  İnfertilitede Başarıyı Artıran Endoskopik Girişimler  ■  103 

endometrial glandlar multipl küçük beyaz noktalar 
şeklinde görülür. Cerrahiden önce kitlenin tabanı 
etrafında dönerek incelenir. Belirginleşmiş damar 
varsa aşırı kanamadan kaçınmak için ve görüntüyü 
bozmasın diye önce bunlar koagüle edilir. Polip loop 
elektrodla tabana doğru itilerek sınır hattı ve klivaj 
planı bulunabilir. Kitle küçük dilimlerle rezeke edilir. 
Kesilen parçalar görüntüyü bozuyor diye her kesiden 
sonra onları dışarı almak doğru değildir, rezektosko-
pu kaviteye sık girip çıkma hava emboli riskini artırır. 
Tüm parçaları işlem bitince veya görüntü bozulunca 
çıkarmak daha iyidir. Rezeksiyonun sonunda kana-
mayı önlemek için kitlenin tabanı koagüle edilir. İri 
poliplerde glisin gibi noniyonik solüsyonların aşırı 
yüklenme riski için salin solüsyonu ile bipolar loop 
elektrotlar tercih edilir. Polip çok mobilse kesici loop-
tan uzaklaştığından veya kornularda derinde lokalize 
ise rezeksiyon bazen zor olabilir.

Histeroskopik myomektomi

Submuköz myomlar endometrium distorsiyonu, 
tubal ostiumların distorsiyonu veya obstruksiyonu, 
kronik endometrial in� amasyon, uterin kontraktili-
teyi bozarak, endometrial reseptiviteyi bozarak ve 
anormal uterin vaskülarizasyon ile implantasyonu 
kötü etkileyip infertilite ve rekürren gebelik kayıpla-
rına neden olabilir (3,4). Uterin kaviteyi distorsiyone 
eden myomların gebelik oranını azalttığı bilinirken 
kaviteyi etkilemeyen intramural myomların gebeliğe 
etkisi tartışmalıdır (5). 
 Myomlar ESHRE tarafından Tip 0, Tip I ve Tip II 
olarak sını� andırılmıştır. Tip 0 (myom tümüyle ka-
vite içinde, myometrium içine uzanmıyor) ve Tip 1 
(<%50 myo metrium içinde) submuköz myomlarda 

histeroskopik myomektomi tercih edilir. Tip II (>%50 
myometrium içinde) myomlar histeroskopik rezek-
siyonu daha tecrübeli ekip gerektirir (Resim 1). Tip 
II submüköz myomlarda myom psödokapsülü ile 
uterin seroza arasında kalan myometrial kalınlık öl-
çülebilir, histeroskopik rezeksiyonda en az 4-5 mm 
kalınlık bulunması emniyet sağlayabilir. Histerosko-
pik myom rezeksiyonu tercihen bipolar koter veya 
histeroskopik morselatör kullanarak yapılır. Submü-
köz myomların histeroskopik rezeksiyonu gebelik ve 
canlı doğum oranlarını artırır (6). 
 Önce diagnostic histeroskopi ile myomun yeri, 
büyüklüğü ve tipi tespit edilir. Her iki tubal ostiumlar 
görülmeye çalışılır. Sonra serviks 9 nolu bujiye kadar 
dilate edilip rezektoskopla girilir. 

Tip 0 myom 

Bunlar genellikle bir işlemde tamamen çıkarılır. İlk 
rezeksiyon diliminden sonra polipin aksine beyaz 
fibröz doku gürülür. Rezeke edilen parçalar görüş 
alanını bozabilir, bunlar loop elektrotla çıkarılabilir. 
Distansiyon basıncında azalma endometrium, myo-
metrial damarlar ve kalan myom parçasının yüzeyin-
den kanamalara neden olur. Rezektoskopla tekrar 
girince kavite yıkanır, myomun tabanıyla birlikte 
tümü çıkarılana kadar rezeksiyona devam edilir. Aşırı 
kanamayı önlemek ve sıvı rezorpsiyonunu minimize 
etmek için taban koagüle edilir.

Tip I ve II myomlar

Bunlarda uterin duvar içindeki myom parçasının da 
çıkarılması gerekir. Myom dokusu ile myomu çev-
releyen normal myometriumun arası myom daha 

Resim 1. Myomların ESHRE klasifikasyonu
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dens ve beyaz renkte, myometriumun hafif pembe 
görünümlü daha konnektif fibröz doku oluşu ile ayır-
tedilir. Duvarın içine daha derin rezeksiyon uterin 
perforasyon riski taşır. Burada myomu kapsülünden 
künt diseksiyonla ayırmak perforasyon ve barsak 
laserasyonu riskini önler. Derin intramural rezeksi-
yon yaparken işleme ara verip kaviteyi boşaltmak 
gerekebilir. Rezektoskopla tekrar girildiğinde kalan 
myomun kaviteye uterin kontraksiyonlarla protrude 
olduğu görülüp daha kolay rezeke edilebilir. Uterin 
kontraktiliteyi stimüle etmek için oksitosin veya ergo 
alkaloidleri gibi ilaçlar da verilebilir. Zor olgularda iş-
lem abdominal USG altında yapılabilir. Beyaz kansız 
doku serozaya işaret eder perforasyona yaklaşıldığı-
nın göstergesidir. Burada rezidüel myometrium ka-
lınlığı USG ile ölçülebilr. 
 Monopolar rezektoskopla işlem yaparken kullanı-
lan noniyonik distansiyon sıvısı fazla miktarda rezor-
be olursa hiponatremi, hipervolemi, glisin toksisitesi, 
nörotoksik koma ve ölüme bile neden olabilir. İşlem 
sırasında glisin kaybı sıkı takip edilmeli, 1000 ml ve 
fazlası kayıp olursa risk artar, işleme son verilmelidir. 
Zor ve uzun sürecek olgularda, tip II myomlarda bu 
nedenle bipolar rezektoskopla salin solüsyonu kulla-
narak işlem tercih edilir. 2500 ml ye kadar salin solüs-
yonu kaybı sağlıklı kadınlarda tolere edilebilir. 
 Özellikle tip II myomlarda bir cerrahi işlemde 
myomun intramural kısmının tamamen çıkarılması 
zor olabilir. Myomlar büyüdükçe (4-5 cm) çıkarılma-
sı zorlaşır ve intramural parça kalma riski artar. Tip II 
myomlar için değişik teknikler ileri sürülmüştür. Bun-
lar aralıklı 2 kere cerrahi işlemler, enukleasyon tekni-
ği (7), Bettochchi’ nin OPPIuM tekniği (o� ice prepa-
ration of partially intramural Myomas) (8) gibi farklı 
yöntemlerdir. Bu tekniklerin amacı myomun intra-
mural kısmının uterin kaviteye ekstrude olmasıyla 
kolay rezeke edilip çıkarılmasıdır. İntrauterin basıncı 
hızlı değiştirme, oksitosin veya uterusa elle masaj ile 
uterusun kasılması stimüle edilerek myomun intra-
mural parçasının kaviteye doğmasına çalışılabilir. 
 ‘Litta enucleation in toto’ yönteminde myomun 
intrakaviter kısmını örten endometrial mukozaya 
Collins elektrot ile eliptik insizyon yapılarak myom 
ile uterus duvarı arasında klivaj bulunur, myom ile 
çevreleyen myometrium arasındaki bridler kesilerek 
myomun kaviteye protrüzyonu sağlanır. Myomun 
tepesinden başlayarak loop elektrotla rezeke edilir. 
Tabanda myom var ise myom ile myometrium ara-
sında klivaj planına loop sokularak myoma traksiyon 
uygulanarak intramural kısımın kaviteye protrüzyo-

nu sağlanır. Rezeke edilen parçalar loop elektrotla 
çıkarılır. Sıvı açığı 1 lt olunca, intramural kısım iri ise 
myom tümüyle çıkarılmayıp işlem sonlandırılıp 2 sik-
lus sonra ikinci cerrahi planlanabilir (9, 10). 
 Histeroskopik mekanik morselator (TRUCLEAR 
hysteroscopic morcellator ve MyoSure hysterosco-
pic tissue removal system) kullanarak yapılan cerra-
hilerde daha kısa opersyon süresi ve daha az komp-
likasyon bildirilmektedir. MyoSure hysteroscopic 
tissue removal systemi kullanarak Tip II myomlarda 
önce makasla endometrium ve psödokapsül açılıp 
separator ve grasping forsepsler ile myom kaviteye 
çekilip Tip I haline gelince morselasyonla %96 ora-
nında çıkarıldığı bildirilmektedir (11).
 Tip I ve Tip II myomların intramural parçalarının 
çıkarılmasında OPPIuM tekniği (O� ice preparation 
of partially intramural myoma) tarif edilmiştir. Psö-
dokapsül açılınca myomun myometrial kontraksi-
yonlarla kavite içine itildiği gösterilmiştir (9). Önce 
ofis histeroskopi ile myomu kapatan endometrium 
ve psödokapsül 5F makas veya bipolar Versapoint 
Twizzle electrode (Gynecare; Ethicon) ile insizyon ya-
pılarak myom ile psödokapsül arasında klivaj bulu-
nur. 2 siklus sonra erken proliferative fazda ikinci kere 
ofis histeroskopi yapılır myomun intramural kısmının 
uterin kavite içine protrüzyon durumu değerlendiri-
lir. Sonra klasik teknikle bipolar rezeksiyon yapılır. Bu 
yöntemle 59 hastanın 55’inde (%93) myomların Tip 0 
veya Tip I’ e dönüşüp daha kolay ve emniyetli şekilde 
çıkarıldığı bildirilmiştir (8).
 İntramural komponenti olan Tip I ve Tip II myom-
ların rezeksiyonunda cerrahın beceri ve tecrübesi ve 
ekipman çok önemlidir. İri myomlarda preoperative 
1 ay ara ile 2 kere GnRHa (triptorelin 3.75 mg) teda-
visi yapılabilir. Tip 2 (%50 den fazlası myometrium 
içinde) submuköz myomlarda histeroskopik rezek-
siyon yapılamıyorsa laparoskopik veya abdominal 
yaklaşım gerekebilir. Multipl submukozal myomlar-
da myomlar karşılıklı duvarlardaysa adezyon riski 
nedeniyle histeroskopik myomektomi aralıklı olarak 
2 ayrı işlem ile yapılabilir. Özellikle Tip II ve multipl 
myomektomilerde doğum sırasında rüptür riski ne-
deniyle sezaryen gerekebilir.

Komplikasyonlar

Uterin perforasyon, aşırı sıvı absorpsiyonu ile hipo-
natremi, kanama, uterus ve pelvik organlara termal 
hasarlar, enfeksiyon, intrauterine adezyon görüle-
bilir. Aşırı kanama olunca uterin kaviteye 30 ml lik 
foley balon kateter yerleştirip kanama durana kadar 



BÖLÜM 9  •  İnfertilitede Başarıyı Artıran Endoskopik Girişimler  ■  105 

şişirilir. Kanama hafi� ediği zaman çekilebilir. Kateter 
gerekirse 4-24 saat kadar tutulabilir (12). 
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Konjenital müllerian defektler

Konjenital müllerian füzyon anomalileri infertilite, 
tekrarlayan abortus, ve fetal malpozisyon, prematür 
membran rüptürü, preterm doğum, operatif doğum, 
IUGR, fötal ölüm gibi obstetrik komplikasyonlara ne-
den olabilir. 
 Uterin malformasyonların prevalansı fertil popu-
lasyonda %5.5, infertilitede %8 ve rekurrent gebelik 
kayıplarında %13-17 olarak bildirilmektedir. En sık 
olan septum uteridir. Diğer anomaliler bikornus, uni-
kornus, T şeklinde uterus ve didelfis uteridir (Şekil 
1,2) (1,2,3). 
 Uterin anomaliler 2 boyutlu transvaginal USG (2D 
TVUSG), 3 boyutlu transvaginal USG (3D TVUSG), So-

nohisterografi, HSG, MRI ve histeroskopi ile tanınır. 
Laparoskopi invazivdir. Tanıda 3 boyutlu USG ve his-
teroskopi gold standarttır.
 Uterin septum parsiyel veya komplet olabilir. 
Eksternal kontur düz veya uterin duvar kalınlığının 
%50’sinden az çöküntü vardır. Fundusdaki internal 
çöküntü myometrial duvar kalınlığının %50 sinden 
fazlaysa ESHRE-ESGE ye göre septum tanısı konur, 
ASRM ye göre internal çöküntü >1.5 cm ise septum 
kabul edilir. ASRM nin tanımladığı internal çöküntü 
<1 cm ve açı >90° olan normal/arkuat uterusun kli-
nik önemi yoktur (4). American Fertility Society (AFS) 
internal çöküntü >1.5 cm ise septum, 1-1.5 cm arası 
ise arkuat olarak tanımlamıştır. ESHRE-ESGE klasifi-
kasyonunda arkuat uterus yoktur. 
 Bikorporeal uterusda fundal eksternal kontur-
daki çöküntü uterin duvar kalınlığının %50’ sinden 
fazladır. TV USG de septum uterinin aksine eksternal 
fundal kontur tek ve düz değil çöküntü 3 boyutlu TV 
USG de çok belirgindir, 2 boyutlu TV USG de de tanı-
nabilir, birbirinden ayrı 2 eksternal kontur ve septu-
ma göre birbirinden daha uzak 2 endometrial kavite 
görülür (Şekil 2). Bikornuat uterusta abdominal veya 
laparoskopik metroplasti yapılsa bile, adezyonlar da 
infertiliteye yol açabildiğinden önerilmemektedir (6). 
Bikorporeal septum uteride fundal çöküntünün orta 
seviyesinde uterin duvar kalınlığı >150% uterin du-
var kalınlığı vardır. Nadir görülen kombine bikornuat 
septat uterus da fundusdaki internal çöküntü bikor-
nuat şekille birlikte olup septum kısmının insizyonu 
yapılabilirse de her zaman gerekmez (7). 
 İnternal çöküntüsü 4-10 mm olan hastaları ar-
kuat uterus kabul edip yapılan bir çalışmada öploid 
embriyo transfer edilen bu hastalarda implantasyon, 
biyokimyasal gebelik, abortus ve canlı doğum oran-
ları normal kontrol grubu ile benzer bulunup arkuat 
uterusda cerrahi insizyonun gerekmeyeceği bildiril-
mştir. Ancak arkuat uterusun tanımında görüş birliği 
oluşmamıştır (8). 
 Konjenital uterin anomalilerinden septum, T şek-
linde uterus ve endometrial kavite içeren uterin horn 
(retrograd menses, endometriozis ve adezyon riski) 
tedavi gerektirir. Bikornuat ve didelfik uterus da te-
davi tartışmalıdır, tekrarlayan gebelik kayıplarında 
belki tedavi gerekebilir. 

Uterin septum 

Rekurrent gebelik kaybında metroplastinin bekleme 
ile etkisini karşılaştıran randomize kontrollü çalış-
malar olmamakla birlikte infertil veya henüz gebelik 
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çok belirgindir, 2 boyutlu T  US  de de tanınabilir, birbirinden ayrı 2 eksternal kontur ve septuma göre 

birbirinden daha uzak 2 endometrial kavite görülür ( ekil 2). ikornuat uterusda abdominal veya 

laparoskopik metroplasti yapılsa da adezyonlarda infertiliteye yol açabildiğinden önerilmemektedir ( ). 

ikorporeal septum uteride  fundal çöküntünün orta seviyesinde uterin duvar kalınlığı  150% uterin duvar 

kalınlığı vardır. adir görülen kombine bikornuat septat uterus da fundusdaki internal çöküntü bikornuat 

şekille birlikte olup septum kısmının insizyonu yapılabilirse de  her zaman gerekmez ( ).  

İnternal çöküntüsü 4 10 mm olan hastaları arkuat uterus kabul edip yapılan bir çalışmada öploid embryo 

transfer edilen bu hastalarda implantasyon, biyokimyasal gebelik, abortus ve canlı doğum oranları normal 

kontrol grubu ile benzer bulunup arkuat uterusda cerrahi insizyonun gerekmeyeceği bildirilmştir. ncak 

arkuat uterusun tanımında görüş birliği oluşmamıştır ( ).  

Şekil 2. Uterin anaomalilerin ESHR/ESGE klasifikasyonu: (U2: internal çöküntü uterin >uterin duvar kalın-
lığın %50’si ve eksternal kontur düz veya %50 den az çöküntü var, U3: eksternal çöküntü >50% uterin duvar 
kalınlığı, Class U3b: midlin fundal çöküntünün derinliği >150% uterin duvar kalınlığı (5). 
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olmamış kadında septum görülünce insizyon önerilir 
(9,10). 
 Sınırlı çalışmalarda septum insizyonunun infertil 
kadınlarda gebelik oranını artırdığı, abortus ve erken 
doğum oranlarını azalttığı gösterilmiştir (4). 
 Pabuçcu ve Gomel açıklanamayan primer infer-
tiliteli ve septumlu hastalarda metroplasti ile %41 
gebelik ve %29.5 canlı doğum oranı bildirmişlerdir 
(11). Grimbizis derlediği 6 çalışmanın analizinde canlı 
doğum oranını septumlu hastalarda %6, metroplasti 
geçirenlerde %82 olarak bulmuştur (1). 
 Uterin septum insizyonu makas, monopolar veya 
bipolar koter veya laser ile yapılabilir. Uterin distan-
siyon sıvısı olarak makas ve bipolar koter ile insizyon 
yapılırken salin, monopolar koter ile insizyonda gli-
sin veya mannitol kullanılır.
 Histeroskopik septum insizyonu erken proliferas-
yon fazında yapılır. Endometrial kavite /kaviteler, her 
iki tubal ostiumlar görüldükten sonra en alt ucundan 
başlayarak anterior ve posterior uterin duvarlara eşit 
mesafede ortadan başlanıp optimal kavite oluşana 
kadar septum kesilir. Pembe myometrium ve vaskü-
ler yapılar görülünce, 3D TVUSG eşliğindeyse fundal 
myometrial kalınlık 10 mm (6–10 mm, 8–10 mm) 
(12,13), kalan internal girinti <10 mm olunca insiz-
yona son verilebilir. Daha ileri insizyon perforasyon, 
gebelik ve doğumda rüptür riski taşıyabilir. Uterin 
kavitenin 8 haftada iyileştiği bildirilse de bu süre tar-
tışmalıdır (14). 

Rezidüel septum

İnternal fundal girinti: ASRM’ ye göre >1 cm, ESH-
RE-ESGE’ ye göre myometrial kalınlığın %50 sinden 
fazla ise rezidüel septum kabul edilip tekrar insizyon 
yapılabilir (Resim 1) (12). Tekrar insizyon gerektiren 
rezidüel septum oranı %8-47arasında bildirilmekte-
dir (11, 15). 

T-şeklinde uterus

T şeklinde uterus ESHRE/ESGE (European Society 
for Human Reproduction and Embryology/Europe-
an Society for Gynaecologic Endoscopy) tanımına 
göre dismorfik uterus olup dıştan normal fakat ute-
rin kavitenin T şeklinde olduğu bir kongenital uterin 
malformasyondur (Class U1a). İntrauterin adezyon 
vakalarında da sonradan kavite T şeklinde olabilir. 
Bu anomalide uterin kavite dar, lateral duvarlar ka-
lın, 2/3 uterin korpus ve 1/3 serviks vardır. Diğer dis-
morfik uterus ise Class U1b olarak tanımlanan lateral 
duvarlarda kalınlaşma olmaksızın dar uterin kavite, 
1/3 korpus ve 2/3 serviks olan infantile uterustur. Bu 
nadir anomali diğerlerine göre geç tanımlandığı için 
prevalansı tam bilinmemektedir. DES kullanımı dışın-
da nadirdir. 
 Tanı TVUSG (2 boyut), sonohisterografi, HSG, 3 
boyutlu TVUSG, ve histeroskopi ile yapılabilir. Komp-
like anomalilerde ve adölesanda MR gerekebilir. HSG 
ve histeroskopi sadece kaviteyi gösterir, uterus du-
varları ve dış kontürü göstermez. 3 boyutlu USG ta-
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Resim 2. T-shaped uterus: 2/3 corpus, 
1/3 cervix; Uterus infantalis: 1/3 cor-
pus, 2/3 cervix
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nısal doğruluğu en iyi olandır. Lateral duvar kalınlığı 
>17 mm ve kavite dar T şeklindedir. 3D USG ile lateral 
duvar kalınlığı midluteal fazda en iyi değerlendirilir. 
 T-şeklinde uterus asemptomatik olabilir, term 
gebelik ve termde doğumlar olabilir. Nedeni açıkla-
namayan infertilite, tekrarlayan implantasyon başa-
rısızlığı ve gebelik kayıpları olan hastalarda erken fol-
lliküler fazda endometrium inceyken histeroskopik 
cerrahi ile her iki tarafta lateral duvarların kesilmesiy-
le kavitenin normal anatomisi sağlanır. Monopolar 
veya tecihen bipolar elektrotla ostiumlardan istmusa 
doğru gözlem altında, bilateral, 5-7 mm derinlikte, 
emniyet için 7 mm yi geçmeyen, myometrial duvara 
dik insizyon yapılır. Kalan myometrial kalınlık 10 mm 
kadar olmalıdır (16-19). 
 T-şeklinde uteruslarda Lateral duvarlar ve ön, 
arka duvarlara olmak üzere tüm 4 kadrana insizyon 
yapılan HOME-DU (Hysteroscopic outpatient met-
roplasty to expand dysmorphic uteri) tekniği de kul-
lanılmıştır (20).
 Postoperatif horman tedavisi ve profilaktik adez-
yon önleyicilerin kullanılması tartışmalıdır. Servikal 
yetmezlik, perforasyon ve sineşi gibi komplikasyon-
ları olabilir. Servikal yetmezlik için gebelik olunca di-
ğer müllerian anomalilerde olduğu gibi 18. Gebelik 
haftasından itibaren TV USG ile servikal yetmezlik 
gelişimi takip edilebilir. Bu hastalarda vaginal do-
ğum kontrendike değildir ama uterin duvar inceliği 
olanlarda doğumda rüptür riski olabilir.
 T şeklinde uterusları olan infertil, tekrarlayan ge-
belik kaybı ve preterm doğumu olan kadınlarda his-
teroskopik metroplastinin canlı doğum oranını artır-
dığı (yaklaşık %50-80 canlı doğum) bildirilmektedir 
(16-19, 21)
 Derin insizyonla uterin damarlar açılabilir. İst-
musdan bakınca simetrik olarak her iki tubal ostium 
görülür şekilde olacaktır. İnsizyon servikal kanala 
uzanırsa servikal yetmezlik riski olabilir. Birlikte fun-
dusta da hafif septum veya arkuat hali varsa kaviteyi 
genişletmek için fundal insizyon da yapılabilir. 
 Histeroskopik cerrahilerde postoperative antibi-
yotik, hormonal tedavi ve endometrial duvarları ayı-
rarak adezyonu önlemek için intra uterin alet, balon, 
antiadeziv jel önermek için henüz yeterli kanıt yoktur 
(4,22). 

Servikal serklaj 

Müllerian anomalilerde rutin servikal serklaj öneril-
memekte ancak geç abortus ((>16 hafta), preterm 
doğum (≤ 32 hafta) veya 18. Gebelik haftasında USG 

ile ölçümde servikal uzunluk <25 mm ise serklaj ya-
pılabilir (23). 
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İntra Uterin Adezyon

Endometriuma travma ile uterin kavite ve/veya ser-
vikal kanalın parsiyel veya komplet obliterasyonu 
sonucu oluşan menstruel anormallikler, infertilite, 
rekurrent gebelik kaybı Asherman sendromu olarak 
tanımlanmıştır. İnfertilitede %1.5, abortusu takiben 
rekurrent küretajlar ve plasental dokunun küretajlar-
la çıkarılmasında %40 kadar görülebilir. Gebe uterus 
küretaj sonrası adezyon geliştirmeye hassastır. İntra-
uterin cerrahi işlemler endometriumun bazal taba-
kasını travmatize edebilir, granulasyon dokusu geli-
şerek iyileşme olur. Uterusun karşılıklı duvarlarındaki 
granulasyon dokusu yapışıp filmi ve dens adezyon-
lar oluşturabilir. Duvarların devam eden adezyonu 
ile uterin kavite parsiyel veya komple oblitere ola-
bilir. Karşılıklı yüzeyler arasında yapışma olmaksızın 
yüzeyel veya myometriuma kadar derin fibrosis de 

olabilir. Spontan abortus sonrası, gebelik sonlandırıl-
ması, postpartum dönemde uterin küretaj adezyona 
neden olabilir. Postpartum küretaj kanamayı durdur-
mak için daha agressif yapıldığı için ve hipoöstroje-
nizm endometrial rejenerasyonu geciktirdiğinden 
bazal tabaka kolay hasarlanır, adezyon daha şiddetli 
olur. Gebelikte zona bazalis daha gevşektir, kan da-
marlarından zengindir, tekrar eden derin küretajlar 
bazal tabakayı hasarlandırabilir. Nongravid endo-
metriuma diagnostik küretaj, polipektomi, myomek-
tomi, septum insizyonu gibi histeroskopik cerrahiler, 
sezaryen, abdominal myomektomi, uterin emboli-
zasyon, postpartum hemorajide konan uterin komp-
resyon sütürleri ve endometrial Tbc gibi enfeksiyon-
lar da intrauterine adezyona neden olabilir. Multipl 
myom rezeksiyonlarında karşılıklı yüzeyler hasarlan-
dığından adezyon riski yüksektir. 

Semptomlar: semptomsuz olabilir veya menstrual 
bozukluklar (hipomenore, amenore, dismenore), in-
fertilite, tekrarlayan gebelik kaybı ve diğer gebelik 
komplikasyonları (premature doğum, intra uterin 
gelişme geriliği, fötal ölüm, plasenta yapışma ano-
malileri) görülebilir.

Tanı: endometrial kaviteye travma hikayesi, özellikle 
abortus ve doğumu takiben, hipomenore, amenore 
sorulur. Tanı TV USG, 3 boyutlu TV USG,  HSG, salin so-
nohistereografi, histeroskopi ve gerekirse MR ile ya-
pılır. TV USG de endometriumda  düzensizlik, endo-
metrial çizgi ekojenitesinde tek veya multipl kesintili 
anormal şekiller, fibrozis ve obliterasyon görülebilir. 
HSG, salin sonohistereografide dolma defektleri ve 
obliterasyon görülebilir. Histereoskopi tanıda altın 
standarttır.

Klasifikasyon: Adeziv bantların kalınlığı, tubal os-
tiumların açıklığı, kavitede obliterasyonun oranı ve 
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si ik syo  deziv bantların kalınlığı, tubal ostiumların açıklığı, kavitede obliterasyonun oranı ve 

menstruel paterne göre hafif, orta ve şiddetli olarak birçok sınıflama yapılmıştır.  

e i  Uterin kavite şekil ve büyüklüğünün sağlanması, rekurrent adezyonların önlenmesi, bozulmuş 

endometriumun re enerasyonu ve normal reproduktif fonksiyonların sağlanması amaçlanır. enel 

anestezi altında ameliyathanede mesane dolu halde abdominal US  altında histeroskopi ile girilir, salin 

distansiyonu ile basit lokalize filmi avasküler adezyonlar ayrılır. iddetli  adezyonlarda makas ile kesilip 

kavite açıldıkça fundusa doğru ilerlenir, kavite tamamen açılıp ostiumlar görülene kadar abdominal US  

ile de uterus sagittal ve transvers planlarda taranarak işleme devam edilir. Makas ile işlemde sağlıklı 

endometriuma hasar minimaldir, koagülasyon olmadığından fundusa ulaşılınca myometriumdan hafif 

kanama görülüp durulabilir. Hipovolemi, kon estif kalp yetmezliği  ve pulmoner ödemi önlemek için sıvı 

kaybı (S ) takipedilir, 2500 ml yi geçmemelidir, gerekirse lasi  ile diürezis indüklenir.. Monopolar 

elektrocerrahide hipotonik sıvı kaybı 1000 ml ye ulaşınca ciddi hiponatremi olabilir. dezyoliziste 

postoperatif adezyon riski nedeniyle intrauterin ener i yerine makas tercih edilir. Elektrocerrahi 

kullanılacaksa bipolar önerilir.  

omplikasyonlar  hemora i ve perforasyon olabilir. Perforasyon riski yüksektir %50 ye kadar çıkabilir. 

iddetli ve kavitenin oblitere olduğu vakalar tecrübeli cerrahlar tarafından yapılmalıdır.   

Postoperatif yönetim  adezyonların yeniden oluşum riski hafif ve orta adezyonlarda  1 3, şiddetli vakalarda 

2 3 oranında olabilir. dezyon reformasyonunu azaltmak için  solid bariyerler (intrauterine araçlar, 
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menstruel paterne göre hafif, orta ve şiddetli olarak 
birçok sını� ama yapılmıştır. 

Tedavi: Uterin kavite şekil ve büyüklüğünün sağlan-
ması, rekurrent adezyonların önlenmesi, bozulmuş 
endometriumun rejenerasyonu ve normal repro-
duktif fonksiyonların sağlanması amaçlanır. Genel 
anestezi altında ameliyathanede mesane dolu halde 
abdominal USG altında histeroskopi ile girilir, salin 
distansiyonu ile basit lokalize filmi avasküler adez-
yonlar ayrılır. Şiddetli adezyonlarda makas ile kesilip 
kavite açıldıkça fundusa doğru ilerlenir, kavite tama-
men açılıp ostiumlar görülene kadar abdominal USG 
ile de uterus sagittal ve transvers planlarda taranarak 
işleme devam edilir. Makas ile işlemde sağlıklı en-
dometriuma hasar minimaldir, koagülasyon olma-
dığından fundusa ulaşılınca myometriumdan hafif 
kanama görülüp durulabilir. Hipovolemi, konjestif 
kalp yetmezliği ve pulmoner ödemi önlemek için sıvı 
kaybı (SF) takipedilir, 2500 ml’yi geçmemelidir, gere-
kirse lasix ile diürezis indüklenir.. Monopolar elekt-
rocerrahide hipotonik sıvı kaybı 1000 ml’ye ulaşınca 
ciddi hiponatremi olabilir. Adezyoliziste postoperatif 
adezyon riski nedeniyle intrauterin enerji yerine ma-
kas tercih edilir. Elektrocerrahi kullanılacaksa bipolar 
önerilir. 

Komplikasyonlar: hemoraji ve perforasyon olabi-
lir. Perforasyon riski yüksektir %50’ye kadar çıkabilir. 
Şiddetli ve kavitenin oblitere olduğu vakalar tecrü-
beli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. 

Postoperatif yönetim: Adezyonların yeniden olu-
şum riski hafif ve orta adezyonlarda 1/3, şiddetli 
vakalarda 2/3 oranında olabilir. Adezyon reformas-
yonunu azaltmak için solid bariyerler (intrauterine 
araçlar, pediatric foley kateter, intrauterine balon), 
semisolid bariyerler (hyaluronic asid jel, karboksime-
tilselüloz ile hyaluronic asid jel kombinasyonu), er-
ken second-look histeroskopi (cerrahiden 1 hafta- 2 
ay sonra), antibiyotik tedavisi, hormonal tedavi kulla-
nılmaktadır. Hormonal tedavide östrojenin dozu, sü-
resi ve verilme yolu, progesterone ile kombinasyonu 
konusunda bir standardizasyon yoktur. Bu postope-
ratif yöntemlerin faydası ve hangisinin üstün olduğu 
ile ilgili çalışma ve kanıtlar henüz yeterli değildir. 
 Abortuslarda reziduel gebelik ürünü keskin küre-
taj yerine histeroskopik olarak çıkarılmalı. İkinci tri-
mester gebelik sonlandırılmasını takiben küretajlar 
ile oluşan adezyonlar 1. Trimester göre daha şiddetli 

ve adezyolizis sonrası gebelik oranları daha düşük 
bulunmuştur (1-4). Adezyonların şiddetine göre re-
kurrens oranları artar bir kaç kere tekrar adezyolizis 
gerekebilir (5,6). 

Kök hücre tedavisi

Kemik iliği kaynaklı kök hücreler, mezanşimal kök 
hücreler ve hastanın kendi menstrual kanından elde 
edilen stromal hücreler kateter ile girilerek spiral ar-
teriollere infüzyon, transmyometrial subendometrial 
alana verilmesi ve endometrial injüriden sonra uterin 
kaviteye stromal hücrelerin direkt instile edilmesi ile 
endomeriumun regenerasyonu amaçlanarak sınır-
lı sayıda hastalarda yapılan çalışmalarda gebelik ve 
canlı doğumlar bildirilmektedir (7-10). 
 Histeroskopik adezyolizis sonucu sağlıklı uterin 
kavite %50-95, menstrual kanama %68-98 oranında 
sağlanabileceği bulunmuştur (11,12). 54 çalışmayı 
içeren bir meta-analizde histeroskopik adezyolizis 
sonucu gebelik %50.7, canlı doğum %64.1, preterm 
doğum %14.5, erken gebelik kaybı %17.7, ektopik 
gebelik % 4.2, mid-trimester gebelik kaybı %11.5, 
neonatal ölüm %10.3, plasenta akreata %10, post-
partum hemoraji %11.4, servikal yetmezlik % 12.5 ve 
intrauterine gelişme geriliği % 8.7 oranında bulun-
muştur. Şiddetli adezyonu olanlarda gebelik oranı 
hafif adezyonu olanlardan önemli derecede düşük 
görülmüştür (13). 
 124 hastada histeroskopik adezyolizis sonucu 
%79 gebelik, %63.7 canlı doğum, %23.4 abortus bu-
lunmuştur. 85 canlı doğumda %29.4 prematurite, 
%17.6 anormal plasentasyon, %4.7 postpartum his-
terektomi komplikasyonları gelişmiştir (2). 
 Adezyolizis sonrası oluşan gebeliklerde anormal 
plasentasyon, plasenta akreata, inkreata ve perkrea-
ta, postpartum histerektomi ve prematurite riski ar-
tabileceği hastalara bildirilmeli ve yüksek riskli gebe-
lik olarak prenatal ve intrapartum takip yapılmalı ve 
doğum tecrübeli obstetrisyenlerin olduğu tersiyer 
hastanelerde planlanmalıdır (2,13).
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Tubal açıklığı değerlendirmede 
diagnostik histeroskopi

Son yıllarda ofis histeroskopinin tubal açıklığın de-
ğerlendirilmesinde rolü olabileceğini bildiren ça-
lışmalar sunuldu. Diagnostik histeroskopide tubal 
ostiumlara sıvı akımı, hava kabarcıklarının geçişinin 
görülmesi, kul de sak da sıvı birikmesinin sonografik 
olarak görülmesi ve selektif tubal kanulasyon teknik-
leriyle tubal açıklığın belirlenebileceği bildirilmekte-
dir (1-4). 
 72 hastaya (144 fallopian tuba) aynı anda diag-
nostik histeroskopi ve laparoskopik kromopertu-
basyon yapılıp tubal ostiumlara sıvı akımı gözlenmiş 
sonra laparoskopik kromotertubasyonla tubal açık-
lıklar değerlendirilmiştir. Her iki işlemde tubal açık-
lıklar karşılaştırıldığında histeroskopide tubal açıklığı 
gösteren pozitif akım etkisi tubal ostiumların %65.3 
ünde görülürken, laparoskopide tubaların %61’i açık 
olarak görülmüştür. Histeroskopik tubal akımın gö-

rülmesi %85.2 sensitivite ve %66 spesifite ile tubal 
açıklığın gösterilmesinde güvenilir olarak bildiril-
mektedir. Hidrosalpinks ve peritubal adezyonlarda 
yanlış olarak normal değerlendirme riski vardır (1). 
Histeroskopinin tubal açıklığı göstermedeki rolü ko-
nusundaki çalışmalar henüz yeterli değildir. 
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Sezaryen skar defekti: İstmosel

Sezaryen skar yerinde, istmik lokalizasyonda en az 
1mm derinliğinde istmosel, niş, divertikulum da 
denen anekoik alandır. Prevalansı TV USG de %24-
70, sonohisterografide %56-84 kadar olup sezaryen 
sayısı ile artabilir (1). Defekt doğum sırasında sezar-
yen yapılanlarda distalde, internal osa yakın, elektif 
sezaryen olanlarda daha proksimalde, alt uterin seg-
menttedir. Defekt oluşumu alt servikal histerotomi 
gibi cerrahi teknikler, tek kat sütür, kilitli sütür kul-
lanımı ile ilgili olabilen insizyon yerinin kötü iyileş-
mesiyle gelişebilir. Çoğu istmosel asemptomatiktir 
ve TV USG de tesadüfi görülür. Bazı hastalarda anor-
mal uterin kanama, mens sonrası istmosel poşunda 
birikmesi nedeniyle spotting tarzında kanama, kanlı 
veya kahverengi vaginal akıntı, dismenore, kronik 
pelvik ağrı ve sekonder infertiliteye neden olabilir. 
İstmoselde kan ve menstrual döküntülerin birikmesi 
postmenstrual kanama yapabilir. İstmosel tabanında 
düz, ince mukoza ile örtülü bol ve ektazik damarlar 
vardır. Poş genellikle menstrual kan ile doludur. Kan 
ve mukusun birikmesiyle hydrometra ve apse de 
gelişebilir. İstmoselli kadında gebelik olursa skar ek-
topik gebelik, uterin rüptür ve plasental anomaliler 
gibi obstetrik riskler vardır.
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 İstmosel poşunda birikip kalan menstrual kanın 
servikal mukusu, sperm motilitesini etkilemesi ile ve 
kronik in� amatuvar ortam yaratmasıyla düşük fertili-
te oranı ve sekonder infertilite olabilir
 Tanı için endometrium ince ve poşda kan birik-
mesinin olduğu mensden sonra değerlendirilir. Tanı 
TV USG, salin infüzyon sonografi, HSG, histeroskopi 
ve MR ile yapılabilir. TV USG, salinsonografide istmus 
önünde üçgen şeklinde anekoik alan, alt uterin seg-
ment ile mesane arasında kist şeklinde görülür. Ba-
zal ile apeksi arasında vertikal derinliği en az 1 mm 
lik defekttir. Defektin apeksi ile uterus serosal yüze-
yi arasındaki vertikal uzaklık reziduel myometrium 
kalınlığını gösterir (2,3). Uterin rüptür için reziduel 
myometrium cuto�  değeri 2.5-3 mm olarak kabul 
edilir (4).
 HSG’de sezaryen yerinde myometrial defect içi-
ne contrast ilacın uzandığı görülür. MR’de istmose-
lin derinliği, alt uterin segmentte istmosel üzerinde 
kalan myometrial kalınlık ve defektif kavitedeki en-
dometrial içerik görülür. İstmoselin tanı ve değer-
lendirilmesinde histeroskopi gold standarttır. His-
teroskopide istmusda servikal kanalın ön duvarında 
konkav defekt olarak görülür. 

Tedavi

Semptomatik hastalara tedavi yapılır. Tedaviden 
yarar görecek defektin tipi hakkında ortak görüş 
ve gold standard tedavi yoktur. İstmosel nedeniyle 
sekonder infertilitede cerrahi tedavi yapılır. Histe-
roskopik istmosel rezeksiyonu, vaginal tamir, lapa-
roskopik, laparotomik ve kombine (histeroskopi ve 
laparoskopi) yaklaşımlar yapılabilir.
 Histeroskopik yaklaşımda skarın inferior ve supe-
rior kenarları rezeke edilir, fibrotik doku alınır, defek-
tin en ince olan yatağı da roll ball elektrotla koagü-

le edilir, menstrual akıntının servikse doğru drenajı 
sağlanır. Defektin tepesinde myometrial kalınlık <3 
mm ise histeroskopik istmoplasti sırasında uterin 
perforasyon ve mesane yaralanması riski vardır. Bazı 
otörler rüptür riski nedeniyle reziduel myometrial 
kalınlığı >2-2.5 mm olan veya daha sonra gebelik is-
temeyen hastalara histeroskopik yaklaşım önermek-
tedir (3,5). 
 Laparoskopik yaklaşım özellikle reziduel myo-
metrial kalınlık <3 m m ise tercih edilir. İstmosel ve 
kenarlarındaki fibrotik skar dokusu sağlıklı myomet-
riuma ulaşana kadar kesilip alınır, insizyon 2 tabaka 
2-0 tek tek vicryl ile ve 3. tabaka periton monokril ile 
suture edilebilir.  Bu teknikle myometrium kalınlığı-
nın arttığı görülmüştür (4). 
 Histeroskopi laparoskopi kombine teknikte histe-
roskopla istmoselin lokasyonu tesbit edilip ışığı gö-
rerek laparoskopik eksizyon yapılabilir. 
 Vaginal yaklaşımla da skar dokusu kesilip açılır, 
çevreleyen fibrotik skar dokusu eksize edilip insizyon 
2 tabaka sütüre edilir. 
 Laparotomik yaklaşımda mini laparotomi ile skar 
defekti eksize edilip sütüre edilir. Özellikle reziduel 
myometriumu ince, <2.2  mm olanlarda (takip eden 
gebeliklerinde skarda ayrılma veya rüptür riski arttı-
ğından) önerenler vardır. 
 İnsizyon yapıp skarlı dokuyu rezeke edip sütürle 
kapatılan yaklaşımlarda işlem sonrası histeroskopi ile 
stenoz olmadığı ve tamirin yeterliliği kontrol edilir. 
Vaginal tamir laparoskopik tamire göre daha kost ef-
fektif ve kısa sürelidir, ancak vaginal cerrahi tecrübesi 
gerektirir. 
 İstmosel tamiri yapılıp gebelik olanlarda vaginal 
doğum olsa da uterus rüptür riski olduğundan se-
zaryen tercih edilebilir. Sekonder infertil hastalarda 
istmosel tamiri ile %40-80 kadar gebelik başarısı bil-
dirilmektedir (2-4,6,7). 
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 Genel olarak gebelik istemeyenlerde histeros-
kopik rezeksiyon yapılabilir. Defekt yerinde reziduel 
myometrium kalınlığı <3 m m olanlarda mesane ya-
ralanması ve uterin rüptür riski nedeniyle histeros-
kopi önerilmez, gebelik isteyenlerde skara insizyon, 
eksizyon ve çok katlı sütür tercih edilir. Eksizyon ma-
teryalinde endometriozis de görülebildiğinden de-
fektin cerrahi eksizyonu fertiliteyi artırabilir (4). 
 İs tmoseli olan kadınlarda cerrahi yaklaşım hasta-
nın fertilite planı ve rezidüel myometrium kalınlığı 
ölçümüne göre tayin edilir. Gebelik istemiyor ve rezi-
 düel myometrium kalınlığı >3 m m ise histeroskopik 
rezeksiyon yapılabilir. Gebelik düşünmeyen sempto-
matik kadınlarda histerektomi de yapılabilir. 
 Fertilite arzusu olan veya nedeni açıklanamayan 
infertil kadınlarda özellikle myometrium kalınlığı <3 
mm ise) fistül traktını eksize ederek ve insizyon ye-
rini multipl tabaka sütüre ederek myometriumu ka-
lınlaştırıp kuvvetlendirerek laparoskopik rezeksiyon 
ve tamir yapılabilir. Gebelik düşünen asemptomatik 
kadınlarda potansiyel uterin rüptür riskini azaltabi-
leceğinden hasta ile tartışıp cerrahi tamir yapılabilir 
(4,8). İstmosel rezeksiyonu ve tamiri vaginal veya la-
parotomik yaklaşımla da yapılabilir.
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Endometrial scratching

İVF başarısızlığı olan hastalarda endometrial resep-
tiviteyi artırıyor diye anestezisiz, pipel veya küretle 
yapılan endometrial injüri yaygın olarak yapılmasına 
rağmen yararlı etkisi tartışmalıdır. Embriyo transferi 
yapılan siklusdan önceki siklus 3-7 gününden baş-
layıp transfer siklusunun 3-7 gününe kadarki dö-
nemde endomeriuma yapılan injürinin lokal akut 
in� amasyon, sitokinler ve growth faktörleri artırarak 
implantasyona yararı olduğu ileri sürülse de henüz 
yeterli kanıt gösterilememiştir. En son yapılan meta-
analizlerde endometrial injüri yapılan ve yapılmayan 
gruplarda IVF’de canlı doğum oranları benzer bulun-
muştur. 
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Kronik endometrit

Kronik endometrit, endometrial stromada plasma 
hücrelerinin varlığı ile karakterize endometriumun 
kronik in� amasyonudur. Genellikle asemptomatik-
tir, lekelenme, pelvik rahatsızlık ve lökore yapabilir. 
Klinik önemi tam bilinmemekle birlikte endomet-
rial reseptiviteyi bozarak tekrarlayan implantasyon 
başarısızlığı ve abortuslara neden olabileceği sanıl-
maktadır. Nedeni açıklanamayan infertilite ve tekrar-
layan nedeni açıklanamayan implantasyon başarısız-
lıklarında, histeroskopik görünüm, biyopsi histolojik 
inceleme ve kültürel muayene ile araştırıldığında 
yaklaşık %40 kronik endometrit görülüp antibiyotik 
tedavisi ile gebelik ve canlı doğum oranlarının an-
lamlı derecede arttığı bildirilmiştir (1-3).



114  ■  BÖLÜM 9  •  İnfertilitede Başarıyı Artıran Endoskopik Girişimler

 Kronik endometritde histeroskopide stromal 
ödem, fokal veya di� üz epitelial hiperemi, 1-2 mm lik 
multipl mikropolipler, beyaz santral noktalı çilek gö-
rünümü ve hiperemik endometrium görülebilir (Re-
sim 1). Biyopsi materyalinin histolojik incelemesinde 
immünhistokimya ile stromada plazma hücrelerine 
bakılır. Mikrobial kültürde patojenler bakılır. Daha 
gelişmiş yöntem olarak real-time PCR kullanarak pa-
tojenin moleküler tayini yapılabilir (4). 
 Histeroskopide endometrit bulguları olan hasta-
ların biyopsi örnekleri immünhistokimya ile incelen-
diğinde histeroskopinin endometrit tanısında doğ-
ruluğunun %67 olduğu görülmüştür (5).
 Histeroskopi, endometrial histoloji, ve/veya 
mikrobial kültür ile kronik endometrit tanısı konan 
65 infertil kadında RT-PCR ile 9 patojen (Chlamydia 
trachomatis, Enterococcus, Escherichia coli, Gardne-
rella vaginalis, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma 
hominis, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus, 
Streptococcus) değerlendirildi. En güvenilir olan 
patojenden RT-PCR ile moleküler tanı ile histolojik 
tanı %46, histeroskopik tanı %58 ve mikrobial kül-
tür ile tanı %57 uyumlu olarak bulundu. 65 hastanın 
13’ünde (%20) her 3 klasik teknikte (histoloji+histe-
roskopi+mikrobial kültür pozitif) uyumluluk vardı. 
Bu 13 vakanın ise 10’unda moleküler mikrobiyoloji 
pozitif olarak bulundu. Her 3 klasik teknikle de kronik 
endometrit tanısı konan hastaların yaklaşık %77’sin-
de kronik endometrit bulundu. En sık görülen pato-
jenler sırasıyla Streptococci, E. Faecalis, E. Coli, Stap-
hylococci ve G. Vaginalis idi (4).

 Kron ik endometrit tedavisinde patojen spesifik 
antibiyotik tedavisi, ampirik olarak doksisiklin (200 
mg/gün, 14 gün), doksisiklin ile metranidazol kombi-
nasyonu veya sipro� oksasin (400 mg/gün,14 gün) ile 
metronidazole kombinasyonu (500-100 mg/gün, 14 
gün) kullanılan çalışmalar vardır (3,6).
 Rekurrent implantasyon başarısızlığı, rekurrent 
gebelik kaybı ile endometrit arasında ilişki halen tam 
açık değildir. Moleküler mikrobial teknoloji klinik 
pratiğe girdikçe ilişki anlaşılabilir (4,6). 
 Rutin TV USG de intrauterine patoloji görüleme-
yen subfertil kadınlarda tedavi öncesi rutin histeros-
kopinin gebelik ve canlı doğumu artırdığını gösteren 
yüksek kaliteli kanıtlar henüz gösterilememiştir (7). 
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Hidrosalpinks

İnfertil hastaların yaklaşık %25’inde tubal hastalık 
bulunur. Bunların da %30 kadarı hidrosalpinksdir. 
Pelvik in� amatuvar hastalık, endometriozis, apandi-
sit veya daha önce geçirilen pelvik veya abdominal 
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cerrahiler gibi nedenlerle distal tubanın oklüzyonu 
sonucu tubanın distansiyon veya dilatasyonudur. 
Tuba içindeki sıvı uterin kaviteye sızıp mekanik ola-
rak yıkayarak embriyoları kavite dışına sürükleyebilir, 
endometrial reseptivite ve embriyonun gelişmesini 
bozarak veya henüz bilinmeyen nedenlerle IVF’de 
implantasyon, gebelik ve canlı doğum başarısını 
yaklaşık %50 azaltır, abortus ve ektopik gebeliği ar-
tırdığı gösterilmiştir. Tubal hastalık olan kadınların 
%10-13’ünde ultrasonografide, %30’unda HSG ve 
laparoskopide hidrosalpinks görülür (1). 
 Hidrosalpinks varlığında endometrial kavitede 
sıvı birikebilir. Embriyo transferi günü endometrial 
sıvı varsa transfer iptal edilir, embriyolar dondurulur. 
Dondurulmuş embriyo transferi gününde de endo-
metrial sıvı varsa transfer iptal edilir. TVUSG ile görül-
meyen hidrosalpinks olabilir. HSG ile hidrosalpinks 
araştırılır, varsa salpinjektomi yapılır (2). 

Tedavi

Hidrosalpiks olan hastada günümüzde daha çok İVF 
tedavisi düşünülüp İVF tedavisi öncesi de laparos-
kopik salpenjektomi veya proksimal tubal oklüzyon 
yapılmaktadır. Eğitimi ve uygulanırlığı klinik pratikte 
azalsa da bazı salpinjektomi ve oklüzyon gibi steri-
lizasyon cerrahilerini istemeyen uygun vakalarda la-
paroskopik salpingoneostomi de yapılabilir.

Salpingoneostomi

Hidroasalpinks olan distal tubal uca makas, elekt-
rokoter veya lazer kullanılarak yapılan rekonstrüktif 

cerrahidir(3). Hidrosalpinks olan tuba korunarak do-
ğal gebelik oluşumuna izin verir. Distal tubal uçta ya-
pışıklığın olduğu ostiumun orijinal yeri, radial skarın 
merkezindeki avasküler noktadan, monopolar iğne 
(20 W), makasla veya lazerle insizyon yapılıp açılır. 
Burdan ince histeroskopla girilerek salpingoskopi 
ile tubal ampüller mukoza direkt gözlenir. Laparos-
kopi sırasında salpingoskopi için ikinci teleskop, ila-
ve ışık kaynağı, video kamera, monitor ve irrigasyon 
gerekir. Tuba forsepsi ile fimbriya tutulur, 2.9 mm 
histeroskop irrigasyon kılıfı ile (3.7 mm) 5 mm lik ka-
nülden batına ve fimbriyadan ampulla içine girilir, 
ampullar-istmik bileşkeye kadar ulaşılır. Tubal mu-
kaza SF ile irrige edilerek gözlenir. Tubal mukoza ve 
mukozal foldlar normal, adezyonlarla mukozal hasar 
yok, bilateral tubal oklüzyon yok, fibrozis ile tubal 
duvar kalınlığı artmamış, istmik hasar ve şiddetli tu-
boovaryon adezyon yoksa işlemden yarar göreceği 
düşünülerek yeni bir ostium oluşturulur, sonradan 
yapışıp kapanmasını önlemek için defokuse lazer 
ile serozanın vaporizasyonu, serozanın bipolar koa-
gülasyonu veya fimbrianın tubal mezosalpinkse sü-
türe edilmesi ile ampuller mukoza everte edilir. Aksi 
halde özellikle kalın duvarlı hidrosalpinkslerde artan 
rekurrens ve düşük spontan gebelik şansı nedeniy-
le salpingoneostomi yapılmayıp salpinjektomi ve 
İVF tercih edilir. Yaşlı veya genç olupta over rezervi 
azalmış hastalarda da salpingoneostomi önerilmez. 
Ayrıca salpingoneostomi laparoskopik rekonsrüktif 
tubal cerrahide tecrübe gerektirir. Uygun hastalar-
da salpingoneostomi ile spontan gebelik ve canlı 
doğum oranları %25 kadardır. Ektopik gebelik oranı 
artar, %10 kadardır (4). 

Salpinjektomi

Günümüzde hidrosalpinksde İVF öncesi tercih edilen 
tedavidir. Gebelik oranını kontrol grubuna göre 2 kat 
artırır (1, 5). 
 Kroni k enfekte doku çıkarılır, kronik pelvik ağrı, 
apse, torsiyon gibi potansiyel riskler kaldırılır, İVF de 
oosit toplarken overlere ulaşmak kolaylaşır. Salpin-
jektomide overin kanlanmasını bozarak over rezervi-
ni azaltmamak için tuba tutulup kaldırılarak overden 
ve ovaryen damarların geldiği bağlardan uzak tuba-
ya en yakın yerden kesilerek tuba alınır. İnterstisyel 
gebelik riski için tuba kornuya en yakın yerden kesi-
lir. Şiddetli dens adezyonlar varlığında salpinjektomi 
zordur over kanlanması ve rezervi azalabilir.
 Hidrosalpinks nedeniyle İVF tedavisi öncesi sal-
pingoneostomi (%48.9) ve salpinjektomi (%45.3) Resim 1. Normal ampüllar lümen
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yapılan gruplarda benzer canlı doğum oranları ve 
salpingonestomi grubunda %14 hidrosalpinks rekur-
rensi görüldü (6).

Proksimal tubal oklüzyon

Özellikle şiddetli pelvik adezyon ile pelvik anatomi-
nin bozulduğu vakalarda salpinjektomiye alternatif 
yöntemdir. Salpinjektomiye göre daha az invaziv ve 
kolaydır, over kan akımını bozmaz. Hidrosalpingeal 
sıvının retrograd uterin kaviteye akışını önler. Basın-
ca bağlı devam eden pelvik ağrı, adneksal torsiyon 
ve takiben cerrahi ihtiyacı doğması gibi dezavantaj-
ları vardır. İmplantasyon ve gebelik oranı salpinjek-
tomi ve salpingonestomiye benzerdir (7). 
 Essure aleti ile histeroskopik tubal oklüzyon yön-
teminin etkinliği ve güvenirliği konusunda yeterli 
kanıt mevcut değildir, komplikasyonları nedeniyle 
laparoskopik cerrahi daha çok tercih edilir (2). 
 Yapılan bir metaanalizde histeroskopik olarak 
hidrosalpinks olan tubaya Essure yerleştirilerek tubal 
okluzyon sağlanıp sonra İVF tedavisi yapılan hasta-
larda gebelik ve canlı doğum oranları laparoskopik 
salpinjektomi ve laparoskopik proksimal tubal oklüz-
yon yapılan hastalardan daha düşük bulunmuştur 
(8). 

Fimozis ve Fimbri al aglutinasyon

Fimozisde distal tubal uçta daralma olup tubal açıklık 
mevcuttur. Laparoskopide boyalı SF’in distal ampul-
lada dilatasyon yaparak dar uçtan fışkırır gibi aktığı 
görülür. Kıvrılmış tubalar infertilite, endometriozis ve 
fimbrial fimozis ile ilgili olabilir (9). 
 Fimozis laparoskopik fimbriyoplasti ile düzeltilir. 
Fimbriyal grasping forsepsle fimbriyal uç tutulup 
kaldırılır. Laparoskopik ince L prob dar ostiumdan 

sokulur. Antimezenterik taraftan küçük bir insizyon 
yapılıp, lazer, bipolar ince koter veya sütürle fimbria 
everte edilir (10,11). 
 Fimbrial aglutinasyonda fimbrialar arasında kar-
şıdan karşıya adeziv bridler mevcuttur. İnfertiliteyle 
ilişkisi tam belli değildir. Ovumun yakalanmasını et-
kileyebilir. Bridler yakalanıp kesilebilir. 
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Fertilizasyon alanındaki hareketli sperm sayısını 
ve döllenmeye aday oosit sayısını arttırarak gebe-
lik şansını arttırma hipotezine dayanan intrauterin 
inseminasyon (IUI), önceden hazırlanmış spermin 
ovulasyona yakın dönemde uterin kaviteye verilmesi 
olarak tanımlanabilir. Bu işlem ovarian stimulasyonla 
beraber yapılabildiği gibi doğal siklusta da yapılabi-
lir. Ancak doğal siklusta uygulanması ilişki problemi 
yaşayan çiftler dışında önerilmez
 Bir tedavi modalitesi olarak IUI’nin popularitesi 
yıllar içerisinde değişkenlik göstermiştir. IUI’nin etkin 
bir fertilite tedavisi olarak kullanılmasına karşı ileri sü-
rülen nedenler; IVF’ye kıyasla başarı oranının düşük 
olması, etkinliğinin yeterli düzeyde kanıtlanamamış 
olması ve artan çoğul gebelik riskidir (1). Öte yandan 
IUI; maliyeti düşük, kolay uygulanabilen ve ovarian 
hiperstimulasyon sendromu açısından oldukça az 
risk taşıyan bir tedavi yöntemidir. Genelikle IVF’ye 
giden yolda “stop-gap” tedavi olarak düşünülür. An-
cak titizlikle tedaviyi ciddiye alarak tüm prognostik 
kriterlere göre yapılan bir tedavide en yüksek gebelik 
oranları yakalanabilecektir. Dolayısıyla yakın takiple 
optimal oosit sayısına ulaşacak bir stimulasyon pro-
tokolü ile başarıyı yükseltmek mümkün olabilecektir. 
Stimulasyonda gonadotropinlerin kullanılması çoğul 
gebelik ve ovarian hiperstimulasyon yönünden risk 
artışına sebep olabileceğinden dikkatli takip gerekir. 
Kuvvetli risk düşünüldüğünde “rescue” IVF’ye dön-
me veya siklus iptali düşünülmelidir

IUI endikasyonları

İntrauterin inseminasyonun endikasyonları; 
 Açıklanamayan infertilite
 Servikal faktör

 Hafif-orta erkek faktörü
 Evre I ve II endometriozis
 Ejakulatuar disfonksiyon, seksüel disfonk-

siyon, impotans
 Ciddi vajinismus
 HIV gibi viral enfeksiyonlarda bulaş riskini 

azaltmak 
 Donör inseminasyon (ülkemizde yasak) olarak 

sıralanabilir.

 İntrauterin inseminasyon; genel olarak 40 yaş altı, 
sperm parametreleri normal olan ve en az bir fallop 
tüpü patent olan çiftler için uygun bir yöntemdir.
 2013 yılında yayınlanan NICE kılavuzunda IUI; sa-
dece fiziksel yada psikoseksüel problemler nedeniyle 
vaginal ilişkiye giremeyen çiftlerde, donör sperm kul-
lanımında, HIV pozitif erkek partnerde sperm yıkan-
ması gereksinimi gibi spesifik endikasyon varlığında 
ve aynı seks partneri olan çiftlerde bir tedavi seçene-
ği olarak önerilmektedir. Öte yandan, çiftler düzenli 
korunmasız ilişkide bulunuyorlarsa; açıklanamayan 
infertilite, erkek faktörü ya da hafif endometriozis en-
dikasyonları ile hastalara IUI önerilmemesi gerektiği 
bildirilmiştir (2). 
 Bu öneri 2 çalışmanın sonuçlarına dayandırılmış-
tır. Bunlardan ilki; Bhattacharya ve ark.’nın pragmatik 
randomize kontollü çalışmasıdır (3). Çalışmada; açık-
lanamayan infertilitesi olan çiftler izlem, klomifen 
sitrat (CC) ve stimule edilmemiş IUI tedavi gruplarına 
randomize edilmiştir. 6 ay sonunda tedavi grupları 
arasında canlı doğum oranları açısından istatistiksel 
fark saptanmamıştır. Araştırmacılar, CC ya da IUI’ın 
canlı gebelik açısından izleme üstünlük göstermedi-
ği sonucuna varmıştır. Bir diğer FASTT çalışmasında 
ise; 21-39 yaş arası infertil kadınlar; 3 siklus CC/IUI, 3 
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siklus FSH/IUI ve 6 siklusa kadar IVF içeren gelenek-
sel tedavi grubu ile FSH/IUI sikulusunun dahil edil-
mediği hızlandırılmış tedavi grubu olmak üzere iki 
gruba randomize edilmiştir (4). Siklus başına gebelik 
oranları CC/IUI için %7.6, FSH/IUI için %9.8 ve IVF için 
%30.7 olarak saptanmıştır. Hızlandırılmış grupta ge-
belik oranları daha yüksek, maliyet ise daha uygun 
saptanmıştır. Sonuç olarak FSH/IUI tedavisinin fayda 
sağlamadığı ileri sürülmüştür.
 Ancak, 2013 NICE kılavuzu yayınlandıktan sonra 
yapılan araştırmalar pratik uygulamada belirsizliğin 
devam ettiğini ve az sayıda kliniğin IUI siklusu sayı-
larını anlamlı olarak azalttığını göstermektedir (5; 6). 
2018 yılında yayınlanan TUI çalışmasında; açıklana-
mayan infertilitesi olan hastalarda 3 siklus ovarian 
stimulasyon ile IUI yapılmasının, 3 siklus izleme göre 
kümülatif canlı doğum oranlarını 3 kat arttırdığı sap-
tanmıştır (7). Bu sonuçlar; en az 2 yıldır açıklanama-
yan infertilitesi olan çiftlere birinci basamak tedavi 
olarak IUI değil IVF uygulanmasını öneren NICE reh-
berinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.
 IUI başarı oranı endikasyon türüne göre deği-
şiklik gösterebilmektedir. Örneğin; servikal faktör-
de doğal siklusta IUI, izleme göre oldukça başarılı 
sonuçlar göstermektedir (8). Donör IUI sonuçları da 
yüz güldürücüdür. 2008 yılında yapılan bir Cochrane 
derlemesine göre, donör intraservikal inseminasyon 
ve intrauterin inseminasyon başarı oranları sırasıyla 
%30 ve %24-80 olarak rapor edilmiştir (9). ESHRE ve-
rilerine göre IUI sonrası canlı doğum oranı %8.9’dur 
(10). Ovulasyon indüksiyonu ile yapılan IUI’da siklus 
başına başarı oranı %11-16.4 arasında bildirilmiştir 
(11; 12; 13; 14; 15). 

Erkek infertilitesi ve IUI

IUI endikasyonu olarak erkek infertilitesi tartışmalı 
konulardan biridir. Erkek fertilitesi açısından bakıldı-
ğı zaman gebelik şansını belirleyen en önemli faktör 
progresif motil sperm sayısıdır. British Fertility So-
ciety (BFS) rehberine göre IUI için gereken minimum 
total motil sperm sayısı (TMSS) 5 milyon olarak belir-
lenmiştir. Erkek faktörü nedeniyle, doğal siklusta ya 
da ovulasyon indüksiyonu ile IUI yapılan hastaları in-
celeyen bir Cochrane derlemesinde gebelik sonuçla-
rı açısından farklılık saptanmamıştır (16). Ancak hafif, 
orta ve ciddi erkek infertilitesi tanımlarının net olma-
ması nedeniyle çalışmalar heterojenite göstermekte-
dir. Yine, daha güncel bir randomize kontrollü çalış-
mada, açıklanamayan infertilite ve TMSS 3-10 milyon 

olarak tanımlanan hafif erkek faktörü olan çiftlerde 
ovulasyon indüksiyonu yapılan IUI ile IVF sonuçları 
arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (17). Bu 
sonuçlar, erkek infertilitesinde intrauterin inseminas-
yonun yeri konusunda görüş bildirmek için kanıtların 
yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Açıklanamayan infertilite ve IUI

Veltman-Verhulst ve ark.’nın Cochrane derlemesin-
de; açıklanamayan infertil çiftlerde, doğal siklusta 
intrauterin inseminasyon yapılmasının canlı doğum 
oranlarına anlamlı bir katkı sağlamadığı bildirilmiş-
tir (18). Ardından, 2018’de yayınlanan TUI çalışma-
sında; açıklanamayan infertilite hastaları ovulasyon 
indüksiyonu ile IUI ve izlem grubu olarak randomize 
edilmiş ve kümülatif canlı doğum oranları açısından 
karşılaştırılmıştır (7). Çalışma sonucunda; ovulasyon 
indüksiyonu ile IUI yapılan grupta kümülatif canlı 
doğum oranı %31 iken izlem grubunda %9 olarak 
saptanmış olup, ovulasyon indüksiyonu ile yapılan 
IUI’nin açıklanamayan infertilitesi olan çiftler için gü-
venli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu bildirilmiş-
tir. Pratik açıdan bakıldığında açıklanamayan infer-
tilitesi olan çiftlerde 2 yıl beklenmesi eğer hastanın 
yaşı genç, over rezervi iyi ise önerilmesi uygundur. 
Ancak bir çok çift acale ettiği için aktif tedavi arzusu 
içindedir, bu grup hastalarda oral ovulasyon indüksi-
yon araçlarının kullanımının aktif tedavide tek başına 
yeri yoktur. Aktif tedavide seçenek stimule IUI veya 
IVF olacaktır. Hasta infertilite süresi kısa <4 yıl, kadın 
yaşı 35 yaş, over rezervi iyi ise ıuı denenebilir. 2 kez 
başarılı bir IUI sonucu gebelik elde edilemezse, IVF 
tedavisine geçiş yapmak faydalı olacaktır.

IUI sikluslarında ovulasyon indüksiyonu

İntrauterin inseminasyon ovulasyon indüksiyonu 
yapılmadan doğal siklusta yapılabileceği gibi, an-
ti-östrojen ajan, aromataz inhibitörü ya da gonadot-
ropinlerle ovulasyon indüksiyonundan sonra da ya-
pılabilir. Van Rumste ve ark.; bir dominant follikül ile 
kıyaslandığında, 2,3 ve 4 dominant follükülün gebe-
lik oranlarını sırasıyla %5, %8 ve %8 arttırdığını gös-
termiştir (19). Cohlen ve ark.’nın randomize kontrollü 
çalışmasında, TMSS 10 milyonun altında olan çiftler-
de ovulasyon indüksiyonunun gebelik sonuçlarına 
faydası olmadığı bildirilmiştir (20). Açıklanamayan 
infertil çiftlerde ise doğal siklusta IUI yapılmasının 
gebeliğe katkı sağlamadığı, ovulasyon indüksiyo-
nunun ise gebelik oranlarını anlamlı olarak arttırdığı 
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bildirilmiştir. Ancak, araştırmacılar doğal yolla gebe 
kalmanın kabul edilebilir oranlarda olduğu iyi prog-
nozlu çiftlerde en az 6 ay izlemin ilk basamak tedavi 
seçeneği olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu-
nun nedeni; hem ovulasyon indüksiyonunun çoğul 
gebelik riskini attırması, hem de bu grup hastada 
ovulasyon indüksiyonu ile yapılan inseminasyonun 
gebelik oranlarına katkısının istatistiksel olarak an-
lamlı gösterilememesidir (18). Açıklanamayan infer-
til çiftlerde kadında zaten ovulasyon spontan olarak 
vardır ama gebe kalamazlar. Bu kadınlarda 2-3 folikül 
elde etmek amacıyla yapılan multifoliküler gelişim 
sağlayan indüksiyondan çoğul gebelik açısından 
korkulmaması gerketiği savunulur. Çünkü zaten bu 
kadınlar tek yumurtlama ile gebe kalamadıkları için 
bu tedavi uygulanmaktadır. Dolayısıyla 2-3 yumurta 
geliştirdiğimizde her yumurta ile üçüz gebelik  oluş-
turmaları kuvvetle beklenen bir sonuç değildir. Bu-
nun sadece açıklanamayan infertilitesi olanlar için 
ileri sürülen bir teori olduğunu hatırlatmakta fayda 
var. Diğer nedenlerle yapılan stimulasyonlara dikkat 
etmek gerekmektedir. Günümüzde çoğul gebelikle-
rin çoğu stimule IUI gebelikleridir.
 IUI sikluslarında ovulasyon indüksiyonu yöntem-
leri karşılaştırıldığında gonadotropinlerin anti-öst-
rojenlerden daha yüksek gebelik oranı sağladığı 
saptanmıştır (21; 22). Farklı tip gonadotropinlerin 
(üriner ya da rekombinant) gebelik oranları açısın-
dan fark yaratmadığı bildirilmiştir (21; 22). Benzer 
şekilde, ovulasyon indüksiyonunda anti-östrojen ya 
da aromataz inhibitörü kullanılması arasında gebelik 
oranları açısından fark saptanmamıştır (21). Güncel 
bir derlemede, açıklanamayan infertilite nedeniyle 
IUI yapılan hastaları içeren 14 çalışma analiz edilmiş-
tir (18). Gebelik ve canlı doğum oranları stimule IUI 
sikluslarda doğal siklus IUI’ye göre daha yüksek ve 
doğal siklusta yapılan IUI’da stimule zamanlı ilişki-
den daha yüksek saptanmıştır. Çoğul gebelikler açı-
sından bir fark bulunmamıştır
 Nandi ve ark.’nın açıklanamayan infertil hasta-
larda üç siklus gonadotropin ile stimüle edilen IUI 
ile bir siklus IVF tedavisini karşılaştırdıkları rando-
mize kontrol çalışmasında; tekiz canlı doğum oranı 
IUI grubunda %24.7, IVF grubunda ise %31 olarak 
saptanmış olup, iki grup arasında istatiksel olarak an-
lamlı fark bulunmamıştır (23). Yine, IneS çalışmasın-
da açıklanamayan infertilite ya da hafif erkek faktörü 
olan çiftlerde üç siklus IVF-tek embriyo transferi, 6 
siklus IVF-modifiye doğal siklus ve 6 siklus ovulasyon 
indüksiyonu ile IUI tedavileri karşılaştırılmıştır (24). 

12 ayda canlı doğum oranları sırasıyla %52, %43 ve 
%47 olarak bildirilmiştir. Araştırmacılar açıklanama-
yan infertilite ve hafif erkek faktörü için IVF’in birinci 
basamak tedavi seçeneği olarak uygun bir alternatif 
olmayabileceği sonucuna varmıştır.

Ovulasyon indüksiyonu yapılmadan IUI

Serum ya da idrarda LH bakılarak ovulasyon dönemi 
tespit edilir. Serum LH değerinin >20 mIU/ml olması 
LH pikini gösterir. Eğer idrar testi tercih edilecekse, 
tahmin edilen ovulasyon gününden 3-4 gün önce 
idrar testine başlamak gerekir. İdrarda LH testinin 
pozitif olduğunda ertesi gün IUI yapılır. İdrar LH piki 
genellikle serum LH pikinden 12 saat sonra tespit 
edilir. Düzenli adet görmeyen, ovulasyon problemi 
olan hastalar için uygun bir yöntem değildir. 

Klomifen sitrat (CC) ile ovulasyon indüksiyonu

Klomifen sitrat selektif östrojen analoğudur. Östroje-
nin hipotalamus üzerindeki negatif feedback etkisini 
engelleyerek FSH ve LH düzeylerinin artışına neden 
olur. Uterus ve serviks üzerinde anti-östrojenik etki 
gösterir. 
 Adetin 3-5 günlerinde başlanabilir, 5 gün boyun-
ca kullanılır. Başlangıç dozu 50 mg/gün olup 150 mg/
gün üzerindeki dozların kullanımı önerilmez. Ovulas-
yonun tespit edilmesi için 10. Günden sonra idrarda 
LH testi yapılmaya başlanır. Pozitif testten sonraki 
gün IUI yapılır. İdrarda LH takibi yapılan hastalarda 
ovulasyonun tetiklenmesi için hCG yapılmasına ge-
rek yoktur. Bir diğer yöntem ultrasonografi ile follikül 
gelişiminin izlenmesidir. Dominant follikül çapı 20-
22 mm ulaştığı zaman hCG yapılır.

Aromataz inhibitörleri

Letrozol ve anastrozol kullanılabilir. Siklusun 3-5. 
Günlerinde 2.5-5 mg/gün başlanıp 5 gün devam edi-
lir. Meme kanseri olan hastalar için uygundur.
 Oral ajanlara gonadotropin eklenerek yapılan te-
davilerde pratikde uygulanmaktadır. 5 gün CC veya 
letrozol kullanımı sonrası 50-75 IU Gonadotrpin kul-
lanımı ile devam edilir. Önde giden follikül 17-18 ula-
şında HCG verilir. 

Gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu 

Gonadotropinler ile ovaryen yanıta göre doz ayarla-
ması yapılarak kontrollü ovaryen stimülasyon sağla-
nır. Bu amaçla farklı protokoller kullanılabilir.
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1. Klasik step up protokol: Siklusun 3-5. Gününde 
75 IU ile başlanır. 5-7 günde bir E2 ya da ultraso-
nografi ile yanıt takip edilir. E2 < 100 pg/ml ise 
doz arttırılır. E2 > 100 pg/ml ise USG yapılmalıdır. 
50-75 IU doz artışı yapılır. İlk 5 günden önce doz 
arttırmanın faydası yoktur. Dominant follikül 16-
18 mm’e ulaşınca hCG yapılır. Çoğul gebelik ve 
OHSS riskinin en yüksek olduğu protokoldür. 

2. Step down protokol: Başlangıçta 4-5 gün 150-225 
IU gonadotropin uygulanır. Dominant follikül 10 
mm’ye ulaşınca doz 37.5 IU düşürülür. Doz hCG 
enjeksiyonuna kadar 3 günde bir 75 IU’ya kadar 
düşürülür. Bu protokolde monofolliküler gelişim 
daha fazladır. 

3. Kronik düşük doz protokol: Polikistik over send-
romu olan hastalarda tercih edilen protokoldür. 
37.5-75 IU ile başlanıp 14 gün devam edilir. 14 
günden önce doz değişikliği yapılmaz. 14 gün 
yanıt alınamazsa doz 37.5 IU/gün arttırılır. Daha 
sonraki doz artışları 7 gün aralar ile yapılır. Tedavi 
süresi 35 günü bulabilir. 

4. Amprik protokol: Siklusun 2-4. günlerinde yapı-
lan muayeneye göre; hastanın yaşı, antral follikül 
sayısı, vücut kitle indeksi göz önüne alınarak 50-
150 IU ile başlanır (25). 2-4 gün arayla E2 ya da 
USG ile takip edilir. 5-7 gün arasında 10 mm’den 
büyük follikül gelişimi olmazsa doz 37.5-75 IU art-
tırılır. Günümüzde sıklıkla kullanılan bir protokol-
dür. 

5. Hastanın FSH eşik değeri bir önceki siklusta öğre-
nildiğinde “yani cevap verdiği doz”, sonraki sik-
lusta o dozda başlanır. 

6. Önde giden folliküllerin sayısı kadar arkadan 
gelen orta büyüklükteki follikül sayısına dikkat 
etmek gerekir çoğul gebelik ve bilhassa hiperst-
mulasyon riski onlardan dolayı olur.

GnRH agonist ve antagonistleri

GnRH agonist ya da antagoinstlerinin kullanım ama-
cı; hipofiz süpresyonu yapılarak LH pikini engellen-
mesi ve prematür ovulasyonun önüne geçilmesidir. 
Ancak, IUI’da GnRH agonist ya da antagonistlerinin 
kullanılması konusunda fikir birliği yoktur. 2007 yı-
lında yayınlanan bir Cochrane derlemesinde; GnRH 
agonist ya da antagonistlerinin gebelik oranlarına 
katkı sağlamadığı ancak, çoğul gebelik riskini arttır-
dığı bildirilmiştir (21). 2014 yılına ait bir metaanaliz-
de ise GnRH antagonist kullanımının PKOS olmayan 
hasta grubunda gebelik oranlarını arttırabileceği 
bildirilmiştir (26). Belirli hasta gruplarında maliyet 

etkinlik analizi yapılarak antagonist kullanımı öne-
rilebilir.
 Ovaryen stimulasyon ile yapılan IUI’ın en önemli 
iki yan etkisi çoğul gebelikler ve ovaryen hiperstimu-
lasyon sendromudur (OHSS). ESHRE verilerine göre 
IUI sikluslarında ikiz gebelik oranı%9.6, üçüz gebelik 
oranı ise %0.5’dir (10). Multifolliküler büyüme, gebe-
lik oranlarını arttırdığı gibi çoğul gebelik riskini de 
arttırmaktadır. Tek follikul ile karşılaştırıldığında; 2,3 
ya da 4 dominant follikül oluşmasının çoğul gebelik 
riskini sırasıyla %6, %14 ve %10 arttırdığı gösteril-
miştir (27). İndüksiyon sırasında ilaç dozlarının yakın 
takibi ve mümkün olduğunca bireyselleştirilmesi de 
çoğul gebelik ve OHSS riskini azaltacaktır. 75 IU’nin 
üzerindeki gonadotropin dozlarında benzer gebe-
lik oranları elde edilirken çoğul gebelik riskinin art-
tığı gösterilmiştir (21; 28; 29). Stimulasyonda amaç 
2-3 dominant follikül elde edilmesi olmalı ve siklus 
boyunca follikül gelişimi tercihen transvajinal ultra-
sonografi ile yakın takip edilmelidir. Takipte 3 ya da 
daha fazla follikül 16 mm ve üzerine ulaşmışsa ve E2 
1500 pg/ml’den fazlaysa hCG yapılmamalı ve siklus 
iptal edilmelidir. Siklus iptaline alternatif olarak fol-
likuller aspire edilebilir ya da IVF’e dönülebilir. Çoğul 
gebelik riskini azaltmaya uygun bir program takip 
edildiğinde OHSS riski de oldukça düşük olacaktır.
 Ülkemizde geçerli olan ‘ÜYTE Yönetmeliği’ne 
göre; ovulasyon indüksiyonu sonunda 2’den fazla 
preovulatuar follikül gelişen IUI sikluslarında hCG 
enjeksiyonu yapılmaması, siklusun iptal edilmesi ve 
hastaya cinsel ilişkide bulunmaması önerilmelidir.

İntrauterin İnseminasyon prosedürü

Semen hazırlığı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) semen hazırlığından önce 
cinsel perhiz süresinin 2-7 gün olmasını önermiştir 
(30). Literatürde 2-7 gün cinsel perhizin yüksek semen 
hacmi ve TMSS ile ilişkili olduğunu bildiren yayınlar 
mevcuttur (31). Ancak güncel güncel bir çalışmada; ilk 
örnekte 5 milyonun altında TMSS olan hastaların 40 
dakika sonra verdikleri örnekte sperm motilitesinin ve 
morfolojisinin iyileştiği bildirilmiştir (32). Bu gözlemler 
reaktif oksijen molekülleri (ROS) ile açıklanabilir. Epi-
didimal spermatozoanın maturasyonu için belli sevi-
yede ROS’a ihtiyaç vardır (33). Ancak, ROS miktarının 
artması oksidatif hasarı arttırarak spermatozoanın fer-
tilite potansiyelini azaltabilir (34). Özellikle infertil er-
keklerde cinsel perhiz süresine bağlı olarak ROS’a ma-
ruziyet artarak spermde DNA fragmantasyonuna yol 
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açabilir (35; 36). Bu nedenle, kısa perhiz süresi doğal 
ve stimule IUI sikluslarında gebelik oranlarına pozitif 
yönde etki gösterecektir (37; 38). İki retrospektif çalış-
mada; IUI sonrası en yüksek gebelik oranlarının perhiz 
süresi 2-3 güne kadar olan gruplarda izlendiği bildiril-
miştir (39; 40). Ayrıca Bahadur ve ark.,oligozoospermi-
si olan hastalarda ardışık verilen semen örneklerinin 
daha yüksek gebelik oranları sağladığını göstermiştir 
(41). Tüm bu veriler DSÖ’nün önerisini tartışmaya aç-
mıştır. Mevcut çalışmalar ile perhiz süresinin maksi-
mum 3 gün olması önerilebilir (31).
 Pelvik enfeksiyon riskinin azaltılması ve prostog-
landinlere bağlı uterin kontraksiyonların önlenmesi 
için inseminasyon öncesi spermlerin bazı işlemler-
den geçirilmesi gerekmektedir. Semen hazırlığı için 
kullanılan 3 teknik; basit yıkama, swim-up tekniği ve 
dansite gradient yöntemidir. Sperm hazırlama me-
todlarının sistematik değerlendirmesinde en iyi met-
hodu seçmek için randomize kontrollü çalışmalar 
yetersiz bulunmuştur (42). Ancak, dansite gradient 
yöntemi ile daha yüksek motil sperm sayısı elde edi-
lebilir (43). Bu nedenle oligo-astenospermisi olan er-
keklerde dansite gradient yöntemi tercih edilebilir. 
 IUI için ileri hareketli sperm sayısının ne olması ge-
rektiği konusunda bir uzlaşma yoktur. Yakın zaman-
da yapılan bir metaanalizde, TMSS’nin 1 milyonun 
üzerinde ve morfolojinin %4’ün üzerinde olmasının 
muhtemel prognostik değere sahip olduğu ve bu 
değerlerin altındaki vakalarda IUI’dan kaçınılması ge-
rektiği bildirilmiştir (44). Van Weert ve ark.’larına göre 
yıkama sonrası TMSS alt sınırı 0.8-5 milyon arasında 
değişmektedir (45). Mevcut literatürde; hasta grup-
ları, tedavi yöntemleri ve sperm hazırlama teknikle-
ri büyük heterojenite göstermektedir. Bu nedenle 
sperm parametrelerinin prognostik değeri hakkında 
kesin görüş bildirmek mümkün gözükmemektedir. 
Genel kabul gören yaklaşım; total motil sperm sayısı 
alt sınırının 3-10 milyon, yıkama sonrası alt sınırın 1 
milyonun üzerinde olması gerektiği yönündedir (46). 
Literatürde insemine edilen sperm sayıları değişken 
olarak verildiği görülmektedir ve sperm sayısındakı 
artışın gebelik oranlarını arttırdığını biliyoruz. Prog-
nostik kriter olarak insemine edilen sperm sayısındaki 
5 milyom /ml olmasını uygun olacağı yorumlanabilir.

IUI zamanlaması

İnseminasyonun zamanlaması işlemin başarısını et-
kileyen en önemli faktörlerden biridir (47). Oosit, 
ovulasyondan sonraki 24 saat içinde fertilize olabilir. 
Spermin fertilizasyon kapasitesi kadın genital sistemi-

ne girdikten sonraki 48 saat boyunca en yüksektir. IUI 
zamanlaması bu iki veri göz önüne alınarak yapılsa da 
optimum zamanlama tartışmalıdır. IUI zamanını belir-
lemek için; LH pikinin tespiti, hCG uygulanması ya da 
follikül takibi yapılabilir. Literatürde bu yöntemlerin 
birbirine üstünlüğü gösterilememiştir (48). LH pikin-
den 24 saat sonra ya da hCG uygulamasını takiben 24-
40 saat arasında IUI yapılabilir (49; 50; 51; 52).

IUI işlemi

Hasta dorsolitotomi pozisyonunda hazırlanır. Antibi-
yotik profilaksisi gerekmez. Fresh ya da frozen sperm 
hazırlandıktan sonra işleme kadar vücut sıcaklığında 
saklanmalıdır. Antevert uterusta mesanenin dolu ol-
ması işlemi kolaylaştırabilir. Retrovert uterusta fayda-
sı yoktur.
 1 cc’lik enjektöre hazırlanmış sperm örneği aspi-
re edilir. Serviksten geriye kaçışın az miktarda olma-
sı ve uterin kontraksiyonların tetiklenmemesi için, 
spermle beraber az miktarda suspansiyon mediumu 
aspire edilmesi önerilmektedir. Daha sonra, enjektör 
inseminasyon kateterine bağlanır. Spekulum ile ser-
viks vizualize edilir. Sperme toksik olması nedeniyle 
povidone iodine kullanılmamalıdır. Kateter nazikçe 
endoservikal kanaldan ilerletilir. Kateterin uterin ka-
viteye girecek ucuna dokunmaktan kaçınılmalıdır. 
Kavite içerisinde kateter yaklaşık 6-6.5 cm ilerletirilir. 
Kanama ve uterin kramplara neden olabileceği için 
fundusa değmekten kaçınılmalıdır. Yine, benzer se-
bepler ile tenekulum kullanmaktan da kaçınılmalıdır. 
Ardından sperm içeri enjekte edilir ve kateter yavaş-
ça geriye çekilir. 
 Çalışmalarda, ultrasonografi eşliğinde IUI yapıl-
masının gebelik oranları üzerine anlamlı bir etkisi 
gösterilememiştir (53; 54). Ancak, internal osu geç-
mekte zorlanılıyorsa inseminasyon abdominal ultra-
sonografi rehberliğinde yapılabilir. 
 Tartışmalı bir diğer konu da işlemden sonra ya-
tak istirahatidir. İki randomize kontrollü çalışmanın 
sonuçları; IUI sonrası 10-15 dk dinlenmenin gebelik 
oranlarını arttırdığı yönündedir (55; 56). Güncel bir 
randomize kontrollü çalışmada ise, IUI sonrası he-
men mobilizasyon ile 15 dakika istirahat arasında de-
vam eden gebelik, canlı doğum ya da abortus oran-
ları açısından fark olmadığı saptanmıştır (57).

IUI sonrası luteal destek

IUI sikluslarında luteal faz desteğini değerlendiren 
güncel bir metaanalizde 11 randomize kontrollü ça-
lışma değerlendirilmiştir. Gonadotropin ile stimule 
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edilen sikluslarda luteal faz desteği ile canlı doğum 
oranları hasta başına ve siklus başına anlamlı olarak 
artmıştır. Koshravi ve ark., luteal faz desteği için oral 
didrogesteron kullanımının vajinal progesterona 
benzer gebelik oranları ve daha yüksek hasta mem-
nuniyeti sağladığını bildirmiştir (58). Klomifen sitrat 
ile stimulasyon yapılan sikluslarda ise klinik gebelik 
oranları arasında fark saptanmamıştır (59). 

IUI sayısı

Tüm dünyada 3-6 siklus IUI yapılması kabul gören bir 
yaklaşımdır. Bu uygulama 2015 yılında yayınlanan 
IneS çalışması ile de desteklenmiştir (24). Araştırma-
cılar, açıklanamayan infertilite ve hafif erkek faktörü 
olan çiftlere direkt IVF yapılması yerine 6 siklus ovu-
lasyon indüksiyonu ile IUI yapılmasının maaliyet-et-
kinlik açısından daha uygun olduğu bildirilmiştir. 
Daha fazla sayıda IUI yapılmasının sonuçlarını de-
ğerlendiren 2 çalışmada ise gebelik oranlarının ilk 
2 ya da 3 siklusta anlamlı olarak yüksek olduğu bil-
dirilmiştir (14; 60). Tüm bu veriler en az 3 siklus IUI 
önerilmesini desteklemektedir. Ancak, maksimum 
IUI sayısını belirlemek için kanıtlar yetersizdir. Burada 
hastanın beklentisi ve sabrı da önemlidir.

Bir siklustaki IUI sayısı

Erkek faktörü olan hastalarda, aynı siklusta çift IUI ya-
pılmasının gebelik üzerine pozitif etkisi bulunduğu 
bildirilmiştir (61; 62). Ancak, açıklanamayan infertili-
tesi olan çiftlerde tek ya da çift IUI yapılmasının ge-
belik sonuçları üzerine anlamlı bir etkisi yoktur (63).

Kateter seçimi

IUI’da kullanılacak kateterler yumuşak ya da sert 
olabilir. Yumuşak kateter hem servikste hem de en-
dometriumda daha az travmaya neden olur. Bu ne-
denle, uterus kontraktilitesini daha az uyarır ve hasta 
uyumu daha yüksektir. Öte yandan, bir Cochrane 
derlemesinde katater seçiminin gebelik oranlarını 
etkilemediği gösterilmiştir (64).

IUI başarısını etkileyen faktörler

Kadın yaşı, IUI tedavisinde klinik gebelik olasılığının 
en önemli göstergesidir. 40 yaş üstünde IUI başarı-
sında belirgin düşüş olduğu gösterilmiştir (65). Eğer 
kadın 35 yaş altında ise, erkek yaşının IUI başarısı 
üzerine etkisi yoktur. Ancak, kadın yaşı 35’in üstünde 
ve erkek yaşı 40’ın üstündeyse IUI başarısı yarı yarıya 

azalabilir (66; 67). Bu etki; 35 yaş üstünde semen vo-
lümü, motilitesi, morfolojisindeki düşüş ve oksidatif 
stresin yol açtığı mitokondrial ve nükleer DNA hasar 
ile açıklanabilir (68; 69).
 Literatürde IUI başarısını etkileyebilecek diğer 
parametreler ile ilgili iyi düzenlenmiş prospektif ran-
domize çalışmalar yoktur. Mevcut küçük örneklemli, 
retrospektif çalışmalara göre; hiç bir sperm para-
metresi gebelik için prediktif değere sahip değildir. 
Ancak, sperm morfolojisi > %4 ve toplam insemine 
edilen progresif motil sperm sayısı >5-10 milyon ol-
masının gebelik oranlarını pozitif yönde etkilediği 
bildirilmiştir (70). Dinelli ve ark.’ları; 38 yaş altı, ovu-
latuar disfonksiyonu olup over rezervi normal olan, 
bifolliküler gelişimin sağlandığı ve toplam insemine 
edilen progresif motil sperm sayısının 1 milyonun 
üzerinde olduğu hastalarda gebelik oranlarının yük-
sek olduğunu bildirmiştir (71). 

Maliyet analizi

Maliyet etkinlik araştırmaları minimum kaynak kul-
lanımı ile maksimum fayda sağlamayı amaçlar. Pek 
çok retrospektif kohort maliyet etkinlik çalışmasında 
IUI, ovulasyon indüksiyonu ile IUI ve IVF tedavileri 
karşılaştırılmıştır. Geniş kohort ya da randomize ça-
lışmaların çoğunda; servikal faktör, açıklanamayan 
infetilite ve hafif erkek faktörü için birinci basamak 
tedavi olarak IUI’ın ovaryen stimülasyonla IUI’a göre 
daha maliyet etkin olduğu gösterilmiştir (72; 73; 74). 
Ancak, bu çalışmaların retrospektif dizaynı kesin so-
nuçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
 Açıklanamayan infertil çiftleri içeren Custers ve 
ark.’nın çalışmasında 2 tedavi grubu oluşturulmuştur 
(75). Birinci gruba 6 ay izlem, ovulasyon indüksiyonu 
ile IUI ve IVF uygulanmıştır. İkinci gruba ise ovulas-
yon indüksiyonu ile IUI ve IVF uygulanmıştır. Her iki 
grubun kümülatif gebelik oranları 3 yıl sonra benzer 
saptanmıştır. Ayrıca, birinci gruptaki hastalarda daha 
az maliyetle benzer sürede gebelik elde edildiği bildi-
rilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz FASST çalışma-
sında ise; 3 siklus CC/IUI, 3 siklus FSH/IUI ve 6 siklusa 
kadar IVF içeren geleneksel tedavi grubu ile FSH/IUI 
sikulusunun dahil edilmediği hızlandırılmış tedavi 
grubu karşılaştırılmıştır (4). Hızlandırılmış grupta ge-
belik oranları daha yüksek, gebeliğe ulaşma süresi 
daha kısa ve maliyet daha uygun saptanmıştır. Araş-
tırmacılar, ART tedavilerinin komplikasyonları göz 
önünde bulundurulduğunda, açıklanamayan infertil 
hastalara 6 ay izlem önerilmesinin uygun olacağını 
bildirmiştir. Nandi ve ark.’nın randomize kontrollü 
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çalışmasında; 23-38 yaş arası, açıklanamayan infer-
tilitesi olan hastalar 3 siklus gonadotropin ile IUI ve 
1 siklus IVF tedavi gruplarına randomize edilmiştir 
(76). Canlı doğum, çoğul gebelik ve OHSS riski grup-
lar arasında benzer saptanmıştır. Tüm bu veriler; 38 
yaş altı, over rezervi normal olan hastalarda 3 siklus 
gonadotropin ile IUI tedavisinin IVF’ten daha maliyet 
etkin olduğunu işaret etmektedir.
 Güncel bir Cochrane derlemesinde, erkek faktörü 
nedeniyle 3 siklus IVF ya da 6 siklus ovulasyon indük-
siyonu ile IUI yapılan hastaların gebelik oranları açı-
sından anlamlı fark saptanmadığı bildirilmiştir (77). 
Erkek faktörü nedeniyle gonadotropin ile IUI yapılan 
hastaların maliyet etkinlik analizini değerlendiren bir 
çalışmada; TMSS arttıkça gebeliğe ulaşma süresinin 
kısaldığı, maliyetin azaldığı ve bu tedavinin özellikle 
TMSS’nin 3 milyonun üzerinde olduğu durumlarda 
IVF’ten daha maliyet etkin olduğu bildirilmiştir (78). 

Özetle;

 IUI; açıklanamayan infertilite ve hafif erkek faktö-
rü ile başvuran çiftler için başarısı IVF’in altında 
kalmayan güvenli, ucuz ve kolay bir alternatif ol-
maya devam etmektedir.

 Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda ovu-
lasyon indüksiyonu ile IUI yapılmadan önce 6 ay 
izlem uygun bir yaklaşım olabilir.

 Hasta seçimi oldukça önemlidir. IUI uygulama 
kararı ve sayısı, hastanın yaşı, over rezervi ve in-
fertilite süresi, sperm sayısı dikkate alınarak belir-
lenmelidir.

 38 yaş altı, ovulatuar disfonksiyonu olup over re-
zervi normal olan, bifolliküler gelişimin sağlandığı 
ve toplam insemine edilen progresif motil sperm 
sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu hastalarda 
gebelik oranlarının yüksek olduğunu bildirmiştir.

 Yıkama öncesi ve sonrası sprem parametreleri 
için net alt sınırlar belirlemek mevcut veriler ile 
mümkün değildir.

 Sperm hazırlama yöntemleri arasında tedavi ba-
şarısı açısından farklılık saptanmamıştır.

 Stimüle IUI sikluslarında gonadotropinler, klomi-
fen sitrat ve aromataz inhibitörlerine göre daha 
yüksek başarı sağlar.

 Dominant follikül sayısı gebelik oranlarını pozitif 
yönde etkilese de, ülkemizdeki yasal düzenleme-
ler gereği ovulasyon indüksiyonu ile 2 dominant 
follikül geliştirmek amaçlanır. 

 IUI sırasında kullanılan kateterin gebelik sonuçla-
rına etkisi bulunmamıştır. 

 Çift IUI yapılması sadece erkek faktörü olan hasta-
larda gebelik oranlarını yükseltebilir.

 Gonadotropin ile stimüle edilen sikluslarda luteal 
faz desteği gebelik oranlarını arttırabilir. Ancak, 
klomifen sitrat ile stimüle edilen siklularda etkin-
liği gösterilememiştir.
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İNFERTİLİTE TANIM (1)

 Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıllık süre 
içinde gebe kalınamaması durumu olarak belirti-
lir.

 Bu tanımın süresi keyfi bir şekilde seçilmiş olma-
sına 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 kalabilmiş-
lerdir.

İNFERTİLİTE NEDENLER (2)

Tablo 1.
Erkek faktörü %23
Ovulatuar disfonksiyon : %18
Tubal nedenler: %14
Endometriozis: %9 
Koital nedenler : %5
Servikal faktör : %3
Açıklanamayan : %28

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NEDENLER (3) 

Tablo 2.
Hipotalamik/Hipofizer nedenler. (Sek.
hipogonadizm)

%1-2

Testiküler nedenler (Pr.Spermatogenez-
de yetmezlik ve hipogonadizm)

%30-40

Posttestiküler nedenler (Sperm transport 
bozuklukları)

%10-20 

Sını� andırılamayan grup. %40-50

ERKEKDE HİPOTALAMO-HİPOFİZ-GONADAL 
AKS. (4) Şekil 1.

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NEDENLER-I (5)

 Hipotalamik-hipofizer hast. (GnRH, LH ve FSH ek-
sikliği) 
 Konjenital nedenler. 
 Konj. GnRH eksikliği. (Kallmann sendr.) 
 Hemokromatozis.
 Multi-organ genetik hast. (Prader-Willi / 

Laurence-Moon-Biedl-Bardet sendr.)
 Akkiz nedenler.
 Hipofiz ve Hipotalamus tm. (Makroade-

nom, Kraniofarenjiom)

Erkek İnfertilitesine Yaklaşım-
Azoospermik Erkeğin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi
Yazar

Prof. Dr. Serdar Günalp

11

Şekil 1. Spermatogenezin santral kontrolü. Hipotalamo-
hipofizer-testiküler aks. 
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 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

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NEDENLER-II

 Primer gonadal hastalıklar 
 Konjenital hast.
 Klinefelter sendr. (XXY)) ve variant’ları 

(XXY/XY;XXXY)
 Kriptorşidizm
 Myotonik distrofi
 Konj. Anorşi
 Varikosel
 Androjen dirençliliği sendr.
 5-alfa redüktaz eksikliği
 Y-kr. Delesyonları 

 Akkiz hast.
 Viral orşit (mumps, echovirus,arbovirus)
 Granülamatöz orşitis (Tbc. Lepra)
 Epididimo-orşitis (gonorrhea, chlamydia)
 İlaçlar (Alkilleyici ajanlar, alkol, marijuana, 

anti-androgenler, ketokonazol, spirono lak-
ton, histamine 2 reseptör antagonistleri)

 İonize radyasyon
 Çevresel toksinler (cadmium, kurşun cıva, 

karbon disulfide, dibromochloropropane) 
Hipertermi

 İmmünolojjk hast, (poliglandüler otoim-
mün hast. dahil) 

 Travma /Torsiyon / Kastrasyon.
 Sistemik hast. (renal yetm., hepatik siroz, kan-

ser, sickle cell hast., amiloidozis, Çölyak hast.

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NEDENLER-III

 Sperm transport bozuklukları
 Epididimal disfonksiyon (ilaçlar, enfeksiyonlar)
 Vaz Deferens Anormallikleri
 Konjenital yokluğu,
 Young’s sendromu, 
 Enfeksiyon,vazektomi 

 Ejakülatuar disfonksiyon
 Spinal kord hast.
 Otonomik disfonksiyon 
 Prematür ejakülasyon

 Açıklanamayan erkek faktör infertilitesi.

ERKEK İNFERTİLİTESİ ETİOLOJİK DAĞILIM – 
10469 OLGU (6) Tablo 3.

Tablo 3.
ETİOLOJİ %
İDİOPATİK ERKEK İNFERTİLİTESİ 31
VARİKOSEL 15.6
HİPOGONADİZM 8.9
ÜROGENİTAL ENFEKSİYON 8.0
İNMEMİŞ TESTİS 7.8
SEMEN DEPOLAMA BOZUK./SEX. FAK-
TÖR

5.9

DİĞER ANOMALİLER 5.5
İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER 4.5
GENEL VE SİSTEMİK HASTALIKLAR 3.1
OBSTRÜKSİYON 1.7

 
 
Tablo 4. Münster Üniversitesi Üreme Tıbbı Enstitüsüne 
Başvuran 12,945 Hastanın Tanılara Göre Yüzde Dağılımı; 
Bu Hastaların 1,446 (%11.2)’sı Azospermiktir. (7)

Seçilmemiş 
Hastalar

Azospermik 
Hastalar

Tanı (Sayı: 
12.945)

(Sayı: 1446)

Hepsi %100 %11.2
Nedeni bilinen infertilite 42.6 42.6
İnmemiş testis 8.4 17.2
Varikosel 14.8 10.9
Inleksiyon 9.3 10.5
Sperm otoanbkorian 3.9 —
Testis tümörü 1.2 2.8
Diğerleri 5 12
Idyopatik infertilite 30 13.3

Hipogonadizm 10.1 16.4
Klinefelter sendromu (47, XXY) 2.6 13.7
XX-erkek 0.1 0.6
idyopatik Primer hipogona-
dizm

2.3 0.8

Sekonder (hipogonadotropik) 
hipogonadizm

1.6 1.9

Kallmann sendromu 0.3 0.5
Idyopatik hipogonadotropik 
hipogonadizm

0.4 0.4

Hipofiz cerrahisi sonrası rezidü <0.1 0.3
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Diğerleri 0.8 0.8
Geç başlangıçlı hipogonadizm 22 —
Pubertenin konstitüsyonel 
gecikmesi

1.4 —

Genel Sistemik Hastalık 22 0.5

Malign Hastalığa Bağlı 
Krioprezervasyon

7.8 12.5

Testis tümörü 5 4.3
Lenfoma 1.5 4.6
Lösemi 0.7 22
Sarkom 0.6 0.9
Ereksiyon/Ejakülasyon 
bozukluğu

2.4 —

Obstrüksiyon 22 10.3
Vazektomi 0.9 5.3
Kistik fibrozis, CBAVD 0.5 3.1
Diğerleri 0.8 1.9
Jinekomasti 1.5 0.2

Y-kromozom delesyonu 0.3 1.6
Diğer kromozomal anormal-
likler

0.2 1.3

Translokasyonlar 0.1 0.3
Diğerleri <0.1 0.3
Diğerleri 0.7 1.3

İNFERTİL ERKEĞİN TEDAVİ İÇİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ AMAÇLAR (8)

1. Potansiyel olarak düzeltilebilir durumlar
2. Erkeğin sperminin kullanıldığı yardımcı üreme 

tekniklerine uygun geri dönüşsüz durumlar
3. Yukarıdaki koşula uygun olmayan geri dönüşsüz 

durumlar. Bu durumda donör inseminasyon veya 
evlat edinme bir seçenek olarak sunulabilir. 

4. Hayatı ya da sağlığı tehdit eden ve infertilitenin 

altında yatan ve tıbbi ilgi gerektiren durumlar
5. Eğer yardımcı üreme teknikleri kullanılacaksa ge-

lecek nesillerin sağlığını da etkileyecek genetik 
anomaliler

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE DEĞERLENDİRME 
(9)

 HİKAYE
 FİZİK MUAYENE
 SEMEN ANALİZİ
 GENETİK TESTLER
 ENDOKRİN TESTLER
OLMAK ÜZERE 5 AŞAMADA YAPILIR.

HİKAYE VE FİZİK MUAYENE

 Androjen yokluğu ya da direnci ile ilgili semptom 
ve bulgular

 Varikosel varlığını, testislerin varlığını ve boyutu-
nu ve vas deferensin sert fibröz kordlarının var-
lığını ya da yokluğunu kontrol etmek amacı ile 
skrotal muayene yapılması

 Kistik fibrozis ile ilgili aile öyküsü ya da bulgusu
 Geçirilmiş vazektomi ya da vazovazostomi öykü-

sü
 Genitoüriner enfeksiyon hikayesi ya da klinik bul-

gusu
 Özellikle androjen eksikliği ya da direncine yol 

açan İlaçlar (sempatolitik ajanlar)
 Ejakülasyon problemleri özellikle ejakülasyon 

yokluğu ya da azlığı
 Otonomik nöropati (örn. Diyabetes Mellitus 

komplikasyonu) 
 Retroperitoneal ya da abdominopelvik cerrahi
 Spinal kord yaralanması ya da hastalığı 
 Erektil disfonksiyon
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Tablo 5. Androjen Eksikliğinin Klinik Belirtileri (10)
FETAL ANDROJEN EKSİKLİĞİ
Semptomlar
Ambigus genitalya

Bulgular
Ambigus genitalya (47.XY)
Normal dışı genitalya Mikrofallus (klitoromegaliye benzer)
Psödovajinal perineoskrotal hipospadias 
Bi� d Skrotum 
Kriptorşidizm

PREPUBERTAL ANDROJEN 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 � ziksel performans
Ejakülat ve ejekülasyonun olmaması (spermarş)
Baba olamama (infertilite)

Bulgular
Önükoidizim
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, osteoporaz
Jinekomasti
Küçük prostat bezi
Aspermi, ciddi oligospermi ya da azospermi

ERİŞKİNDE ANDROJEN EKSİKLİĞİ
Semptomlar
İnkomplet seksüel gelişim
Seksüel istek ve ilgi kaybı (libido azalması)
Azalmış gece ve sabah sportan ereksiyonu
Memede büyüme ve hassasiyet
Baba olamama (infertilıite)
Boy kısalması, minimal travmal kırık öyküsü 
Sıcak basmalar ve terlemeler 
Traş olma sıklığında azalma

Bulgular
Önükoidizm
Küçük ve büzülmüş testisler
Erkek tipi kıllanmada azalma (aksiller ve pubik)
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 Spesi� k Semptomlar
Azalmış enerji ve canlılık
Kendine güvende ve motivasyonda azalma
Üzüntülü ve keyifsiz hissetme, sinirlilik
Yorgunluk, � ziksel ve iş performanslarında 
azalma
Zayıf konsantrasyon ve hafıza
Uyuklama hâli

Daha Az Spesi� k Bulgular
Orta derecede normositik, normokromik anemi (normal kadın aralığın-
da)
Deprese mod, ha� f depresyon ya da distimi
Azalmış kas yoğunluğu ve gücü
Artmış vücut yağ ya da vücut kitle indeksi
İnce yüz kıvrım kırışıklıkları (orbitalara ve ağıza lateral)

TABLO 6. (11)
Klinik durum FSH LH T PRL
Normal spermatogenez Normal Normal Normal Normal
Hipogonadotropik hipogonadizm Düşük Düşük Düşük Normal
Anormal spermatogeneza Yüksek/normal Normal Normal Normal
Total testiküler yetmezlik/Hipergonadotropik 
hipogonadizm

Yüksek Yüksek Normal/düşük Normal

PRL-salgılayan hipo� z tümörü Normal/düşük Normal/düşük Düşük Yüksek
a Anormal spermatogenezi olan birçok erkek normal serum FSH’ına sahiptir, ancak serum FSH’ında belirgin bir yükselme anormal sperma-
togenezin göstergesidir.
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ERKEK İNFERTİLİTESİ OLARAK KARŞIMIZA 
ÇIKAN ÖNEMLİ TIBBİ HASTALIKLAR (12)

 Erişkin polikistik böbrek
 Kistik fibrozis
 Diabetes Mellitus
 Hemokromatozis.
 Hipopitüterizm.
 Klinefelter’s sendrom.
 Multiple Sklerozis.
 Pitüiter adenom.
 Prostat kanseri
 Retroperitoneal tümör.
 Spinal kord tümör
 Testis kanseri
 Tiroid hastalıkları
 Üriner sistem enfeksiyonları

STANDART SEMEN ANALİZİ (13)

 Semen volüm ve pH ölçümü.
 Debris ve agglutinasyon için mikroskopi
 Sperm konsantrasyonu, motilite, ve morfoloji de-

ğerlendirilmesi.
 Sperm lökosit sayımı
 İmmature germ hücrelerinin araştırılması

14 
 

  

  

 Şekil  perm sayımı  temel faktörler ve konular. olda, bir bireydeki sperm sayısını 

belirleyen iki ana faktör ( , ) gösterilirken, sağ paneller sperm sayısındaki amansal 

değişimi ( , ) ve sperm sayısı ile iftin fertilitesi ( ) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  

  

 

 

 

 

 

Şekil 2. Sperm sayımı- temel faktörler ve konular. Solda, bir bireydeki sperm sayısını belirleyen 
iki ana faktör (A, B) gösterilirken, sağ paneller sperm sayısındaki zamansal değişimi (C, D) ve 
sperm sayısı ile çi� in fertilitesi (E) arasındaki ilişkiyi göstermektedir (14). 

Ultrason ile belirlenen total testiküler volüm (mİ)

Şekil 3. 246 hastanın verdiği tek ejekulattaki total sperm sa-
yıları ve her iki testis volümü arasındaki sonografik ilişki (15)

15 
 

 

Ultrason ile belirlenen total testiküler volüm (mİ) 

Şekil 3.  246 hastanın verdiği tek ejekulattaki total sperm sayıları ve her iki testis volümü 

arasındaki sonografik ilişki (15) 
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YILLAR İÇİNDE EJAKÜLATDAKİ DEĞİŞEN REFERANS DEĞERLER (17):

Tablo 7.
1980 1987 1992 1999 2010

Volüm - >2.0 >2.0 >2.0 >1.5
pH - 7.2-7.8 7.2-7.8 >7.2 -
Konsantrasyon (x106 ml) >20 >20 >20 >20 >1.5
Total sperm sayısı (x106) - >40 >40 >40 >39
Motilite (%a+b) >60 >50 >50 >50 >32
Normal Morfoloji (%) >80 >50 >30 - >4
Vitalite (% canlılık) - >50 >75 >75 >58
Lökosit (x106 /ml) >5.0 >1.0 >1.0 >1.0 >1.0
Antikor kaplı sperm (%) - >10 >20 >50 >50

W.H.O. 5th. ED. (2010) REFERANS DEĞERLER (18)

Tablo 8.
Parametre Alt referans değerler
Semen volümü (mİ) 1.5 (1.4-1.7)-^- 2 mİ
Total sperm sayısı (106 /ejekülat) 39 (33-46) 40
Sperm konsantrasyonu (106 / mİ) 15(12-16) 20
Total motilite (PR+NP, %) 40 (38-42) 
Progresif motilite (PR, %) 32(31-34) 50
Vitalite (canlı spermatozoa, %) 58(55-63) 75
Sperm morfoloji (normal şekil, %) 4 (3.0-4.0) 

Belirlenen diğer eşik değerler
Ph >72
Peroksidaz pozitif lökositler (106 / mİ) <1.0
MAR test (partikül ile kaplı motil spermatozoa, %) <50
Immunobead test (partikül ile kaplı motil spermatozoa, %) <50
Seminal çinko (µmol/ejekülat) >2.4
Seminal fruktoz (µmol/ejekülat) >13
Seminal nötral glukozidaz (mll/ejekülat) >20
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SEMEN ANALİZİ İÇİN ÖZEL TESTLER (19)

 Sperm otoantikorları
 Semen biyokimya (semen fruktozu)
 Semen kültürü
 Sperm-servikal mukus ilişkisi testi
 Sperm fonksiyon testleri
 Bilgisayar destekli sperm analiz testi (CASA)
 Akrozom reaksiyonu
 Zona-free hamster oosit penetrasyon testi
 Zona pellusida bağlanma testi
 Sperm reaktif oksijen radikalleri ölçümü

 Sperm kromatin/DNA analizi

TEDAVİ OLASILIKLARINA GÖRE İNFERTİL ERKEĞİN SINIFLANDIRILMASI (20)

Tablo 9.
Hastalık Tedavi
Rasyonel Tedavi
IHH ve Kallmann sendromu
Pituiter Yetmezlik
Prolaktinoma
Enfeksiyon

GnRH veya gonadotropinler
Gonadotropinler
Dopamin agonistleri
Antibiyotik

Kronik hastalıklar (renal yetmezlik, diabetes mellitus) Altta yatan hastalığın tedavisi
İlaçlar, Toksinler Eliminasyon
Obstrüktif azoospermi Epididimovazostomi, vazovazostomi, TESE
Erektil Disfonksiyon Psikoseksüel danışmanşık, PDE-5 inhibitörleri, prostaglandin 

enjeksiyonları
Retrograt ejekülasyon İmipramin, Midodrin
Preventif Tedavi
İnmemiş testis
Gecikmiş puberrte
Enfeksiyonlar
Ekszojen faktörler (X-ray, ilaçlar, toksinler)
Malign hastalıklar

Orşidopeksi (GnRH/hCG)
Testosteron/GnRH/hCG
Antibiyotikler
Eliminasyon
Gonadal koruma/ sperm kriyoprezervasyonu

Tedavisi Olmayan Durumlar
Bilateral anorşi
Sertoli Cell Only Sendromu
Gonadal disgenezi

(Testosteron yerine koyma tedavisi)
-
(Testosteron yerine koyma tedavisi)

Ampirik tedavi
Idiyopatik infertilite
İmmünolojik infertilite
Varikosel

Medikal tedavi
Immunosupresyon
Kadın reprodüktif sistem fonksiyonlarının optimizasyonu/ 
Müdahale

Semptomatik tedavi
Şiddetli fertilite bozukluğu Yardımcı Üreme Teknikleri (IUI/IVF/1CSI/TESE)
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TEDAVİ İLE FAYDALI OLUNABİLECEK DURUMLAR (21) 

Tablo 10.
Etiyoloji Genel tedavi prensipleri
Enfeksiyonlar Antibiyotikler

Sperm otoimmünitesi
Yüksek doz glukokortikoidler; yardımcı üreme teknikleri - intrasitoplasmik 
sperm enjeksiyonu (ICSI)

Seksüel disfonksiyon Uygun tedavi

Retrograd ejekülasyon
Yıkanmış spermatozoa ile intrauterin inseminasyon (IUI) veya yardımcı üreme 
teknikleri

Varikosel Spermatik venlerin yüksek ligasyonu veya embolizasyonu

Obstrüktif azoospermi
Mikrocerrahi ile uç-uca anostomoz (epididimal kanal-epididimal kanala veya 
vazal; mikrocerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu ve in vitro fertilization/
ICSI

MEDİKAL TEDAVİ İLE FAYDA SAĞLANAMAYACAK DURUMLAR (21) 

Tablo 11.
Etiyoloji Genel tedavi prensipleri
Klinefelter sendromu veya varyantları Serum testosteronu düşük veya LH yüksek ise testosteron replasmanı. Bu 

tedavi ile hipogonadizm semptomlarında düzelme olmasına rağmen fertiliteyi 
düzeltmez

Y kromozom mikrodelesyonları 
(azoospermi ve hyalinize tübüller)
Sertoli cell only sendromu Testiküler biyopsi ile elde edilen spermatozoa veya spermatid ile ICSI, Sperma-

tosit enjeksiyonu ile insanda canlı embriyo elde edilememiştirPrimer spermatosit veya daha erken evrede 
germ hücre arresti
Diğer- idiyopatik, kriptoşidizm, radyasyon- 
kemoterapi sonrası (Hyalinize tübüller ve 
Sertoli cell only ile ilişkili azospermi)

Olası germ hücresi transplantasyonu(Etik ve sosyal problemler)

AMPİRİK TEDAVİNİN ETKİSİZ OLDUĞU DURUMLAR (21)

Tablo 12.
Hormonlar Diğer
Androjenler (mesterolon) Alpha adrenerjik agonisler
Androjen Geriçekilmesi Kallikrein
Gonadotropinler* Pentoksi� lin
Gonadotropin-releasing hormon* Vitamin E
Antiöstrojenler (klomifen, tamoxifen) Antibiyotikler
Aromataz inhibitörleri (testolakton, anastrazol, letrozol) Kortikosteroidler

Kaptopril
Çinko
Testislerin soğutulması 

*Gonadotropinler ve Gonadotropin- releasing hormon, hipogonadotropik hipogonadizmin spesifik tedavisi için kullanılabilir.
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ÇEŞİTLİ ART TEKNİKLERİ İLE DOĞAL ORTAMDA SPERM GEÇİŞİNİN GÖSTERİLMESİ (22)

Şekil 5

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (23) 

 İntrauterin inseminasyon ejaküle olmuş semen örneğinin yıkanarak ve prostoglandinlerden ayrılarak kon-
santre bir şekilde kültür mediumu içerisinde ve serviksten geçen bir kateter kullanılarak uterin kavite içerisi-
ne enjekte edilmesidir. 

 Uygulanan yöntemin altta yatan felsefesi hem sperm hem de oosit sayısını fertilizasyon bölgesinde arttıra-
rak gebelik olasılığını arttırmaktır.

 
 

Şekil 6
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• İntrauterin inseminasyon ejaküle olmuş semen örneğinin yıkanarak ve 
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• Uygulanan yöntemin altta yatan felsefesi hem sperm hem de oosit sayısını fertili asyon 

bölgesinde arttırarak gebelik olasılığını arttırmaktır. 
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Şekil 7. IUI’da başarıyı etkileyen çeşitli faktörler (24)
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İUİ ENDİKASYONLARI  (25) 

 EJAKÜLATUAR DİSFONKSİYON
 RETROGRAD EJAKÜLASYON
 HİPOSPADİAS, 

 SEKSÜEL DİSFONKSİYON, 
 EMPOTANS
 VAGİNİSMUS

 SERVİKAL FAKTÖR SUBFERTİLİTESİ
 AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
 EVRE I VE II ENDOMETRİOZİS
 MALE FAKTÖR SUBFERTİLİTESİ

İNFERTİLİTEDE NEDENLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ 
SIRALANACAK OLURSA

1) %5 SERVİKAL FAKTÖR
2) %35 HAFİF ERKEK FAKTÖR
3) %5 ŞİDDETLİ ERKEK FAKTÖR
4) %20 AÇIKLANAMAYAN GRUP
5) %35 DİĞER NEDENLER

Yukarıdaki endikasyonlar içinde 1/2/4 de IUI ilk teda-
vi seçeneğidir

İUİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME (27)

 KADIN YAŞI
 İNFERTİLİTE SÜRESİ
 TMSC* (Total Motil Sperm Sayısı) 
 (Hazırlama öncesi ilk verilen örnekde) 
 >3x106 hafif erkek faktörü.
 1-3x106 orta erkek faktörü 
 <1x106 şiddetli erkek faktörü.
 ASA (Varsa akrozom bölgesi yıkamada temizlene-

bilir-IUI)

 PCT (Artık çalışılması önerilmiyor)
 CAT (Klamidia antikor testi) (Tubal patoloji)
 HSG (Medikal öykü önemli)
 (*TMSC= Volüm x Konstrasyon x Progresif 
motilite)

İUİ SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
(28) 

ERKEK YAŞI
 Artan erkek yaşı ile birlikte semen volümü, moti-

litesi ve morfolojisinde bir düşme olurken sperm 
sayısında bu gözlenmez.

 Semen parametrelerinde bu düşüş 35 yaştan iti-
baren başlar.

 Eğer kadın yaşı 35 yaş altında ise baba yaşının ne 
olduğunun bir önemi yoktur.

 Yaşlanan erkekde Oksidatif Stress’in yol açtığı 
mtDNA ve nükleer DNA hasarı çoklu genetik ve 
kromozomal defektlerin aktarılmasına yol açar.

 SONUÇ: 40 yaş ve üstü erkeklerde eğer kadın yaşı 
da 35 yaş üzerinde ise IUI’da başarı oranı azalır. 
(%50) 

Ombelet ve ark. yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre 
IUI için aşağıdaki eşik değerler belirlenmiştir:(29)
 IMC >0.8-5 milyon (Yıkama sonrası)
 Sperm morfoloji >% 4 
 TMSS 5–10 milyon (Yıkama öncesi) 
 TM >30% (Yıkama öncesi)

*Bu eşik değerlerin, gebeliği öngörme ihtimali dü-
şüktür. Ancak gebelik elde etmede başarısızlığı belir-
lemede, bu eşik değerler çok daha spesifiktir.

Şekil 8. YÜT ve normal ilişkide Total motil perm sayısına göre belirlenmiş semen kalitesine göre eşik değerler. (26)
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IUI SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
(30)

GERÇEKLEŞTiRiLECEK SiKLUS SAYISI 
 İlk 3 siklus
  PR / siklus   : %16.4
  Kumulatif PR/3 SİKLUS  : %39.2
 4- 6siklus
  PR / siklus     : %5.6 (p <0.001)
  Kumulatif PR/6 SİKLUS  : % 48.5 (+ 9.3)

IUI SONUÇLAR (R:31)

Uygun hasta seçilmeli;
• <38 yaş (kadın)
• Açıklanamayan infertilite veya hafif erkek fak-

tör varlığında; 
 En az IVF kadar etkindir ve daha az maaliyetlidir.
 Daha az OHSS ve daha iyi perinatal sonuçlar sağlar.
 Hafif erkek faktöründe TMSC arttıkça maaliyet 
azalır etkinlik artar.
 Açıklanamayan infertilitede KOH+IUI öncesi 6 ay 
beklemek daha uygun olacaktır.

İCSİ ENDİKASYONLARI (32)

 Siddetli oligo-astheno-terato zoo spermia
 Total asthenozoospermia
 Önceden IVF başarısızlığı
 Antisperm antibodies
 Ejakülatuar disfonksiyon (elektroejakülasyon, ret-

rograd ejakülasyon)

 Konjenital Bilateral Absence of Vas Deference
 Bilateral ejakülatuar duktal obstrüksiyon Young 

sendromu
 Globozoospermi (İCSİ’ye rağmen çok düşük veya 

O fertilizasyon)
 Immotil silya sendromu (1/2 Kartagener sendr.)
 Vazovazostomi ve vazoepididimostomi sonrası 

başarısızlık
 Non-obstr. Azoospermia ; testiküler yetmezlik 

(Maturasyon arrest’i veya germ cell aplasia.)
 Nekrozoospermi

AZOOSPERMİ & PREVALANS

Tüm erkek popülasyonu  : %1
İnfertil erkek   : % 10-15

AZOOSPERMİA & TİP 

Obstrüktif azoo. :  %20-40 
Non-obstrüktif (NO) azoo. % 60-80 

AZOOSPERMİA & ETİOLOJİ

Pretest.* : Sekonder Testiküler Yetmezlik (Endokrin) 
Testis** : Primer Testiküler Yetmezlik
Posttest.*: Ejekülatuar Disfonksiyon/ Duktal Obstrük-
siyon
 * : Tedavi edilebilir ** : Tedavi Edilemez

29 
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• on obstr. oospermia  testiküler yetme lik  ( aturasyon arrest i veya germ ell 

aplasia.) 

• ekro oospermi 

 

    Ş    

Ş       33 

  

Şekil  

   

üm erkek popülasyonu   1 

İnfertil erkek            10 15 

 

    

bstrüktif a oo.   20 40  

Şekil 9. İnfertilite endikasyonları ve kadın yaşına göre siklus başına canlı doğum oranları (%). 
2011 yılı (n= 96,091) sort verisi (33) 
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NO-AZO’DA SPERM BULMAYI ÖNGÖREN 
PARAMETRELER (34)

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

NON-OBSTRÜKTİF AZOOSPERMİ İLE İLGİLİ 
DURUMLAR (35)

 İdiopatik primer testiküler yetmezlik.
 Y kromozom mikrodelesyonları.
 Karyotip bozuklukları

 Sex kromozom bozuklukları(Klinefelter syndr.)
 Non-sex kromozom boz. (Translokasyon,anöploi-

di)
 Sekonder testiküler yetmezlik.
 Noonan sendromu
 Kallman sendromu.
 İdiopatik GNT yetmezliği.
 Hipotalamik veya hipofizer tümör
 Hiperprolaktinemi.
 Kemoterapi/Radyoterapi.
 Varikosel etkisi.
 GnTr. Supresyonu
 İlaç etkisi (anabolik steroidler, alkol, glukokortiko-

idler)
 Konjenital adrenal hiperplazi.
 Ciddi sistemik hastalıklar (kanser, üremi)
 Kriptorşidizm
 Sperm otoimmünitesi
 Pestisid ve toksinlere maruz kalma

Y KROMOZOM DELESYONLARIN, SPERM SAYISI VE TESTİS HİSTOLOJİSİ (36) 

Şekil 10 31 
 

 on se  kromo om bo . ( ranslokasyon,anöploidi) 

 ekonder testiküler yetme lik. 

 oonan sendromu 

 allman sendromu. 
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 arikosel etkisi. 
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Tablo 13. Y DELESYONLARI SPERM ELDE EDİLİP/EDİLEMEME KONUSUNDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KATKI SAĞLAR 
(38)
Y kromozom mikrodelesyon durumuna göre azoospermik erkeklerde TESE’de sperm elde etme durumu
Azospermi Etiyolojisi Sperm

Elde edildi
Sperm Elde 
Edilemedi

Total Elde Edilme Oranı

AZFa 0 2 2 0%
AZFb 0 7 7 0%
AZFb-c 0 7 7 0%
AZFa-b-c 0 4 4 0%
AZFc 15 6 21 71.4%a

idiyopatik 188 197 385 48.8%a

Note: TESE = testiküler sperm ekstraksiyonu ; AZF = azoospermik faktör. 
a AZFc delesyonu olan erkekler ile idiyopatik azoospermik erkekler arasında sperm elde edilme oranlarının karşılaştırıl ması, P<.05 (Fisher’s 
exact test).

MICRODISSECTION TESTICULAR SPERM EXTRACTION: AN UPDATE (39)

Tablo 14. Micro-TESE ile sperm bulma ve gebelik oranları
Micro- TESE siklusu 
başına SRR*

Hasta başına SRR* Gebelik oranı

Kemoterapi 48% (55/114) 42% (39/93) 40%
Klinefelter sedromu 65% (100/155) 61% (77/127) 40%
Kriptorşidizm 64% (116/181) 62% (94/152) 50%
AZFc delesyonu 72% (39/54) 67% (26/39) 46%
Genel ortalama 56% (794/1414) 52% (607/1176) 48%
*SRR: Sperm bulma oranı 

Şekil 11. Relative frequency of specific AZF deletions in 5000 men with Yq microdeletions. 
(From Sheti S. Turek PI. Definition and current evaluation of subfertile men. Int Brazil J Urol 
32:385, 2006.) (37)
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NORMAL VOLÜM AZOOSPERMİDE AYIRICI TANI (40)

Tablo 15.
NOA (Non-obst.Azoosp.) OA (Obstrüktif Azoosp.)

TESTİS BÜYÜKLÜĞÜ KÜÇÜK NORMAL
TESTİS KIVAMI YUMUŞAK NORMAL
VAZ DEFERENS NORMAL NORMAL/SERT VE DOLGUN
EPİDİDİM NORMAL DOLGUN VE SERT 
NOT: HİKAYE/FM /SEMEN 
VOLÜMÜ VE PH / FSH YETERLİ 

NOT: TESTİS BX. VE VAZOGRAM’A 
GEREK YOK

AZOOSPERMİ ÖZET (41)

 Tanı en az 2 kez, santrifüj edilmiş ejakülat örneğinde sperm çıkmaması ile konulur
 Minimum ilk değerlendirmede: Hikaye/Öykü/T.Test.-FSH.
 CBAVD olgularında, CFTR mutasyonu olabilir (2/3). Kadında %4 taşıyıcılık olacağından kadın da taranmalıdır.
 Testiküler yetmezlik olan Azoo.olgularında genetik testler mutlaka yapılmalıdır.
 *Hipo/hipo’da prolaktin bakılmalı ve HT-HP görüntüleme yapılarak hipofiz tm. ekarte edilmelidir.
 O/NO ayırımında: N.Testis vol.+en az 1 palpapl VD + N/FSH varsa=Tanısal testis bx.yapılmalıdır.
  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.
 Non-obstr. Azoospermide eşlik edebilecek olası genetik anormallikler için aile uyarılmalıdır.

Tablo 16. Erkek infertilitesinde genetik test endikasyonları. (42)
Endikasyonlar Önerilen testler
Etiyolojisi bilinmeyen erkek infertilitesi ve YÜT adayı olan 
sperm konsantrasyonu < 10milyon/ml olan 

Y kromozom mikrodelesyon ve G bant karyotipleme

Non obstrüktif azoospermik erkek hastada YÜT için sperm 
bulma şansını belirlemek için

Y kromozom mikrodelesyonu ve G-bant karyotipleme

Fizik muayenede en az bir vas deferens yokluğu ile belirlenmiş 
azoospermik veya oligozoospermik erkekler

CFTR gen mutasyon analizi

Normal spermatogenez bulguları olan azoospermik erkek 
(Orjini bilinmeyen obstrüktif azoospermi)

CFTR gen mutasyon analizi

Tekrarlayan düşük hikayesi / ailesel ya da bireysel genetik 
sendrom hikayesi

G-bant karyotipleme

YÜT = Yardımcı üreme teknikleri
G-bant karyotipleme= Giemsa bant karyotipleme
CFTR = Kistik fibrozis transmembran iletim düzenleyen regulatör
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ERKEK İNFERTİLİTESİNDE ÖNEMLİ GENETİK DEĞERLENDİRMELER-BİR MODEL 2010 (43)
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ERKEK İNFERTİLİTESİNDE DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI (44) 

AZOOSPERMİDE DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI 45
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 Tanaka ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada (2015) round spermatid enjeksiyonu ile 76 olguda 14 adet canlı do-
ğum bildirilmiştir. (46)
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HASTA SEÇİMİ

İnfertilite şikayeti ile gelen bir çifte temelde 3 yakla-
şım esastır; [1] Bekleme tedavisi, [2] KOH, IUI ya da 
KOH + IUI, [3] IVF – ICSI. IVF ilk zamanlarda cerrahi ile 
fayda görmeyen tubal faktörü olan çiftlerde kullanıl-
maya başlanmış ve daha sonraki yıllarda endikasyon-
ları genişlemiştir. İnfertil kadınlardaki endikasyonları 
şu şekildedir;

• Tubal faktör (Her iki tuba da tıkalı ise)
• Ağır erkek faktörü 
• Düşük over rezervi 
• Diğer tüm infertilite sebeplerinde (Örneğin 

anovulasyona bağlı infertilite, açıklanamayan 
infertilite, endometriozis gibi) düşük maliyetli, 
daha az girişimsel tedaviler denendikten sonra. 

 İlk 3 sebep mutlak endikasyonlardır. Ancak, gene 
de tartışmalı olan küçük noktalar bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, her ne kadar düşük over rezervi ko-
nusuna dahil edilebilse de tam karşılığı her zaman 
olmayan ileri anne yaşıdır. İleri anne yaşı ne demektir 
ve over rezervi iyi gözükse de bu tip kadınlara direk 
IVF yapmalı mıyız konusu tartışmalıdır. 

İLERİ ANNE YAŞINDA NE ZAMAN DİREK IVF ? 

Toplumumuzda geç evlilik veya ikinci evlilikler git-
tikçe yaygınlaşmakta ve infertilitesi olmasa da bu 
kadınlar sıklıkla biz hekimlerin karşısına gelmektedir. 
 Kadında yaş ile birlikte fertilitenin azalması temel-
de overin yaşlanmasına bağlıdır. Pubertede ortala-
ma 300 – 500bin oositi olan kadında bu sayı gittikçe 
azalmakta ve özellikle de 30’lu yaşların ortalarından 
itibaren bu azalmanın hızı artmaktadır (1) Sayı onbin-
lere indiğinde, menopozdan da 6 - 7 yıl öncesinden, 
adet düzensizlikleri başlamaktadır (2). 

 Menopoz geldiğinde ise sadece birkaç yüz folikül 
kalmaktadır. Menopoz yaşı ortalama 51 yıl olsa da yaş 
aralığı çok farklılık göstermektedir. Bu nedenle direk 
IVF için net bir yaş sınırı vermek zor olabilmektedir. Bu 
konuda over rezervi testleri fikir verebilecek gibi olsa 
da over rezervi testleri, genel popülasyonda, infertili-
teyi ya da fertilitenin azalmasını tahmin etmede kulla-
nılmamalıdır (1). Over rezervi çalışmalarının çoğunda 
bu testler, tedavi aşamasındaki infertil kadınlarda over 
cevabını ve prognozu araştırmada kullanılmıştır. 
 Ancak, 35 yaş sonrası, fertilite azaldığı ve gebelik 
için geçen süre arttığı için, bu kadınlarda infertilite 
değerlendirmesinin 6 aylık düzenli ilişki sonrasında 
başlaması önerilmektedir (1). Benzer şekilde, 35 ya-
şından küçük, ancak over rezervi etkilenme ihtimali 
olan (ooforektomi veya kistektomi, kemo/radyotera-
pi hikayesi olan kadınlar gibi) kadınlarda da değer-
lendirme 6 ay sonunda yapılmalıdır. 
 Üreme çağlarının sonlarına yaklaşan ve 6 ay açık-
lanamayan infertilitesi olan kadınlarda ilk seçenek 
ne olmalıdır sorusuna cevap olacak çalışma azdır. 
Goldman ve ark. (3) (FORT-T çalışması), over rezervi 
az olmayan (CCCT 3. ve 10. gün FSH değeri < 15 mIU/
mL ve 3. Gün E2 < 100 pg/mL olan kadınlar), en az 6 
ay açıklanamayan infertilitesi olan, 38 - 42 yaş arası 
154 kadını 2 siklus KS/IUI, 2 siklus FSH/IUI veya direk 
IVF tedavilerine randomize etmişlerdir. Çalışmanın 
sonucunda direk IVF başarısının daha fazla olduğu 
bildirilmiştir; iki siklus KS/IUI, iki siklus FSH/IUI veya 
direk IVF sonrası kümülatif gebelik oranları sırasıy-
la %21.6, %17.3, ve %49.0 olarak bildirilmiştir. Tüm 
kadınların %46’sı en az bir canlı doğum yaparken bu 
kadınların %84’ü IVF sonrası canlı doğan bebekler ol-
muştur (3). Yaşı ≥ 40 yıl olan kadınlarda gerek KS ile 
gerek gonadotropinler ile yapılan IUI uygulamaların-
da başarı şansı çok düşüktür (Tablo 1) (1, 4-7). 

IVF için Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi

Yazar
Prof. Dr. Koray Elter
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 Bu nedenlerden ötürü 40 yaş üstü açıklanamayan 
infertilitesi olan kadınlarda ilk seçenek IVF düşünül-
mesi, ya da bir - iki siklus KOH + IUI sonrası (diğer bir 
deyişle çok zaman kaybetmeden) IVF uygulanması 
doğru olacaktır (1). 
 Üreme çağının son dönemlerindeki çiftlerde za-
man sadece anneden dolayı değil babadan dolayı 
da ayrıca önem kazanmaktadır. Şizofreni ve otizm 
spektrum hastalıkları ile ileri baba yaşı ( ≥40 yıl) ara-
sında ilişki gösteren çok sayıda çalışma vardır (8). İleri 
baba yaşının spontan abort ihtimalini arttırdığı da 
bildirilmiştir (1, 9, 10).

HANGİ YAŞTAN SONRA IVF YAPMAYALIM?

Üst yaş sınırı tartışmalıdır. Merkezden merkeze farklı-
lıklar göstermekle birlikte 43 – 45 yaşlar arasında de-
ğişmektedir. Kanunlarımız ve kültürümüz de bu yaş 
sınırı kararını etkilemektedir. Yaşı ileri bir annenin 
IVF’e alternati� eri evlat edinme ya da oosit donasyo-
nudur, ki bu ikinci seçenek ülkemizde yasal değildir. 
 IVF yapılmış 45 yaş ve üstü 1078 taze siklusun in-
celendiği geniş retrospektif bir çalışmada, 45 ve 46 
yaşındakilerde sırasıyla transfer başına %4.4 (20/456) 
ve 0.8 (1/133) oranında canlı doğum gözlenirken 47 
ve üstü yaşlarda yapılan 39 transferde hiç canlı doğum 
olmamıştır (11). Önceki çalışmalarda da 45 yaş ve üstü 
kadınlarda sıfır ile %1,4 arasında canlı doğum oranları 
bildirilmiştir (12-16). Dolayısıyla 45 yaş sınırı makul bir 
sınır olarak durmaktadır. Spandorfer ve ark. (17) 45 ya-
şındaki olgularda (116 siklus), sadece 5’ten fazla oosit 
toplananlarda doğum elde edebildiklerini bildirmiş-
lerdir. Dolayısıyla, 45 yaş sınır olarak kabul edilirken bu 
olgulardan da over rezervi iyi olanları programa almak 
makul bir yaklaşım olarak durmaktadır. 

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTEDE NE ZAMAN 
IVF?

Açıklanamayan infertilitede ne zaman tüp bebek 
tedavisine geçileceği çok tartışmalı bir konudur. Tar-

tışma, özellikle de İngiltere’nin ulusal sağlık rehber-
lerini hazırlayan NICE’ın 2013’te yayınladığı rehber 
ile daha da kızışmıştır. NICE, bu rehberde, açıklana-
mayan infertilitesi olan ve iki yıl bekleme tedavisine 
rağmen gebe kalamayan çiftlere direk IVF tedavisine 
geçilmesini önermiştir (18).
 Klasik olarak açıklanamayan infertilitesi olan has-
talarda IVF öncesi KOH (KS veya gonadotropin ile) + 
IUI tedavisi uygulanmaktadır. Reindollar ve ark. (19) 
en az bir yıllık infertilitesi olan ve 3 siklus KS 100 mg/
gün + IUI ile gebe kalamayan yaklaşık 340 olguyu di-
rek IVF veya 3 siklus gonadotropin + IUI sonrası IVF 
tedavisi şeklinde iki gruba randomize etmişler ve 30 
aylık takip sonrasında her iki kolda da benzer kümü-
latif devam eden gebelik ve doğum oranları bildir-
seler de gebelik için harcanan süre ve paranın hızlı 
kolda (direk IVF başlanan kol) anlamlı olarak daha az 
olduğunu bildirmişlerdir. 
 Açıklanamayan infertilitede temel tedavi yak-
laşımı sebebi bulmaya yönelik yaklaşımlardan çok 
prognozu belirlemeye yönelik yaklaşıma kaymak-
tadır (20). Tedaviyi belirlemede, çiftin önümüzdeki 
bir yıl içinde doğal yollardan gebe kalma ihtimalini 
belirleyen modellerin etkisi üzerinde çalışılmaktadır. 
Bugün yol almış ve sıklıkla uygulanan modellerden 
biri, diğer bir adı da sentez modeli olan, Hunault mo-
delidir (20, 21). Bu model 1974 – 1995 yılları arasında 
analiz edilen 3 infertil kadın kohort çalışmasının ve-
rilerine dayanmaktadır (22-24). Bu model 5 belirteci 
kullanmaktadır; Kadın yaşı, infertilite süresi, inferti-
litenin primer yada sekonder olma durumu, sperm 
motilitesi ve refere yol ile gelip gelmediği. Bu model 
39 yaş altı kadınlarda ve tubal patolojinin ve azos-
perminin ekarte edildiği çiftlerde kullanılmaktadır ve 
2002 - 2004 yılları arasında Hollanda’daki 38 hasta-
nede valide edilmiştir (25). Bu modele https://www.
freya.nl/probability.php bağlantısından ulaşılabilir. 
Ancak, modelin Hollanda toplumunda geliştirildiği 
düşünülürse diğer toplumlarda validasyon çalışma-
ları olmadan kullanımı konusunda dikkatli olunmalı-

Tablo 1. 40 yaş ve üstü kadınlarda değişik üremeye yardımcı tedavi yaklaşımlarının başarı oranları.
Tedavi Klinik gebelik (Siklus başına, %) Canlı doğum (Siklus başına, %) Çalışma
KS 0 - 4 ∼ 0 Tsafrir ve ark.
KS + IUI 1 - 4 < 1 Tsafrir ve ark.
 1 - 4.3ç Bildirilmemiş Dovey ve ark.
FSH + IUI 3 1 Tsafrir ve ark.
IVF 16.9 13.7 Wiser ve ark.
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dır (20). Bu nedenledir ki zaten uluslararası rehberler-
de daha yerini almamıştır (20). 
 Hunault modelini biraz daha geliştirmek için, Hol-
landa’lı araştırmacılardan oluşan CECERM (“Collabo-
rative E� ort of Clinical Evaluation in Reproductive 
Medicine”) çalışma grubu 5184 çiftin incelenmesi ile 
ek bazı belirteçler önermişlerdir (26). Bu belirteçler 
şu şekildedir; devam eden gebelik anamnezi olması, 
düşük hikayesi olması (şimdiki eşinden), siklus uzun-
luğu, BMI ve bazal FSH. 
 IVF yapılacak hastanın seçimi açısından soru, 
kötü prognostik hastaya ne yapılacağıdır. 2012 yılın-
da yapılan ve 2000 ve 2011 yıllarındaki iki randomize 
kontrollü çalışmanın karşılaştırılmasının analiz edil-
diği Cochrane metaanalizinde gonadotropin + IUI 
ile IVF karşılaştırıldığında canlı doğum oranları (olgu 
başına) benzer bulunmuştur (27-29). Custers ve ark. 
çalışmalarına Hunault indeksi < 30 olan çiftleri dahil 
etmişlerdir ve bu çalışmada IVF uygulaması elektif 
tek embryo transferi şeklindedir (28). Bu analizden 
sonra 2015 yılında Bensdorp ve ark. (30) gene Huna-
ult indeksi < 30 olan çiftleri çalışmaya dahil ettikleri 
randomize çalışmalarında olguları KOH + IUI (Gona-
dotropin veya KS100, 6 siklus), modifiye doğal siklus 
IVF (6 siklus) ve klasik IVF (3 siklus) şeklinde 3 gruba 
ayırmışlar ve kümülatif gebelik oranlarını karşılaştır-
mışlardır. Canlı doğum oranlarının benzer olduğunu 
bildirmişlerdir (30). Daha güncel bir çalışmada Nan-
di ve ark. (31), 38 yaş altı açıklanamayan infertilitesi 
olan 207 çifti gonadotropin +IUI (üç siklus) ve IVF (bir 
siklus) tedavilerine randomize ettiklerinde kümülatif 
gebelik oranlarını benzer bulsalar da canlı doğum 
başına maliyetin IVF grubunda daha fazla olduğunu 
bildirmişlerdir. 
 Neticede ilk paragrafta NICE’ın önerdiği gibi bir 
yaklaşım yerine kötü prognostik (Hunault <30) has-
tada bile ilk seçenek KOH + IUI uygulanması doğru 
gibi durmaktadır. Zaten İngiltere’de bile hekimlerin 
kendi rehberlerine pek inanmadıkları anketlerde gö-
rülmüştür. İngiltere’de yapılan güncel bir anket çalış-
masında, ankete cevap veren 46 klinikten %96’sı IUI 
uygulamalarına devam ettiğini bildirmiştir (32).
 Buna istisna olarak, “İLERİ ANNE YAŞINDA NE 
ZAMAN DİREK IVF ?” bölümünde bahsettiğimiz gibi, 
FORT-T çalışmasına (3) ve KOH + IUI başarısının ileri 
yaşlardaki düşük başarı şansını bildiren çalışmalara 
dayanarak 38-40’lı yaşlardan sonra direk IVF uygu-
lanabileceğini belirtmek isterim. Hunault indeksi de 
38 yaş ve altı kadınlarda uygulanabilmektedir ve 38 
yaşına kadar sonuç vermektedir. 

 Peki, KOH + IUI planlanan bir hastada kaç başarı-
sız siklustan sonra IVF denenmelidir sorusuna gelir-
sek; Genellikle oluşan gebeliklerin çoğunun ilk 3 - 4 
denemede oluştuğu bildirilmiştir (33, 34). Günümüz-
deki yaklaşım hastanın diğer prognostik faktörlerine 
de (yaş, infertilite süresi gibi) bakarak siklus sayısını 
4 – 6 ile sınırlı tutmaktır. 

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE NE ZAMAN IVF/
ICSI?

Erkek faktörü olan çiftlerde IVF/ICSI için hasta seçi-
minde önemli bir faktör IUI başarısını etkileyen para-
metrelerdir. IUI başarısı düşük olan çiftlerde IVF/ICSI 
yapılmalıdır. IUI başarısını etkilemede sperm kalitesi 
ile başarı arasındaki ilişki konusunda temelde 4 para-
metre yoğun olarak araştırılmıştır; [1] insemine edi-
len sperm sayısı, [2] sperm morfolojisi (strict kriterler 
ile), [3] Total motil sperm sayısı (yıkama öncesi), [4] 
motilite oranı (35). İnsemine edilen sperm sayısı ile 
ilgili bir ile beş milyon arasında sınır değerler bildi-
rilmiştir (35). Sperm morfolojisi için ise %4 ve 5 sınır 
değerleri bildirilmiştir (35-37). Total motil sperm sa-
yısı için sınır değer bazı yayınlarda 5 milyon, diğerle-
rinde ise 10 milyon olarak bildirilmiştir (35). Tüm bu 
değerlerin, yapılan çalışmalarda gebeliği belirleme 
gücü (sensitivite) düşük olsa da başarısızlığı belir-
leme güçleri (spesifisite) başarılı olarak bildirilmiştir 
(35). Morfolojinin ise, tek başına değil ama insemine 
edilen motil sperm sayısı ile beraber kullanıldığında 
düşük sensitivitede ama yüksek spesifisite ile belir-
leyici olduğu bildirilmiştir (35). Güncel çalışmalar tek 
başına teratozoosperminin gebelik oranlarını etkile-
mediğini göstermektedir (38). Total motil sperm sa-
yısı 10 milyondan fazla olanlarda morfolojinin hiçbir 
etkisi olmamaktadır (39). Ancak, WHO 2010 kriter-
lerine göre erkek infertilitesi olanlarda morfolojinin 
anlamlı olarak gebelik ve canlı doğumu belirlediği 
bildirilmiştir (40).
 Sperm kalitesi ile IUI başarısı arasındaki ilişki ile il-
gili sonuçlar her ne kadar geniş prospektif gözlemsel 
ve retrospektif verilere dayansa da bu konuda pros-
pektif kohort çalışmaların, dolayısıyla da evre I kanı-
tın olmadığını belirtmekte fayda vardır. Ülkemizde 
yıkama öncesi total motil sperm sayısı 5 milyondan 
az olan olgularda direk IVF/ICSI yapıldığında, tüp be-
bek uygulamaları sosyal kurum ödeme kapsamında-
dır. Motil sperm dendiğinde, WHO 2010 kriterlerine 
göre, sadece ileri hareketli (hızlı ve yavaş) spermler-
den bahsedildiğini belirtmek isterim (41). 



150  ■  BÖLÜM 12  •  IVF için Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi

VARİKOSEL ve IVF/ICSI 

Varikosel aşağıdaki şekilde sını� andırılmaktadır (42); 

EVRESİ  BULGULAR

Subklinik Göz ile görülmeyen, palpe edilmeyen
Grade 1 Göz ile görülmeyen ancak Valsalva ile palpe edilen
Grade 2 Göz ile görülmeyen ancak ayakta palpe 
  palpe edilebilen
Grade 3 Ayakta rahatlıkla göz ile görülebilen

 Subklinik varikoselde, normal spermiogramı veya 
izole teratozoospermi olan erkeklerde varikosel te-
davisi önerilmemektedir (43). İnfertilite şikayeti ile 
gelen bir çiftte erkekte bozulmuş spermiogram (izo-
le teratozoospermi dışında) ve klinik (palpabıl) va-
rikosel saptanırsa ve kadındaki problem erken over 
yetersizliği gibi çözümü olmayan bir problem değil-
se varikosel tedavisi düşünülmelidir (43). Gebelik için 
geçecek sürenin de yaş ve/veya over rezervi açısın-
dan kısıtlayıcı olmaması göz önünde bulundurulma-
lıdır. 
 Peki, herhangi bir nedenle IVF/ICSI planladığımız 
bir çiftte IVF öncesi değerlendirmede varikosel sap-
tanırsa ne yapmamız gerekmektedir? Bu konudaki 
güncel bir metaanalizde oligospermi veya nonobst-
ruktif azospermisi olan erkeklerde varikosel tedavisi-
nin IVF/ICSI başarısını (gebelik ve canlı doğum oran-
larını) arttırdığı bildirilmiştir (44). 

ANOVULASYON ve PKOS

Kronik anovulasyon olgularının % 60 - 70’inden PKOS 
sorumludur (45, 46). İnfertilitesi olan PKOS olguların-
da ovulasyon indüksiyonu ile ilgili tedavi seçenekleri 
çeşitlidir; klomifen sitrat, aromataz inhibitörleri, go-
nadotropinler. Bu tedavilere metformin gibi ek ilaç-
ların da eklenmesi seçenekleri arttırmaktadır. Başka 
infertilite faktörü olmayan ve yaş sınırlaması olma-
yan çiftlerde bu tedaviler denendikten sonra IVF dü-
şünülmelidir (47). 
 IVF öncesi tüm PKOS kadınları OGTT ve HBA1c 
tetkikleri ile değerlendirilmelidir (47). Uzun süreli 
anovulasyona bağlı bir endometrial hiperplazi ve 
kanser şüphesine karşın, adet ve kanama durumları 
net olarak sorgulanmalı ve gerekli durumlarda endo-
metrial örnekleme yapılmalıdır. 

ENDOMETRİOZİS

Endometriozis 3 alt başlık altında incelenmektedir; 
Peritoneal endometriozis, ovaryen endometriozis ve 
derin endometriozis. Peritoneal endometriozis olgu-

larında yaş, over rezervi, sperm durumu ve tubal du-
rum müsaade ediyorsa cerrahi ve sonrasında doğal 
konsepsiyonun beklenmesi düşünülülebilir (48, 49). 
Bu grup hastaya açıklanamayan infertilite olgularına 
yaklaşır gibi tedavi yaklaşımında bulunulabilir (50).
 Ovaryen endometriozis olgularında ise sadece 
fertilite arttırmak amacıyla endometrioma eksizyo-
nunu destekleyen kanıtlar düşük kalitede olduğun-
dan infertil kadınlarda endometrioma cerrahisine 
diğer faktörleri de (bilateralite, over rezervi, vb) göz 
önüne alarak karar verilmesi önerilmektedir (51, 
52). Endometriomaların cerrahi olarak çıkartılması; 
hastanın yaşı, endometrioma boyutu, unilateralitesi 
ve diğer morfolojik özellikleri ile malignite riski de-
ğerlendirilerek, rüptür, torsiyon gibi akut olayların 
yönetiminde, yardımla üreme teknolojilerine (YÜT) 
yönlendirilecek hastalarda oosit toplama işlemini 
imkansız hale getiren bir yerleşimi varsa işlemi müm-
kün hale getirmek için önerilebilir (51).
 Herhangi bir nedenle endometriozis cerrahisi ya-
pılmış bir hastanın postop karar verme aşamasında 
endometriozis fertilite indeksi (EFI) kullanılması öne-
rilmektedir (Şekil 1) (53, 54). 
 EFI, opere edilmiş hastanın IVF ihtiyacını belir-
lemede, diğer bir deyişle KOH + TI/IUI gibi IVF dışı 
tedavilerle veya spontan gebelik ihtimalini belir-
lemede çok yardımcı bir araçtır (55). İlk bildirildiği 
2010 yılından bugüne kadar yapılan validasyon ça-
lışmalarında yaklaşık 3000 olguda denenmiştir (55). 
EFI, 10 üzerinden değerlendirilir ve dördün üstünde 
puan alan olgularda IVF dışı tedavilerle kabul edile-
bilir başarı oranlarının elde edilebildiği bildirilmiştir 
(56). 
 İnfertilite şikayeti olan derin endometriozis ol-
gularında ise eşlik eden ağrının şiddeti tedaviyi be-
lirlemede etkin olmaktadır. Ağrı şiddetli ise ve over 
rezervi iyiyse cerrahi tedavi düşünülebilir ve gene 
postop yaklaşım, EFI skoruna göre şekillendirilebilir. 
Ağrı şikayeti ikinci planda veya over rezervi düşük-
se, IVF ilk seçenek olarak sunulabilir (53). Derin en-
dometriozisin cerrahi tedavisinin fertiliteyi artıraca-
ğını düşündüren kanıtlar çok zayıftır (51). İleri evre 
endometriozisin cerrahi tedavisi deneyim gerektirir 
ve komplikasyon oranı düşük değildir. Bu nedenle 
cerrahi için başka endikasyon yokluğunda sadece 
fertiliteyi arttırmak amacıyla ileri evre endometrio-
zisin cerrahi tedavisinin önerilmesi tavsiye edilmez 
(51). Ancak, IVF denemeleri başarısız olan bir olguda 
multidisipliner bir ekiple beraber hastayla cerrahinin 
fayda ve riskleri detaylı olarak tartışılmalı ve cerrahi 
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kararı alınırsa derin endometriozis cerrahisi konu-
sunda uzman bir ekipçe operasyon gerçekleştirilme-
lidir (53). 

FERTİLİTE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

Malignitesi olan veya gelecekteki fertiliteyi nega-
tif etkileyecek tedavileri (kemo- ya da radyoterapi, 
gonadotoksik tedavi veya over cerrahisi) gerektiren 
hastalıkları olan kadınlara fertilite koruyucu yakla-

şımlar önerilmektedir (57). İlk zamanlarda kanser 
hastaları için geliştirilen bu yaklaşım günümüzde 
Turner sendromu gibi erken over yetmezliğine se-
bep olabilecek hastalıklarda, bekar, sağlıklı ileri yaş 
veya başka nedenlerle gebe kalmayı erteleyen ka-
dınlarda uygulanabilir hale gelmiştir. 
 Ülkemizde yönetmelikler, erkekte veya kadında 
[1] Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücre-
lerine zarar veren tedaviler öncesinde, [2] Üreme 
fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan 

Şekil 1. Endometriozis fertilite indeks hesaplanması (LF: ‘Least function’) (54).

	  

	  

	  

	  

	  



152  ■  BÖLÜM 12  •  IVF için Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi

ameliyatlar (overlerin veya testislerin alınması gibi 
operasyonlar) öncesinde ve [3] düşük over rezervi 
olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken 
menopoz hikayesi olan kadınlarda üreme hücreleri-
nin veya gonad dokularının saklanmasına izin ver-
mektedir (58).

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI

Ebeveynlerde bulunan ve çocuğa geçebilecek gene-
tik hastalıklar için geliştirilmiştir. Daha sonra uygun 
HLA vericisi sağlanması amacıyla da başarıyla uygu-
lamaya geçmiştir (59). Bu endikasyonlarda tartışma 
bulunmamaktadır. Ancak, ebeveynlerde herhangi 
bir genetik hastalık olmadan düşük veya implan-
tasyon başarısızlığını önlemek için yapılan preimp-
lantasyon genetik tarama (PGT-A, ‘preimplantation 
genetic testing – aneploidy’) çok tartışmalıdır (60, 61). 
Bir siklusta elde edilen embryoların hepsinin ardışık 
transferlerle verilmesi ile, PGT-A ile seçildikten sonra 
verilmesini randomize olarak karşılaştıran bir çalış-
ma bulunmamaktadır (62). Daha iyi düzeyde kanıtlar 
elde edilene veya noninvazif genetik tanı yöntemleri 
gelişene kadar muhtemelen bu tartışma devam ede-
cektir. 

TAŞIYICI ANNELİK

Mayer–Rokitansky–Kuster–Hauser sendromu gibi ute-
rusu olmayanlarda, uterusu ileri derecede myomatö 
veya mükerrer histeroskopilere rağmen düzelmeyen 
Asherman sendromu olanlarda, histerektomi geçir-
mişlerde veya gebeliği taşıyamayacak derecede siste-
mik hastalığı olanlarda IVF ve taşıyıcı annelik uygulana-
bilmektedir (63), ancak ülkemizde yasal değildir. 

IVF ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Çiftin detaylı anamnezi, fizik muayene ve görüntü-
leme, çifte gerçekçi ve doğru bir danışmanlık vere-
bilmek için önemlidir. Doğru bir danışmanlık ile kas-
tedilen ve çiftin merak ettiği, başarı oranları, tedavi 
seçenekleri (IVF protokol seçenekleri ve muhtemel 
ek tedaviler) ve maliyetlerdir. Detaylı bir değerlen-
dirme sonrası infertilite etkeni belirlenebilir. Adet 
düzensizlikleri ve galaktore sorgulanmalıdır. Alkol, 
sigara kullanımı, stres durumu, beslenme düzeyi, eg-
zersiz durumu, kilo/boy ilk değerlendirmede kayde-
dilmelidir. Endometriozis için spekulum muayenesi 
çok önemlidir, ihmal edilmemelidir. Güncel değilse 
servikal smear alınmalıdır. 

 Çölyak hastalığı immün bir bozukluk sonucu ge-
lişen glüten intoleransıdır. Yüzde 0.5 - 1.0 kişide bir 
gözlenir (64). Multifaktoriyel genetik bir bozukluktur 
(65). Çoğu kişide hastalık uzun zaman farkedilmeden 
seyretmektedir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, 
kabızlık gibi bulgularla kendini belli eder (64). Diğer 
bulguları kısa boy, yorgunluk, infertilite, tekrarlayan 
fetal kayıp, osteoporoz, vitamin eksiklikleri, transa-
minaz yükseklikleri olabilir, otoimmün tiroidit bu 
hastalığa eşlik edebilir (64, 65). Stres durumlarında 
daha da aktive olabilir. Bulgu ve semptomları, kişiler 
arasında, ve hatta, aynı kişide hayat süresince çok 
farklılık gösterebilir. Açıklanamayan infertilite olgula-
rında ve sebebi anlaşılamayan tekrarlayan fetal kayıp 
olgularında hastalığın taranması önerilmektedir (64). 
 Gebeliğe engel bir hastalık olup olmadığı araştı-
rılmalıdır. Morbid obesite, konjenital kalp hastalığı, 
yeni geçirilmiş bir enfeksiyon hastalığı, tiroid hasta-
lıkları sorgulanmalıdır. Devamlı kullanılan ilaçlar ve 
gebelik kategorileri araştırılmalıdır (66). Aşıları kont-
rol edilmelidir, folik asit başlanmalıdır (66). 
 Obesitenin, IVF’te canlı doğum oranlarını düşür-
düğü değişik yayınlarda (67-69) bildirilmiş olsa da, 
IVF öncesi kilo verme yöntemlerinin IVF başarısını 
arttırdığını gösteren randomize kontrollü çalışma 
bulunmamaktadır. Mevcut iki güncel randomize 
kontrollü çalışmada da IVF öncesi diyet ve egzersiz-
den oluşan hayat tarzı değişikliklerinin IVF başarısını 
arttırmadığı gösterilmiştir (70, 71). Dolayısıyla mev-
cut veriler eşliğinde tabi ki obez bir hastanın kilo 
vermesi için motive edilmesi doğru bir yaklaşımdır, 
ancak bu nedenle IVF tedavisinin ertelenmesi hem 
medikal hem de etik açıdan doğru olmamaktadır 
(72). 
 Ailenin genetik hastalıklar açısından sorgulanma-
sı önemlidir. Ailede erken over yetersizliği veya zeka 
geriliği anamnezinin varlığı veya kadında erken FSH 
yüksekliği varsa akla Frajil X sendromu gelmelidir 
(73). Turner da unutulmamalıdır. Tekrarlayan gebelik 
kaybı, IVF başarısızlığı veya erken yaşta düşük over 
rezervi olanlarda karyotip istenmelidir. Bunun dı-
şında taşıyıcı taraması gebelik öncesi danışmanlıkta 
güncel kılavuzlarda önerilmektedir (73). Spinal mus-
küler atrofi, kistik fibroz, orak hücreli anemi ve talas-
semi her kadında gebelik öncesi veya erken gebelik-
te taranmalıdır (73). Erkekte konjenital bilateral vas 
deferens yokluğunda gene kistik fibroz taranmalıdır 
(73). 
 IVF öncesi kavitenin ve tubaların değerlendiril-
mesi esastır ve bu değerlendirme pelvik USG ile baş-
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lar. Ancak, yeterli değildir, mutlaka hastanın güncel 
bir HSG’si olmalıdır. Ultrasonda görülmeyen bir hid-
rosalfenks HSG’de saptanabilir. Veriler, ultrasonun 
sonradan HSG’de saptanan hidrosalfenks olgularının 
1/3’ünü yakalayabildiğini göstermektedir (74). SIS, 
üç boyutlu USG, MR gibi kaviteyi değerlendirebildi-
ğimiz görüntüleme yöntemlerinin daha sık kullanıl-
ması HSG’nin bazen gözardı edilmesini sağlasa da 
IVF gibi pahalı bir tedavi öncesi HSG ile tubaların de-
ğerlendirilmesi önemlidir. 
 Histeroskopi, tekrarlayan gebelik kayıpları veya 
IVF başarısızlıkları olan çiftlere yapılmalıdır. 
 IVF öncesi rutin kullanımı ile ilgili ise, güncel bir 
metaanalizde, 6 randomize kontrollü çalışma dahil 
edildiğinde canlı doğum oranlarında yüzde 26’lık 
bir artış gözlenmiştir (75). Ancak, bu çalışmalardan 
iyi kalitede olan 2 tanesi incelendiğinde sonuçlar 
benzer olarak bildirilmiştir (75). Yazarlar, HSG’sinde 
ve USG’sinde kavitede lezyon düşündürmeyen ol-
gularda IVF öncesi tarama histeroskopisi yapılmasını 
önermek için iyi düzeyde bir kanıt olmadığı görü-
şüne varmışlardır (75). Düşük düzeyde kanıta göre 
rutin histeroskopi canlı doğum oranlarını arttırmak-
tadır (75). Bunu yorumlamak gerekirse; her hastaya 
yapmak konusunda tedbirli olunmalı, ancak USG’de 
veya HSG’de, kavite içindeki en ufak bir şüphede his-
teroskopinin yapılması doğru bir yaklaşım gibi dur-
maktadır. 
 Over rezervinin değerlendirilmesi ve buna göre 
hastaya gerçekçi başarı oranlarının verilmesi ve te-
davinin düzenlenmesi önemlidir. Over rezervi için 
kullanılan testler; AFS, serum FSH, serum E2, serum 
AMH testleridir. Serum AMH siklusun herhangi bir 
günü bakılabilir (76). AMH’nin over cevabını belirle-
mede etkin olduğunu, ancak infertilite şikâyeti ol-
mayan ve doğal konsepsiyon hede� eyen toplumda 
fekunditeyi belirlemediğini, diğer bir deyişle fertilite 
testi olarak kullanılamayacağını, buna dayanarak 
genç kızlarda fertilite koruyucu amaçlı yaklaşımlarda 
bulunulmaması gerektiğini belirtmekte fayda vardır 
(77-80).
 Gebelik ve IVF öncesi subklinik hipotroidi taran-
ması önemlidir. Tarama serum TSH tayini ile olur. La-
boratuvar normal aralığında olsa da serum TSH >2.5 
mU/L olan olgularda tiroid antikorları taranmalıdır 
(81). Antikor pozitif ise 2.5 mU/L değerinin üzerinde-
ki subklinik hipotiroidi hastalarına tiroksin replasma-
nı yapılmalıdır (81). 
 Ailede veya kendisinde venöz tromboemboli 
(VTE) hikayesi olan kadınlarda kalıtsal trombofili ta-

ranmalıdır (82). Özgeçmişinde VTE olmayan fakat 
tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) olan kadınlarda ge-
belik kaybı ile trombofili ilişkisi tartışmalıdır (83). An-
cak, bir ilişki olsa bile düşük-molekül-ağırlıklı-heparin 
ve/veya aspirin kullanımının gebelik kaybını azalttığı 
gösterilememiştir (84, 85). Dolayısıyla, TGK olan has-
talara trombofili taraması önerilmemektedir (86, 87). 
Ancak, antifosfolipid sendromu taramasını ayrı tut-
mak gerekir ve TGK olan hastalarda antifosfolipid an-
tikorlarının taraması yapılmalıdır (82, 87). Ancak, bu 
kadar kanıt olmasına rağmen pratik uygulama fark-
lılıklar göstermektedir. İngiltere’deki kadın-doğum-
cular arasında yapılan bir anket hekimlerin %46’sının 
tek bir spontan gebelik kaybından sonra trombofili 
taraması yaptığını göstermiştir (88). Ülkemizdeki du-
rum da farklı değildir. 
 Benzer bir durum tekrarlayan IVF başarısızlığı 
olan olgular için de geçerlidir (89). Bu grup hastada 
da tarama önermek için yeterli kanıt olmamasına 
rağmen gene aynı anket çalışmasında İngiltere’de-
ki üreme endokrinolojisi ile uğraşan jinekologların 
%28’inin tek bir IVF başarısızlığından sonra trombofi-
li taraması yaptığı bildirilmiştir (88).
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İnfertilite yıllardan beri çiftlerin en yaygın sorunla-
rından biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Anovu-
layona bağlı sorunların aşılmasına ve ovulasyonun 
zamanlanmasına yönelik tedavilerin temelini ovu-
lasyon indüksiyonu ve hormonların sa� aştırılmasın-
daki gelişmeler oluşturmaktadır. İlk başarılı ovaryen 
stimulasyon vakası, 1958 yılında insan kaynaklı hipo-
fizer gonadotropinler kullanılarak Gemzell ve arka-
daşları tarafından rapor edilmiştir. Ovaryen stimulas-
yon sonrası ilk gebelik ise iki yıl sonra gerçekleşmiştir 
(1,2) ve bundan bir yıl sonra ise 1961 yılında Betten-
dorf ve grubu da benzer bir deneyimi rapor etmiş-
lerdir (3). Ovaryen stimulasyonunda amaç fertilizas-
yon için hazır durumda olan, matur evreye ulaşmış 
bir folikülün (monofoliküler) gelişimini sağlamaktır. 
Bu amaçla birincil olarak endojen gonadotropinleri 
taklit eden ekzojen, enjekte edilebilen gonadotropin 
preparatlarını kullanarak gonadotropin reseptörleri 
aracılığı ile ovaryen foliküler gelişimini direkt olarak 
stimule etmek, ikincil olarak ise endojen gonadotro-
pin üretimini yöneten ve kontrol eden çeşitli oral far-
makolojik ajanları kullanmaktır. Bu bölümde ovaryen 
stimulasyon amacıyla kullanılan ilaçların gelişimi, ya-
pısı, etki mekanizması ve klinik uygulamaları gözden 
geçirilecektir.

Klomifen Sitrat (Clomiphene Citrate)

Klomifen Sitrat (CC), yarım yüzyıldan uzun süredir 
ovulasyonun uyarılması için en yaygın kullanılan ve 

en çok bilinen ajandır. Kullanımı kolay, yakın takip 
gerektirmez ve hasta maliyeti düşüktür. Dietilstil-
besterol ile yapısal yakınlık gösteren nonsteroidal 
bir östrojen agonist ve antagonisti olan bu ajan 1956 
yılında bulunmuş ancak tedavi amaçlı yerini 1961 yı-
lında anovulatuvar infertilitesi olan kadınlarda over 
işlevi üzerinde uyarıcı etki gösterdiğinin keşfedilmesi 
ile almıştır (4). Greenblatt ve arkadaşları tarafından 
MRL/41 olarak adlandırılan (4) ve daha sonra klo-
mifen sitrat adını alan bu ilaç 1967 yılında Birleşik 
Devletler Gıda ve İlaç Uygulaması (FDA) tarafından 
infertilite tedavisi için onaylanmıştır. Tüm bu yıllar 
boyunca ovaryen stimulasyonda kullanılan bu ilacın 
gebelik risk kategorisi ise X olarak tanımlanmıştır. 

Kimyasal Yapı ve Farmakokinetik 

Klomifen sitrat üç fenil halkası ve bir klor anyonu ile 
bağlı dört hidrojen atomlu etilen çekirdeği olan bir tri-
fenilkloraetilen türevidir; hem östrojen agonisti hem 
de antagonisti özelliği gösterir (SERM). CC, yapay güç-
lü bir östrojen olan dietilstilbestrol ile yapısal olarak 
ilişkilidir. Her ne kadar bu bileşik steroid değilse de 
trifenilkloraetilenin steroid şekli östradiol ile yapısal 
olarak önemli derecede benzerlik taşır ve sonuçta öst-
rojen reseptörlerine bağlanmayı kolaylaştırır. 
 CC, farklı özelliklere sahip iki farklı izomerin 
[En-klomifen (trans) ve Zu-klomifen (cis)] inaktif 
karışımından oluşur. Zu-klomifen yapısı daha etkili 
olsa da ticari ürünlerde %38 oranında bulunurken, 
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En-klomifen %62 oranında bulunur (5). En-izomeri 
daha hızlı emilir, yarı ömrü kısadır, daha fazla oranda 
antiöstrojenik aktiviteye sahiptir ve klomifenin ovu-
lasyon indüksiyon özelliklerinden sorumlu olan izo-
meridir (5,6). Zu-izomerinin plazma yoğunluğu daha 
fazladır, daha östrojeniktir ancak önemli klinik etkisi 
bulunmamaktadır (6). CC östrojen reseptörüne bağ-
lanır ve reseptörde birkaç hafta bağlı kalır. Klomifen 
sitrat karaciğerde yıkılır ve feçes ile atılır. Günde 50 
mg oral olarak 5 gün verilmesini takiben bir ay son-
ra bile plazmada önemli konsantrasyonlarda tespit 
edilebilir.

Etki Mekanizması

Klomifen sitrat hipotalamus ve hipofizde bulunan 
östrojen reseptörlerine bağlanarak endojen öst-
rojenin negatif feed-back etkisini ortadan kaldı-
rır. Östrojenden farklı olarak hücre çekirdeğinde 
bulunan östrojen reseptörlerine daha uzun süre 
bağlı kalır ve böylece endojen östrojenin bağla-
nabileceği reseptör düzeyini de azaltmış olur. Bu 
etki sonuçta hipotalamustan hipotalamo-hipofizer 
portal dolaşıma gonadotropin serbestleştirici hor-
mon (GnRH) salınımında artışa yol açarak hipofizer 
gonadotropinleri uyarır. Overe yeterli seviyede go-
nadotropin uyarısı verilmesi ile foliküler gelişim ve 
seçilme desteklenmiş olur. CC’ nin kesilmesinden 
kısa bir süre sonra gonadotropin düzeyi kademeli 
olarak preovulatuvar en düşük seviyelere iner, sa-
dece siklus ortasında tekrar artış olur. Başarılı tedavi 
sikluslarında bir veya daha fazla dominant follikül 
gelişir ve bu folliküller östrojen seviyelerinin yüksel-
mesini sağlayarak sonunda midsiklus LH ani artışını 
ve ovülasyonu tetiklerler (7,8). Klomifenin etkisini 
gösterebilmesi için hipotalamo-hipofizer-ovaryen 
aksın sağlıklı olması ve vücutta makul miktarda en-
dojen östrojenin bulunması gereklidir. Bu nedenle 
hipotalamo-hipofizer-ovaryen aks fonksiyonunun 
bozulduğu hipogonadotropik hipogonadal anovu-
lasyonda kullanılamaz. 

CC Uygulama Rejimleri ve Tedavi Sonuçları

Öncelikli olarak anovulasyonun tedavisinde kullanı-
lır. Buna ek tek başına etkinliği düşük olsa da açık-
lanamayan infertilite tedavisinde de kullanılmak-
tadır (9). Tedaviye intrauterin inseminasyon (IUI) 
eklenmesi ile siklus başına elde edilen gebelik oranı 
%7,6’ ya kadar çıkmaktadır. Ardışık 3 siklus boyunca 
CC+IUI tedavisi alan açıklanamayan infertil hasta-

larda kümülatif gebelik oranları %26 olarak rapor 
edilmiştir (10). Bu veriler ışığında CC+IUI’nin açıkla-
namayan infertilitenin ilk basamak tedavisinde yeri 
olduğu düşünülmektedir ancak over rezervi azalmış 
ileri yaş kadınlarda başarının daha yüksek olduğu te-
davilere geçilmelidir. Ovaryen stimulasyon için kul-
lanılan klomifen sitrat rejimlerine, spontan oluşan ya 
da progestin kullanımı sonrası menstruasyonun 2-5. 
gününde başlanır. İlaca 2. günde başlanması, normal 
menstrual sikluslardaki fizyolojik olaylara benzer şe-
kildeki bir ovulasyonun daha erken olmasını sağlar. 
Ovulasyonu sağlamak için gereken CC dozu vücut 
ağırlığı ile koreledir ancak her kadın için gerekli dozu 
belirleyebilecek güvenli bir yol bulunmamaktadır. 
Tedaviye ardışık 5 gün süre ile 50 mg/gün (tek tab-
let) ile başlanır. Gebeliklerin %50’sinin 50 mg doz ile 
oluştuğunun gözlenmesi nedeniyle başlangıç dozu 
genellikle bu şekilde önerilmektedir (11). Bu tedavi 
ile ovulasyon oluşmaz ise takip eden kanamada doz 
arttırılır ve 5 gün süreyle 100mg/gün dozunda teda-
viye devam edilir. Günlük doz uygulaması günlük 50 
mg artışlar ile günde 200 mg’a kadar çıkarılabilir an-
cak 150 mg/gün klomifen dozuna cevap alınamayan 
pek çok kadının alternatif veya kombine tedavilere 
ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir (12,13). Tedavi sik-
lusları sırasında gebelik ve oluşabilecek over kistleri 
yönünden hasta izlenmelidir. CC ile yapılan ovulas-
yon indüksiyonu (OI) tedavisi, belirlenen dozda ilaç 
verildiğinden ve cevap sonradan takip edildiğinden 
kontrollü bir tedavi değildir. Eğer 5 gün CC kullanı-
mı sonrası IUI yapılmayacak ise adetin 10-20.günleri 
arası günaşırı cinsel ilişki önerilir. Ovulasyon tespiti 
amacıyla 21-24. günler arası kanda progesteron ba-
kılabilir. Progesteron >3 ng/ml üzerinde ise ovulas-
yon sağlanmıştır. Eğer ovulasyon tespit edilemedi 
ise CC’nin başarısız olduğu kabul edilir ve bir sonraki 
siklusta doz en az 50 mg/gün arttırılır. 150mg/gün 
dozuna rağmen ovulasyon gerçekleşmemiş ise CC’e 
rezistans kabul edilir ve bir sonraki tedaviye geçilir. 
CC sonrası intrauterin inseminasyon (IUI) planlanı-
yorsa uygun zamanın belirlenmesi için ovulasyonun 
önceden tespit edilmesi gerekir. Bu amaçla adetin 
10. gününden sonra sabahları idrarda LH seviyesine 
bakılabilir. İdrarda LH testi pozitif olduktan sonraki 
gün IUI yapılır. İki kez IUI yapılacak ise LH testinin 
akşamı 1. IUI, sonraki gün 2. IUI yapılır. CC’ li IUI’ 
larda ovulasyon idrarda LH ile takip ediliyorsa ovu-
lasyonun tetiklenmesi için hCG yapılması gerekli 
değildir. OI ultrasonografiografi ile takip ediliyorsa 
âdetin 10. gününden itibaren ultrasonografiografi 
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ölçümü ile folikül gelişimi monitorize edilir. Domi-
nant folikül çapı 18-20 mm arasında olduğunda hCG 
(üriner hCG 10.000 ünite (I.M.) veya rekombinant 
hCG 250 makrogram (SC)) ile tetikleme yapılır. CC 
tedavisi ile ovulasyon oranları %70 ile %92 arasında 
değişir ancak gebelik oranları daha düşüktür (11, 12, 
14,15). Yüksek ovulasyon oranları ile göreceli olarak 
daha düşük gebelik oranları arasındaki uyumsuzluk 
CC’nin endometrium ve servikal mukus üzerine an-
tiöstrojenik etki, uterus kan akımının azalması, su-
bklinik gebelik kaybı, tubal taşımaya etki ve oositler 
üzerine olası zararlı etkilere (16) bağlı olabilir. CC izo-
merlerinin uzun yarılanma ömrü sebebi ile periferde 
(endoserviks, endometrium, over, ovum ve embri-
yo) istenmeyen antiöstrojenik yan etkiler oluşabilir 
(17,18). Bu durum CC ile ovulasyon oranları ve gebe-
lik başarısı arasındaki çelişkiyi açıklayabilir. Klomifen 
ile gebelik oranları ilk üç siklusta en yüksek seviyesi-
ne ulaşır ve bu yüzden genelde üç tedavi uygulama-
sı ovulasyonun meydana gelmesini değerlendirmek 
yönünden yeterlidir. Tedaviye altı kez devam edilen 
vakalarda gebelik oluşma şansının çok düşük oldu-
ğu bildirilmiştir. Bu nedenle altı tedavi siklusu yapı-
lan vakalardan sonra gebelik oluşmadığı takdirde 
klomifen tedavisine devam edilmemelidir (12,19). 

CC Tedavisinin Yan Etkileri ve Kullanımını 
Kısıtlayan Durumlar

Klomifen sitrat genellikle güvenli ve iyi tolere edilen 
bir ajandır ve yan etkileri hafiftir. Şiddetli yan etkiler 
görüldüğünde tedaviyi kesmek yeterlidir. En yay-
gın yan etkiler antiöstrojenik özelliğine bağlı sıcak 
basması (%10), abdominal gerginlik veya şişkinlik 
(%5), bulantı ve kusma (%2), memelerde rahatsızlık 
(%2), bulanık görme, çift görme veya ışığa hassasiyet 
(%1,5) ve baş ağrısıdır (%1,5). Bu etkiler çoğunlukla 
doz bağımlıdır ve geçicidir. Klomifen karaciğer has-
talığı olanlarda kontrendikedir ve toksisite potansi-
yeli karaciğer hastalığı öyküsü olan hastalarda düşü-
nülmelidir. Gebelerde ve anormal uterin kanaması 
olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hormon bağımlı 
tümörler, mental retarde hastalar ve trombo� ebitli 
hastalarda da kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Hastalar 
çoğul gebelik ihtimali yönünden bilgilendirilmelidir. 
CC ile ovaryen stimulasyonda multifolliküller geliş-
mesi durumunda çoğul gebelik riski %8-10 civarında 
artar. Bu gebeliklerin büyük kısmı ikizdir, üçüz veya 
daha ileri gebelikler nadirdir (20). Bu ajanların daha 
akılcı kullanımı ve sık monitorizasyonla çoğul gebe-
liklerin sayısında azalma sağlanabilir. 

 Az sayıda araştırmada uzun dönem (12 ay ve üzeri) 
CC tedavisi ile over kanseri arasında belirsiz bir ilişki-
den bahsedilmiştir (21,22), ancak bu çalışmaların me-
todolojik olarak bazı tutarsızlıkları mevcuttur. Örneğin 
kontrol grupları fertil hastalardan oluşmakta ve pato-
fizyolojisi muhtemelen birbirinden çok farklı olan dü-
şük malignite potansiyeline sahip tümörleri (epitelial, 
germ hücreli, stromal) içermektedir. Dolayısı ile over 
tümörü riski ovulasyon indüksiyonu sebebi ile mi art-
tığı yoksa zaten mevcut olan bir tümörün mü tespit 
edildiği net değildir. Klomifenle tedavi edilen kadın-
ların bebeklerinde nöral tüp defektleri veya down 
sendromu gibi konjenital bozukluklar tespit edilmiştir 
fakat bu bozuklukların ilaca bağlı olup olmadığı net 
değildir. CC tedavisi sonrası doğumlarla ilgili veriler, 
1000 doğumda % 32.5 sıklıkla konjenital bozukluk ol-
duğunu göstermiştir (23,24). Bu sonuç normal toplum 
için bulunan değerle benzerdir (24). Buna ek olarak 
izomerlerine göre değişmekle beraber yaklaşık 5-21 
gün süren yarılanma ömrü ve vücut yağlarında de-
polanabilirlik özelliği sebebi ile vücutta varlığını uzun 
süre devam ettirebileceği unutulmamalıdır. 

Aromataz İnhibitörleri

Aromataz enzimi, sitokrom p450 hemoprotein içeren 
enzim kompleksi ailesinin mikrozomal bir üyesidir ve 
kolesterolden steroid hormon üretimi sırasında and-
rojenden östrojen yapımında görev alan hız kısıtlayı-
cı basamaktır. Aromataz enzim aktivitesi over, beyin, 
yağ dokusu, karaciğer, meme dokusu gibi normal 
dokularda ve meme tümörleri gibi patolojik dokular-
da bulunur. Aromataz inhibitörleri, aromataz enzim 
sisteminin yarışmalı engelleyicisidir ve androjenlerin 
östrojenlere dönüşümünü engelleyerek anovulatu-
var infertil kadınlardaki ovulasyon indüksiyonu te-
davisinde kullanılan antiöstrojenik ilaçlardır. Tedavi 
sırasında serumdaki östron, östradiol ve östron sül-
fatı anlamlı olarak azaltır ve baskılama ise 48-72 saat 
içinde en üst seviyeye çıkar. Aromataz inhibitörleri ilk 
olarak meme kanserli olgularda kullanılmaya başlan-
mış ve daha sonra başta infertilite olmak üzere kul-
lanım alanları genişlemiştir. Aminoglutethimide ilk 
geliştirilen aromataz inhibitörüdür fakat adrenal yet-
mezlik gibi yan etkileri nedeniyle kullanımı durdurul-
muştur (25). Bu durum tarihsel gelişime göre birinci, 
ikinci (formestan, fadrazol, rogletimide) ve üçüncü 
(exemestane, anastrozole, letrazol) kuşak aromataz 
inhibitörlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Ovaryen 
stimulasyonda kullanılan bu grup ilacın gebelik risk 
kategorisi ise D olarak bildirilmiştir.
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Farmakokinetik 

Günümüzde en sık 3. kuşak aromataz inhibitörleri 
(exemestane, anastrozole, letrazol) klinikte kullanım-
dadır. Bu ilaçlar günlük kullanımda çok az yan etki 
nedeniyle iyi tolere edilir, önemli kontraendikasyon-
ları yoktur ve güvenilirdirler ve diğer ilaçlarla önemli 
bir etkileşimleri yoktur, güvenlik aralıkları geniştir ve 
hastabaşı maliyeti düşüktür. Bu nedenle diğer kuşak 
aromataz inhibitörlerine göre avantajlıdırlar ve oral 
yolla kullanılırlar. Ortalama yarı ömürleri 45 saattir ve 
karaciğerde metabolize olup %85’i safra, %11’de id-
rar ile atılır. Letrazol ve anastrazol aromataz enzimini 
reverzible olarak inhibe eder ve nonsteroid yapıda-
dırlar. Exemestane ise steroid yapıda olup enzimi ir-
reverzible olarak inhibe eder, dolayısı ile etki süresi 
daha uzundur.

Etki Mekanizması 

Ovaryen stimulasyon başarısında merkezde (beyin 
seviyesinde) ve periferde (overler ve uterus seviye-
sinde) birlikte çalışan mekanizmaların rolü vardır. 
Letrozol beyinde ve tüm vücuttaki östrojen sentezini 
azaltıp veya önleyerek dolaşımdaki östrojen düze-
yini azaltır. Böylece östrojenin endojen gonadotro-
pinler üzerindeki negatif feedback etkisini (CC de 
olduğu gibi antiöstrojenlerin neden olduğu östrojen 
reseptörlerinde tüketim olmadan) önlemiş olur. En-
dojen gonadotropinlerin salınımındaki artış, ovaryen 
foliküllerin büyümesini uyarır. İlaveten östrojenin 
azalması, hipofiz bezi ve çeşitli dokular tarafından 
sentezlenen aktivin seviyelerini artırır. Aktivin gona-
dotropinler üzerindeki direkt etki ile FSH sentezini 
uyarır (26). Periferde aromataz enziminin inhibisyo-
nu ile intraovaryen androjenlerin geçici birikimine 
bağlı olarak foliküllerin FSH’ye duyarlılıkları artar. 
Primatlarda androjenlerin erken foliküler büyümede 
uyarıcı role sahip olduğunu gösteren veriler mevcut-
tur (27). Bu etkinin doğrudan testosteronun foliküler 
FSH reseptör ekspresyonunu artırmasına (28,29) ve 
folikülogenezi desteklemek için FSH ile sinerjist etki 
gösterebilen insülin-like growth faktör I’in (IGF-I) 
androjenleri stimüle etmesine bağlı olduğu (30,31) 
belirtilmektedir. 

Aromataz İnhibitörleri Uygulama Rejimleri 
ve Tedavi Sonuçları

Aromataz inhibitörleri ovaryen stimulasyon amacı 
ile tek başına ya da eksojen gonadotropinlere destek 
olarak kullanılabilir. Tek başına kullanımın en önemli 

avantajı PCOS gibi anovulatuar infertilite durumunda 
monofolliküler ovulasyonu sağlayabilmesidir. Aro-
mataz inhibitörlerinin CC deki gibi östrojen reseptör-
lerine etkisi olmadığından feedback mekanizmaları 
fonksiyonu normal şekilde devam eder. Dominant 
folikül büyüdükçe östrojenin negatif feedback etki-
si ve artan inhibin B etkisi ile FSH salınımını suprese 
eder ve küçük foliküllerin atreziye gitmesine sebep 
olur. Bunun sonucunda genellikle tek bir folikül ge-
lişimi ve takiben monoovulasyon izlenir. Bu nedenle 
çoğul gebelikler CC’ye oranla daha azdır. Aromataz 
inhibitörlerinin infertilite tedavisindeki etki meka-
nizmalarından bir diğeri ise endometriumda azalmış 
östrojen seviyeleri sonucunda oluşan östrojen re-
septör up regülasyonunun, yeterli östrojen düzeyine 
ulaşıldığında endometriumu oldukça etkin şekilde 
büyütmesidir. Buna ek olarak ekzojen gonadotro-
pinler ilave edildiğinde ihtiyaç duyulan optimum 
gonadotropin seviyesini azalttığını (32) ve kötü ovar-
yen yanıtlı hastalarda tedaviye cevabı iyileştirdiğini 
gösteren yayınlar mevcuttur (33). Gonadotropinlerle 
beraber kullanım maliyeti azaltmak için geliştirilmiş 
stratejilerden biridir. Siklusun 3-7. günleri arasında 
2.5 mg/gün letrazol kullanımını takiben 7. günden 
itibaren hCG gününe kadar gonadotropin tedavisine 
geçilerek kullanılan gonadotropin dozunda %45-55 
azalma sağlanmasına rağmen gebelik oranlarında 
değişiklik izlenememiştir (32,34). PCOS’lu hastalar-
da letrazol siklusun 3-7 günleri arasında 5 gün 2,5-
5 mg/gün veya alternatif olarak 3. günde 20 mg tek 
doz olarak kullanılır. Anastrazol genellikle 1 mg/gün 
5 gün boyunca kullanılır. Buna rağmen hem anast-
razolun hem de letrazolun etkin dozları net olarak 
belirlenememiştir. Yarılanma ömürleri 2 gündür 
ve tedavi ile ovulasyon oranı %60-84, gebelik oranı 
%17-27 civarındadır (35).

Aromataz İnhibitörlerinin Yan Etkileri 

Aromataz inhibitörlerinin yan etkileri genellikle daha 
uzun süreli kullanım gerektiren meme kanserli has-
talarda görülmektedir. Kısa kullanımda ciddi yan 
etkilerin görülme ihtimali azdır. Buna rağmen az da 
olsa kemik ağrısı (%20), sıcak basması (%18), sırt ağ-
rısı (%17), bulantı (%15) ve nefes darlığı görülebilir 
(%14). 

Gonadotropinler

Normal bir menstrüal siklusun folliküler fazında 10-20 
antral folikül mevcuttur ve bu antral folliküllerden sa-
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dece bir follikül diğerlerine üstünlük sağlar ve ovulas-
yon gerçekleşene kadar büyümesini sürdürür. Gona-
dotropinlerle kontrollü ovaryen hiperstimulasyonun 
amacı, doğal siklusu taklit edecek şekilde tercihen bir 
dominant follikülün gelişimini sağlamaktır. IVF siklus-
larında ise gonadotropin desteği ile ovaryen stimulas-
yonun amacı, antral follikül topluluğunun daha büyük 
bir bölümünün gelişimini sağlamaktır. 
 Gonadotropin preparatları 1930’lu yıllardan itiba-
ren infertilite tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Sırasıyla hayvanlardan, insan kadavrasından, insan 
idrarından ve son olarak da rekombinant DNA tek-
nolojisi ile üretilmektedir. Elde edilen preparatların 
daha saf, güvenilir, etkin ve hasta tarafından kolay 
kullanılabilir olma ihtiyacı, bu ilaçların geliştirilmesi 
için itici güç olmuştur. 

Gonadotropinlerin Tarihçesi 

1958 yılında Carl Gamzell insan hipofizer salgı bezin-
den gonadotropinleri ekstrakte etmeyi başarmış (1) 
ancak kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra 
artan ihtiyacı karşılayabilecek yeterli kaynağın olma-
dığı görülmüştür (36,37). Hipofizer gonadotropinleri, 
insan menopozal gonadotropini (HMG: LH/FSH:1/1) 
takip etmiştir. 1950’lerde İtalya’da menopozdaki ka-
dınların idrarından elde edilen ilk preparattan yak-
laşık 10 yıl sonra, hipogonadotropik anovulasyonu 
olan kadınlarda HMG ile ovulasyon indüksiyonu so-
nucu gebelik elde edildiğine dair bir çalışma yayın-
lanmıştır (38). Zamanla postmenopozal kadınların 
idrarından elde edilen gonadotropinlerin sa� aştı-
rılması ile insan menopozal gonadotropinleri elde 
edilmiştir. Jenerik ismi menotropin olan bu prepa-
ratlar alerjik üriner proteinler içeriyor ve intramüskü-
ler olarak uygulanmaları gerekiyordu. Daha sonraki 
yıllarda sa� aştırılmış preparatlar sayesinde subkutan 
uygulamalar başladı. Eşit miktarda FSH ve LH içeren 
menotropinlerden sonra, çok düşük LH aktivitesi 
olan ürofollitropinler geliştirildi (39). 1990’ların orta-
sından itibaren %0,1’den daha az LH aktivitesi içeren 
ve üriner proteinler ile kontaminasyonu neredey-
se sıfır olan yüksek oranda sa� aştırılmış üriner FSH 
preparatları kullanıma girdi ve buna paralel olarak 
gonadotropin ihtiyacı tüm dünyada yaklaşık 100 kat 
artış gösterdi. Bu talep artışıyla beraber idrar vericile-
ri izlenebilir olmadığından Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) belirlediği kalite kontrolünü sağlamada sorun-
lar gözlenmeye başladı. 
 Moleküler teknolojilerin ilerlemesiyle beraber 
1992 yılında rekombinant FSH (rFSH) üretildi. Bu 

preparat bir hamster hücre dizisinden üretildiği için 
homojen yapıdaydı ve proteinlerle kontaminasyonu 
mevcut değildi. Günümüzde follitropin alfa (Gonal-f) 
ve follitropin beta (Puregon) olmak üzere iki adet re-
kombinant FSH preparatı kullanılmaktadır. Birkaç yıl 
içinde benzer teknoloji kullanılarak rekombinant LH 
(Luveris) ve sadece hCG aktivitesi olan r hCG (Ovit-
relle) preparatları da geliştirildi (40). 2000 yılında 
ise, idrardan elde edilmiş bir ürün yüksek derecede 
sa� aştırılmış HMG (HP-HMG) olarak tekrar kullanıma 
sunuldu. Son yıllarda oral gonadotropin formu geliş-
tirilme çalışılmaları devam etmektedir.

Gonadotropin Molekülleri 

Folikül stimüle edici hormon (FSH) ve luteinize edici 
hormon (LH), gonadal işlevi kontrol eden iki ön hipo-
fiz hormonudur. Her iki hormon aynı hipofizer hücre-
lerden salgılanır ve sadece GnRH tarafından kontrol 
edilir (41). Her bir hormon alfa ve beta olmak üzere 
iki alt birimin non kovalent bağla bağlanmasından 
oluşmuştur. Hepsinin alfa alt birimleri özdeştir. Her 
bir alt birimin üç boyutlu yapısı, içlerindeki çapraz 
ilişkili disülfit bağlarla sürdürülür. Gonadotropik 
hormonlar denatüre edici maddelerle birkaç alt biri-
me ayrılabilir fakat bu alt birimlerin biyolojik etkile-
ri yoktur. Bu hormonların hepsi, beş disülfit bağı ile 
beraber iki karbonhidrat parçası olan, aynı sıralı 92 
aminoasitlik parçadan oluşan ortak bir beta alt biri-
mini paylaşırlar. Beta alt birimleri her hormon (FSH, 
LH ve hCG) için kendine özgüdür ve biyolojik özel-
liğini belirler. Değişik uzunlukta aminoasit (116-147 
amino asit parçası) zincirlerine sahiptir ve 6 disülfit 
bağı içerir.

Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH)

Ovulasyon indüksiyonunda kullanılan temel gona-
dotropindir. Molekül ağırlığı ortalama 30.000 Da 
olan küresel, glikolize bir proteindir. FSH’nin alfa alt 
ünitesi LH, TSH ve hCG’ nin alfa alt üniteleri ile yapı-
sal benzerlik gösterir. FSH’nin beta alt ünitesi ise 111 
aminoasit ve farklı karbonhidratlardan oluşmaktadır 
ve spesifik biyolojik aktiviteden sorumludur. FSH’de-
ki oligosakkaritler yüksek oranda değişkenlik gösterir 
ve bağlı olan karbonhidrat parçalarının bileşimi fark-
lı olabilir. Bu oligosakkaritlerin her bir dalı yüklü bir 
sialik asit kalıntısı ile sonlanabilir veya sonlanmaya-
bilir. Bu durum FSH’nin, farklı asiditesi olan farklı izo-
formlarının olmasını sağlar (42). Sonuç olarak tek bir 
FSH proteini yoktur, aksine FSH’nin insanda 20 farklı 
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izoformu tespit edilmiştir. Pek çok çalışmada asidite-
si daha yüksek olan izoformların invitro biyoaktivi-
tesinin daha az olduğu öne sürülmüştür (43,44). Re-
kombinant FSH diğer gonadotropin formlarına göre 
daha az sialik asit bulundurur ve bu özellik rFSH’nin 
farmakokinetik çalışmalarda biyoaktivitesinin daha 
fazla olmasını açıklar. 
 FSH overde granüloza hücreleri üzerindeki resep-
törlere bağlanır ve c-AMP bağımlı protein kinaz yolu 
ile etkisini gösterir. FSH’nin bağlanması erken folikül 
hücre gelişimini artırır. FSH reseptörleri folikül gelişi-
minin en erken preantral folikül aşamasında izlenir. 
Preantral folikül öncesi FSH’ye duyarsızlık mevcuttur 
zira FSH reseptörleri primordiyal foliküllerde mevcut 
değildir. FSH foliküle bağlanınca aromataz aktivitesi 
artar (45) takiben LH uyarısı foliküler 17 alfa-hidroksi-
laz sitokrom P450 aktivitesi ve mRNA içeriğini arttıra-
rak androjenlerin üretimini sağlar. Androjenler daha 
sonra aromataz sitokrom P450 ile östradiole hızla 
aromatize edilir (46). FSH’nin yarıömrü ortalama 3-4 
saattir ve karaciğerde metabolize olur.

Luteinize Edici Hormon (LH)

Lutropin veya LH, iki tane kovalen olmayan bağla bir-
birine bağlı alfa ve beta alt birimlerini içeren yaklaşık 
29400 Da moleküler ağırlığında bir heterodimerdir. 
LH heterojen karbonhidrat parçaları içeren bir gli-
koproteindir, sonuçta bu çeşitlilik immünolojik ve bi-
yolojik farklılıklara yol açabilir. LH’nin beta alt ünitesi, 
spesifik biyoaktivitesinden sorumlu olan ve LH re-
septörlerine özgün olarak bağlanmayı sağlayan 121 
amino asitten oluşmaktadır. Luteinize edici hormon 
ön hipofiz bezindeki gonadotroplar tarafından sen-
tezlenir ve overde teka hücrelerindeki reseptörlerine 
bağlanır. Bu bağlanma hızlı ve geri dönüşümlüdür. 
Hücrede adenilat siklaz enzimini uyarır ve cAMP ya-
pımını arttırır, bu da steroidogenez için uyarıyı başla-
tır. LH’nin biyolojik yarıömrü 20 dakikadır, karaciğer 
ve böbrek LH’nin temizlenmesi ve atılımını sağlar. 
Luteinize edici hormonun metabolik temizlenme 
oranına göre, hipofizin LH içeriği günde bir veya iki 
kez değişir. Bu sebeple büyük ölçüde LH atılımına ce-
vap verebilmek için LH’nin hızlı biyosentezi gerçekle-
şir. Glikolizasyon derecesine bağlı olarak LH atımları 
(pulse) FSH atımlarından daha sık ve büyük amplü-
tüdlüdür. LH, FSH’ye göre daha az sialik asit kısmı içe-
rir ve bu dolaşımdan daha hızlı temizlenmesi ile so-
nuçlanır ve sonuçta daha fazla LH pulsuna yol açar. 
Hipofizden LH ve FSH’nin atımsal olarak salgılanması 
normal üreme işlevi için gereklidir. 

İnsan Menopozal Gonadotropini

İnsan menopozal gonadotropini in vivo biyoetkinlik 
olarak eşit miktarda 75 IU FSH ve 75 IU LH içerir. Asıl 
etkili olan FSH, idrarla atılan gonadotropin ürünlerin-
deki yerel protein içeriğinin %5’inin azından sorum-
ludur (47). Bu ürünlerin özgül etkinliği genellikle 150 
IU /mg proteini geçmez. İlaveten çeşitli hMG ürünleri 
içerisinde, tümör nekroz faktör bağlayan protein I, 
transferrin, urokinase, Tamm-Horsfall glikoproteini, 
epidermal büyüme faktörü ve immunglobulin ile iliş-
kili proteinleri içeren değişik proteinler bulunmuştur 
(48). Her ne kadar hMG ürünleri güvenli ise de muh-
temelen gonadotropin dışı proteinlerle ilişkili reaksi-
yonlar ve yan etkiler bazı vakalarda bildirilmiştir (49). 
İn vivo biyolojik yöntemler vasıtasıyla gonadotro-
pinlerin ölçülen seviyeleri, gonadotropin ürünlerinin 
biyolojik etkilerini ölçülebilir bir şekilde hayvanlarda 
karşılaştırmaya yardımcı olur. Yaygın olarak kullanı-
lan Steelman-Pohley yöntemi (50) ile mevcut üriner 
gonadotropinlerin biyoetkinliği ölçülmektedir. 

İnsan Koryonik Gonadotropini (Human 
Chorionic Gonadotropin)

Kontrollu ovaryen stimulasyon tedavilerinde kendi-
liğinden LH artışı tutarlı olmadığından veya ovaryen 
hiperstimulasyon sırasında GnRH agonist-antagonist 
kullanılan tedavilerde hastalardaki LH yetersizliği se-
bebi ovulasyon tetiklemesi amacıyla kullanılmakta-
dır. Koryonik gonadotropin plasentada üretilen bir 
hormondur ve gebe kadınların idrarından elde edilir. 
2000’li yıllarda rekombinant formları da üretilmiştir. 
hCG ve LH her ikisi de yaklaşık 30Da moleküler ağır-
lıkta bir glikoproteindir ve her ikisi de hemen hemen 
benzer alfa alt birimine ve yüksek sistin içeriğine 
sahiptir. hCG’ nin beta alt ünitesi, LH’dekinden 24 
fazla amino asit içerir ve toplam 145 amino asitten 
oluşmaktadır; bununla beraber önmeli bir bölümü 
önemli bir bölümü LH’ nın beta alt ünitesi ile tama-
men benzerdir. Bu iki hormon karbonhidrat bölüm-
lerinin bileşimi bakımından farklılık gösterir ve bu 
spesifik hormon biyoaktivitesini ve atılma hızını et-
kiler. LH’nin biyolojik yarıömrü ile karşılaştırıldığında 
(20 dakika), hCG çok daha yavaş degrade olmaktadır 
(24 saat). Preovulatuvar foliküller hazır olduğunda 
yapılan hCG uygulaması sonrası granüloza hücrele-
rinin luteinizasyonu, östradiol yapımından progeste-
ron yapımına geçiş, oosit olgunlaşması ve mayozun 
yeniden başlaması ve takiben 36-40 saat sonra foli-
külün rüptür aşamaları gerçekleşir. Koryonik gona-
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dotropinin 5000-10.000 IU verilmesi ovulasyonu sti-
mule eden LH’nin orta siklustaki yükselmesini taklit 
edebilir. Tedavideki hastaların ultrasonografi moni-
torizasyonu ile ovulasyonu tetiklemek için verilecek 
olan hCG’nin zamanlamasını yapılır. Bu tedavi sıra-
sında baş ağrısı, yorgunluk, ruhsal değişiklik ve hu-
zursuzluk gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Hipotala-
mus, tiroid, hipofiz ve adrenal bezi tümörleri yanında 
meme, uterus, over ve testiküler tümör bulunanlarda 
yapılması kontraendikedir. 

Kontrollü ovaryen stimülasyonda 
gonadotropinlerin kullanımı

Genel olarak gonadotropinler 2 geniş gruba ayrılır-
lar; hMG, pFSH ve highly purified FSH (HP-FSH) gibi 
üriner kaynaklı olanlar ve rekombinant gonadotro-
pinler (Tablo-1).
 Hem FSH hem de LH doğal siklusta normal folli-
küler büyüme ve olgunlaşma için gereklidir. Gona-
dotropin üretimindeki gelişmelere rağmen herhan-
gi bir preparatın diğerine klinik olarak üstünlüğünü 
gösteren yeterli veri bulunmamaktadır. Gonadotro-
pinlerin etkinliklerini kıyaslayan çalışmalar daha çok 
IVF tedavileri alan olgularda yapılmıştır. Tüm mevcut 
kanıtları birleştirmek için IVF/ICSI sikluslarında ovar-
yen stimulasyon için kullanılan recFSH ve diğer üç tip 
üriner gonadotropinin (hMG, hp-hMG, hp-FSH) et-
kinliklerinin derlendiği Cochrane derlemesinde (51), 
9472 çiftte yapılan 41 randomize çalışmaya göre 
rFSH ile diğer gonadotropinler arasında gebelik so-
nuçları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu 
sonucun aksine hMG’nin daha yüksek canlı doğum 

oranları olduğunu bildiren meta-analizler de rapor 
edilmiştir (52).
 Gonadotropinler ovulasyon indüksiyonu veya 
ovaryen hiperstimulasyon amaçlı 4 farklı endikas-
yonda kullanılır: 

1) Hipogonadotropik hipogonadizm (WHO I)
2) Klomifen sitrat’a dirençli anovulasyon (WHO II)
3) Açıklanamayan infertilite
4) IVF 

Hipogonadotropik Hipogonadizme Bağlı 
Anovulasyonda Gonadotropin Kullanımı 
(WHO I)

Hipotalamus ve hipofiz kaynaklı anovulasyon go-
nadotropin tedavisinin en başarılı olduğu infertili-
te nedenidir. Hipogonadotropik hipogonadizmde 
anovulasyonun sebebi FSH ve LH düzeylerindeki 
düşüklüktür ve ovulasyon indüksiyonu için kullanı-
lacak preparatlarda FSH ile beraber mutlaka LH’nin 
bulunması gereklidir. LH, östradiol sentezi için öncü 
olan androstenedion sentezini ve oositin fertilizas-
yon kapasitesini arttırır. Dolayısı ile bu hastalarda 
tek başına FSH ile ovulasyon indüksiyonu yapılırsa 
folikül büyümesi gerçekleşmesine rağmen östradiol 
seviyeleri düşük seviyede kalır. Bu amaçla HMG, rec 
FSH+rec LH, rec FSH+ düşük doz rec hCG kullanılır 
ve kullanılan gonadotropin dozu genellikle daha 
yüksektir. Ovulasyon indüksiyonuna 75-225 IU/gün 
hMG veya 75-225 IU/gün rec FSH + 75 IU/gün rec 
LH dozlarıyla başlanır. 5 gün yapılan ultrasonografi 
ve östradiol düzeyleri ile değerlendirilen ovaryen ya-
nıta göre doz ayarlaması yapılır. Önde giden folikül 

Tablo 1. Ülkemizdeki gonadotropin preparatları
Preparat Adı Üretici firma Sunulum dozu Kullanım şekli

HMG Menagon Ferring 75 IU im,sc
hpFSH Fostimon İbsa 75-150 IU im,sc
hpFSH+hpLH Merional İbsa 75-150 IU im,sc
hpHMG Menopur Ferring 75 IU im,sc
recFSH
(follitropin beta)

Puregon Organon 50-300-600 IU � k 
300-600 IU kalem

sc

recFSH 
(follitropin alfa)

GonalF Serono 37.5-75-150-450-1050 IU � akon, 300-900 
IU kalem, 450 kalem

sc

recLH Luveris Serono 75 IU sc
HCG Pregnyl

Choriomon 
Organon
İbsa

5000-10000 IU 
5000-10000 IU

im,sc
im,sc

recHCG Ovitrelle Serono 250 mikrogram sc
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17-18 mm olduğunda OHSS veya çoğul gebelik riski 
göz önüne alınarak hCG ile ovulasyon tetiklenir. Bu 
hastalarda mutlaka luteal faz desteklenmelidir. Bazı 
araştırmalara göre hipogonadotropik hipogonadiz-
mi olan hastaların tedaviden önce 1-2 siklus boyunca 
östrojen+progesteron kullanarak gebelik şanslarının 
arttığı bildirilmiştir.

Klomifen Dirençli Anovulasyonda 
Gonadotropin Kullanımı (WHO II)

WHO II anovulasyon saptanan ve klomifen sitrat 150-
200 mg/gün dozlara çıkılmasına rağmen ovulasyon 
saptanmayan hastalarda gonadotropin tedavisine 
geçilmelidir. Gonadotropinlerin yeterli folikül bü-
yümesi için gerekli dozu ile hiperstimulasyon yapıp 
komplikasyonlara yol açabilecek dozları arasındaki 
fark oldukça azdır. Bu nedenle yeterli folikül geli-
şimini sağlarken komplikasyon oranını minimalize 
edebilmek için günümüzde farklı protokoller kulla-
nılmaktadır. 

1. Konvansiyonel protokol: Konvansiyonel proto-
kol 1970’lerden beri kullanılan bir protokoldür (Şe-
kil-1). Tedaviye menstural siklusun 3. Gününde 150 
IU/ gün dozu ile başlanır ve 5 gün sonra tedaviye 
cevap değerlendirilir. Tedavide ultrasonografi ve 
östrodiol cevabı varsa aynı dozda ilaca devam edilir. 
Cevap alınamazsa ilaç dozu 75 IU (%50) arttırılır. Te-
daviye cevap varsa yani folikül boyutu 17 mm üzerin-
de, E2 2000 pg/ml, 14 mm üzerinde 4’ten az folikül 
olduğunda ovulasyon tetiklemesi için 10.000 IU HCG 
veya 250 mcgram recHCG verilir. Bundan 36 saat 
sonra koitus önerilir ve/veya aşılama yapılır. Bu pro-
tokolde OHSS ve çoğul gebelik oranları çok yüksek 
olduğu için günümüzde pek tercih edilmemektedir 
(53). Gebelik elde edilemeyen vakalarda takip eden 
siklusta başlangıç dozu arttırılır.

2. Düşük doz Step-up protokol: Bu protokol yük-
sek over cevabı olabilecek polikistik over sendrom-
lu (PCOS) veya polikistik over görünümlü (PCO) 
hastalarda tercih edilmelidir. Tedaviye siklusun 3-5. 

Şekil 1. Konvansiyonel gonadotropin protokolü

WHO II anovulasyon saptanan ve klomifen sitrat 150-200 mg/gün dozlara çıkılmasına rağmen 

ovulasyon saptanmayan hastalarda gonadotropin tedavisine geçilmelidir. Gonadotropinlerin 

yeterli folikül büyümesi için gerekli dozu ile hiperstimulasyon yapıp komplikasyonlara yol 

açabilecek dozları arasındaki fark oldukça azdır. Bu nedenle yeterli folikül gelişimini sağlarken 

komplikasyon oranını minimalize edebilmek için günümüzde farklı protokoller 

kullanılmaktadır.  

1.Konvansiyonel protokol: Konvansiyonel protokol 1970’lerden beri kullanılan bir 

protokoldür (Şekil-1). Tedaviye menstural siklusun 3. Gününde 150 IU/ gün dozu ile başlanır 

ve 5 gün sonra tedaviye cevap değerlendirilir. Tedavide ultrasonografi ve östrodiol cevabı varsa 

aynı dozda ilaca devam edilir. Cevap alınamazsa ilaç dozu 75 IU (%50) arttırılır. Tedaviye 

cevap varsa yani folikül boyutu 17 mm üzerinde, E2 2000 pg/ml, 14 mm üzerinde 4’ten az 

folikül olduğunda ovulasyon tetiklemesi için 10.000 IU HCG veya 250 mcgram recHCG verilir. 

Bundan 36 saat sonra koitus önerilir ve/veya aşılama yapılır. Bu protokolde OHSS ve çoğul 

gebelik oranları çok yüksek olduğu için günümüzde pek tercih edilmemektedir (53). Gebelik 

elde edilemeyen vakalarda takip eden silkusta siklusta başlangıç dozu artırılır.  
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gününde düşük gonadotropin dozları ile başlanır 
(Şekil 2-3). OHSS ve çoğul gebelik riski daha azdır. 
Başlangıç dozu 37,5-75 IU/gün aralığındadır ve vü-
cut kitle indeksine (BMI) göre doz ayarlanır. Başlan-
gıç dozu 7 gün boyunca uygulanır. 7. gün ovaryen 
yanıtı değerlendirmek için yapılan ultrasonografide 
10 mm’den büyük folikül izleniyorsa aynı doza de-
vam edilir. Ultrasonografi ve östradiol (E2) seviyeleri 
ile 2-3 günde bir takip edilen hastalarda folikül bo-
yutları 17-18 mm’ye ulaştığında hCG ile ovulasyon 
tetiklenir. 16mm üzerinde 3’ten fazla folikül varsa 
veya E2 düzeyi 2000 pg/ml den yüksek ise OHSS ve 
çoğul gebelik riski nedeni ile hCG verilmesi gözden 
geçirilmelidir. Tedavinin 7. gününde foliküller hala 
10 mm altında ise başlangıç dozuna 7 gün daha de-
vam edilir ve sonrasında ultrasonografi tekrarlanır. 
Foliküller 10 mm üzerine çıkmışsa tedaviye aynı doz 

ile foliküller 17-18 mm (dominant folikül başına 200 
pg/ml E2 değeri varlığı durumu) olana kadar devam 
edilir. Başlangıç dozu ile toplamda 14 günlük tedavi 
süresine rağmen folikül büyüklüğü halen 10 mm al-
tında ise yanıt alınıncaya kadar gonadotropin dozu 
haftalık 37.5 IU arttırılır. Maksimum doz 225 IU/gün-
dür. Tedavi siklusu 35 güne kadar uzatılabilir. 35 gün-
de cevap yok ise tedavi iptal edilir. Bir sonraki siklusta 
başlangıç dozu artırılır. (Şekil 2-3)

3. Klasik step-up protokol: Düşük doz step-up pro-
tokolde olduğu gibi tedaviye siklusun 3-5.günleri 75 
IU/gün dozu ile başlanır. 7. gün kontrolünde ultraso-
nografida 10 mm üzerinde folikül yoksa gonadotro-
pinlerin dozu %100 artırılır. Doz artışından sonra 2-3 
gün ara ile ultrasonografi kontrolü yapılır ve folikül 
boyutları takip edilir. Daha sonraki doz artışları 5-7 
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Şekil-2: Düşük doz step-up protokolü  
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Şekil 2. Düşük doz step-up protokolü
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gün ara ile yapılmalıdır. Ovulasyon %76-100, çoğul 
gebelik %22-33, OHSS %1.1-4.4 oranında görülür. 

4. Step-down protokol: Menstrual siklusun başında 
FSH’nin artış göstermesi ve dominant folikül seçimi 
olduktan sonra folikülün daha az FSH bağımlılığı 

göstermesi gerçeğini temel alarak düzenlenmiştir. 
Fizyolojik duruma daha çok benzeyen bu protokol-
de, tedaviye 150-225 IU/gün şeklinde başlanır (Şekil 
4-5). 5 günlük tedavi sonrası yapılan ultrasonografi 
değerlendirmesinde 10 mm üzerinde folikül izlenirse 
her 3 günde bir doz 37.5 IU düşürülerek önde giden 

Şekil 3. Düşük doz step-up protokol

Şekil 4. Step- down protokolü
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Önde giden folikül 10 mm olduğu andan itibaren her 3 günde 37,5 IU’lik azaltmayla 17-18 mm 

olana kadar takip edilir. Tedaviye başlandıktan 10 gün sonra halen 10 mm üzerinde folikül 

izlenmiyorsa siklus iptal edilir ve sonraki siklusta düşük doz step up protokol uygulanır. Step 

down protokolde düşük doz step-up protokole oranla tedavi süresi daha kısa olmasına rağmen, 

OHSS riski daha fazladır. Tedavide amaçlanan monoovulasyon düşük doz step-up protokolde 

daha sık izlenir.  
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Şekil-4: Step- down protokolü 
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folikül 17-18 mm olana kadar 2 günde bir ultraso-
nografi ve E2 değerleri ile takip edilir. Çoğul gebelik 
ve OHSS riski yüksek değilse (3 ve daha fazla 16 mm 
ve üzeri folikül varlığı) hCG (10.000 IU IM) ile ovulas-
yon tetiklenir. Tedaviye başlandıktan 5 gün sonraki 
ultrasonografide 10 mm ve üzerinde folikül izlen-
mezse gonadotropin dozu 10 günü geçmeyecek 
şekilde önde giden folikül 9 mm’yi geçene kadar 2-3 
günde bir 37,5 IU artırılır. Önde giden folikül 10 mm 
olduğu andan itibaren her 3 günde 37,5 IU’lik azalt-
mayla 17-18 mm olana kadar takip edilir. Tedaviye 
başlandıktan 10 gün sonra halen 10 mm üzerinde fo-
likül izlenmiyorsa siklus iptal edilir ve sonraki siklusta 
düşük doz step up protokol uygulanır. Step down 
protokolde düşük doz step-up protokole oranla te-
davi süresi daha kısa olmasına rağmen, OHSS riski 
daha fazladır. Tedavide amaçlanan monoovulasyon 
düşük doz step-up protokolde daha sık izlenir. 

Açıklanamayan İnfertilite Tedavisinde 
Gonadotropin Kullanımı

İnfertil çiftlerin %15’inde görülen bu durumun sebe-
bi tespit edilememiştir. Dolayısı ile kullanılan teda-
viler sebebi ortadan kaldırmaya yönelik değil ampi-
riktir. Bu yüzden tedavinin temel amacı normalden 
daha fazla oosit ve spermi karşılaştırarak fertilizasyon 
ihtimalini artırmaktır. Açıklanamayan infertilitede 
gonadotropinlere ilaveten IUI ile tedavi başarısı artı-
rılır. Bu nedenle gonadotropinler kullanıldığında IUI 
ile kombine edilmelidir (54). Tedavi ile elde edilen 
gebeliklerin çoğu ilk 3 siklusta oluşur. 3 siklus gona-

dotropn + IUI tedavisine rağmen gebelik oluşmuyor-
sa IVF tedavisine geçilmelidir.

Gonadotropin Tedavisinin Yan Etkileri

Gonadotropin tedavisinin en önemli yan etkileri ço-
ğul gebelik ve OHSS’dir (ovaryen hiperstimulasyon 
sendromu). OHSS, intravasküler geçirgenlikte artış 
ve peritoneal/plevral/perikardiyal boşluklarda sıvı 
birikimi ile karakterize, %1-2 oranında görülebilen 
ciddi bir komplikasyondur. Rekombinant FSH ile üri-
ner gonadotropinlerin karşılaştırıldığı büyük bir sis-
tematik derlemede, gruplar arasında OHSS gelişimi 
açısından bir fark saptanmamıştır (56). OHSS send-
romu özellikle yüksek risk grubunu oluşturan genç, 
vücut kitle indexi düşük ve PCOS’u olan kadınlarda, 
düşük doz gonadotropin kullanılarak kolaylıkla ön-
lenebilir. İlaveten bu komplikasyonların öngörüle-
bilmesi ve engellenebilmesi için gonadotropinlerin 
kullanıldığı ovulasyon indüksiyonunda veya ovar-
yen hiperstimulasyonda siklusları transvajinal USG 
ile folikül büyüklüğü, sayısı ve östrojen seviyelerinin 
ölçümü ile dikkatli şekilde monitorize etmek gerekir. 
Gonadotropinlerle monofoliküler tedavi sırasında 
dominant folikül gelişimi olmazsa, 15 mm üzerinde 
3 veya daha fazla folikül gelişirse, E2 düzeyi 1500 pg/
ml geçerse veya hasta kompliyansı sağlanamazsa, 
siklus iptali düşünülebilir. 

IVF Sikluslarında Gonadotropin Kullanımı

Eski yıllarda özellikle düşük over rezervi olan olgular-
da yüksek doz gonadotropin (450-600 IU/gün) kul-

Şekil 5. Step down protokol
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lanımı ile çok sayıda matür oosit elde edilerek klinik 
gebelik oranlarının artacağına inanılırdı. Günümüz-
de ise yüksek doz gonadotropin kullanımının endo-
metriumu etkileyerek implantasyon ve klinik gebelik 
oranlarını negatif etkilediği gösterilmiştir. Güncel bir 
çalışmada bir siklusta kullanılan total gonadotropin 
dozu 1800 IU altında olanlarda klinik gebelik oranı 
%46, 1801-2500 IU olanlarda %43.8, 2500 IU fazla 
olanlarda %34.4 olarak rapor edilmiştir. Aynı şekilde 
implantasyon oranları da belirgin olarak düşmüştür. 
Günümüzde maksimum önerilen günlük gonadotro-
pin dozu 300 IU’dir (55). Hastanın yaşı, serum FSH ve 
AMH değeri, antral folikül sayısı gibi normogramlar 
kullanılarak gonadotropin dozu belirlenebilir.

GnRH Analogları

GnRH analogları, agonist ve antagonist olarak ta-
nımlanır ve önemli kullanım alanlarından biri yar-
dımcı üreme teknikleridir. Kullanıma girmeleri ile 
IVF sikluslarının başarısı artmıştır. Bütün fizyolojik 
gonadotropinlerin biyolojik kontrolünü sağlayan 
GnRH’nin dekapeptit yapısı Andrew Schally tarafın-
dan aydınlatılmış ve bu buluş nedeniyle 1977 yılın-
da Nobel ödülünü almıştır. 1978’de non-ovulatuar 
kadınlarda prematür lüteinizasyon tanımlanmış (57) 
ve 1980’de GnRH analoğu uygulamasının tedavi sü-
recinde LH yükselmesini ve ovulasyonu güvenli ve 
geri dönüşümlü bir şekilde önlediği gösterilmiştir 
(58). GnRH medial basal hipotalamusta asıl olarak 
arcuate çekirdeğin içinde ve ventral hipotalamusun 
preoptik sahasında yer alan bir grup zayıf bağlantılı 
nöronlarca üretilir ve hipofiz bezinin portal sistemi-
nin karmaşık kapiller ağına atımsal tarzda salınır (59). 
GnRH’nin yapısı insan dâhil tüm memelilerde ortak-
tır ve etkisi benzerdir. Gonadotropin serbestleştirici 
hormon 1, 2, 3, 6 ve 10. konumlarda önemli işlevleri 
olan 10 aminoasitten oluşmuş tek zincirli bir pep-
tiddir. Konum 6 enzimatik kesilmede, konum 2 ve 3 
gonadotropin salınımında ve 1,6 ve 10. konumlar üç 
boyutlu yapıda ve reseptöre bağlanmada önemlidir. 
GnRH ön hipofiz gonadotropik hücrelerinin büyük 
ölçüde özelleşmiş reseptörlerine seçici olarak bağ-
lanır ve bağlı G proteinler üzerinden hücre içi uyarı 
yollarını etkinleştirir. Böylece diacylglycerol (DAG) ve 
inositol-4,5-triphosphate gibi birçok ikincil haberci-
nin üretimine yol açar. Bu proteinler, LH ve FSH sal-
gılanması ve yapımında gerekli olan protein kinaz C 
(PKC) nın etkinleşmesini, cAMP yapımını ve kalsiyum 
salgılanmasını sağlar (60).

GnRH Agonistleri

Doğal GnRH kısa bir plazma yarı ömrüne sahiptir ve 
enzimatik kırılma ile hızla etkisizleştirilir. Daha uzun 
yarı ömürlü ve daha yüksek reseptör etkinlikli ana-
loglar GnRH’nin enzimatik kırılma yerlerindeki yapı-
sal değişikliklerle oluşturulmuştur. GnRH agonistleri 
GnRH molekülünün altı ve onuncu pozisyonundaki 
amino asitler değiştirilerek elde edilmiştir ve resep-
tör aracılı olarak çalışırlar. Tek doz agonist yaklaşık 
12 saat süre ile hipofizin gonadotrop kısmında GnRH 
reseptör bağlanma kapasitesinde hızlı bir şekilde 
düşüşe neden olur (61). Bu down-regulasyon, hücre 
membran reseptörüne yüksek bağlanma a� initesi 
gösteren agonist molekülü aracılığıyla olur. Stabilize 
reseptör-hormon kompleksi hücre içine geçer, pro-
teoliz ile yavaş bir şekilde yıkılır, bu reseptör kaybı hi-
pofizer FSH ve LH miktarında ve salınımında düşüşe 
neden olur (62). Bu etkiler kısa süre içinde tamamen 
geri döner (63). Ovulasyon indüksiyonu sırasında 
önde giden folikülün hCG ile ovulasyon tetiklemesi 
yapılacak uygun çapa ulaşmadan erken LH yüksel-
mesi (premature LH surge) sorun teşkil eder. Bu tarz 
LH ani artışları, IVF için gerekli olan yeterli sayıda 
oosit maturasyonunun indüksiyonuna engel olur ve 
sonuç olarak IVF siklusu başarısızlıkla sonuçlanabil-
mektedir (64). GnRH agonistleri kullanımının amacı, 
IVF sikluslarında ovaryen stimulasyonun sonuçlarını 
negatif etkileyen LH konsantrasyonlarındaki dal-
galanmayı ve prematür LH yükselmesini ortadan 
kaldırmaktır (65). Bu tedavi boyunca LH yükselme-
si ihtimali gözardı edilebilir düzeylerde kalır. GnRH 
agonistleri ile uzun süreli down regülasyonu sonucu 
tüm foliküllerin gelişiminin eksojen olarak verilen 
gonadotropinlerle indüklenmesi yani foliküllerin 
seçilme ve kohortun endojen kontrolünün ortadan 
kaldırılması gerçekleşir. Agonistlerin down-regülas-
yon etkisi çoklu nazal sprey uygulamaları, günlük 
tek enjeksiyon veya değişken sürelerde etkili kalıcı 
depo formları ile sağlanır. Uzun süreli uygulamada 
down-regülasyon devamlılığı sağlanır ve sonuçta 
eksojen FSH ile stimule edilen overdeki negatif feed-
back ile hipofizden LH salınımının şiddetli supresyo-
nu gerçekleşir. Rekombinant FSH’de olduğu gibi LH 
komponenti olmayan bir ovaryen stimulasyon ajanı 
kullanımı halinde endojen LH’de belirgin supresyon 
oluşabilir. Agonistlerin down-regülasyon etkisi çok-
lu nazal sprey, günlük tek enjeksiyon veya değişken 
sürelerde etkili kalıcı depo formları ile sürdürülebilir. 
Uzun süreli down-regülasyona alternatif bir yakla-
şım, foliküler büyümenin başlamasını sağlamak için 
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tedavinin başlangıcında analoğun � are etkisinden 
yararlanmaktır. Flare etki ile GnRH agonist tedavi-
sinin ardından 3-6 gün kadar süren LH ve FSH’deki 
yükselme ile karakterize bir durumdur. Hipofiz bas-
kılanması durumuna ulaşmak için 7-14 gün gerekir. 
Agonistlerin bu � are etkisi ile foliküllerin büyümesi-
nin başlaması sağlanır ancak agonist tedavi erken fo-
liküler dönemde başladığından fonksiyonel kistlere, 
bir önceki siklustan kalan korpus luteumun devamı-
na, gelişiminin herhangi bir aşamasında olan küçük 
foliküllerin luteinizasyonuna ve nadiren mid-siklus 
kanaması ile karışan menslerde matür folikülün ovu-
lasyonuna sebep olabilir. Bu durum � are protokole 
başlanmadan önce oral kontraseptif kullanıması ile 
çözülebilir. 

 Tüp bebek sikluslarında en sık kullanılan GnRH 
agonist protokolleri

1.GnRH agonist (uzun) protokol: Normal yumurta-
lık yanıtı olan hastalarda kullanılır. Adetin 21. günü 
hipofiz baskılaması için GnRH agonist (löprolid ase-
tat 0.5-1 mg/gün subkutan) başlanır ve bir sonraki 
siklus hCG gününe kadar devam edilir (Şekil-6). Adet 
kanaması başladığında (2.-3. günü) bakılan E2 düze-

yinin 30 pg/mL altında olması etkin hipofiz baskıla-
ması olduğunu gösterir. 
 Adet düzensizliği olan hastalarda oral kontrasep-
tif (OC) ile beraber de kullanılabilir (Şekil-7). OC uy-
gulanan protokolde adet kanamasının 2-3.günü oral 
kontraseptif başlanır ve 16.gün OC kullanımına ek 
olarak hipofiz baskılanması için GnRH agonist (löpro-
lid asetat 0.5-1 mg/gün subkutan) başlanır. GnRH 
agonist sonrası adet kanamasının 2-3. gününde, has-
taya göre değişmek kaydı ile günlük 150-300 IU/gün 
dozunda gonadotropin tedavisine başlanır. Folikül 
ve E2 cevabına göre kişisel doz ayarlaması yapılır. 

2.GnRH agonist � are protokol: Kötü over rezervi 
veya öngörülen hastalar ve löprolid asetatın agonis-
tik etkisine aşırı duyarlılık gösteren hastalarda tercih 
edilen protokoldür. Bu protokolde adetin 3. günü 
oral kontraseptif kullanımına başlanır ve 21 gün ara 
vermeden kullanılır (Şekil-8).Hap bittikten 5-6 gün 
sonra (veya adetin 3. günü) GnRH agonist (löprolid 
asetat 40 mcgr, günde iki kez) subkutan uygulanır ve 
aynı gün hastaya gonadotropin tedavisi de başlanır. 
GnRH agonist tedavisinin yan etkileri seks hormon 
serum düzeylerindeki azalma ile ilişkilidir, sistemik 
etkiler yaygın değildir. Östrojenin düşük serum dü-

Şekil 6. GnRH agonist (uzun) protokol

Şekil 7. Oral kontraseptif ile beraber GnRH agonist (uzun) protokol

Tüp bebek sikluslarında en sık kullanılan GnRH agonist protokolleri  1.GnRH agonist 

(uzun) protokol: Normal yumurtalık yanıtı olan hastalarda kullanılır. Adetin 21. günü hipofiz 

baskılaması için GnRH agonist (löprolid asetat 0.5-1 mg/gün subkutan) başlanır ve bir sonraki 

siklus hCG gününe kadar devam edilir (Şekil-6). Adet kanaması başladığında (2.-3. günü) 

bakılan E2 düzeyinin 30 pg/mL altında olması etkin hipofiz baskılaması olduğunu gösterir.  

Adet düzensizliği olan hastalarda oral kontraseptif (OC) ile beraber de kullanılabilir (Şekil-7). 

OC uygulanan protokolde adet kanamasının 2-3.günü oral kontraseptif başlanır ve 16.gün OC 

kullanımına ek olarak hipofiz baskılanması için GnRH agonist (löprolid asetat 0.5-1 mg/gün 

subkutan) başlanır. GnRH agonist sonrası adet kanamasının 2-3. gününde, hastaya göre 

değişmek kaydı ile günlük 150-300 IU/gün dozunda gonadotropin tedavisine başlanır. Folikül 

ve E2 cevabına göre kişisel doz ayarlaması yapılır.  

Şekil 6: GnRH agonist (uzun) protokol 

2.GnRH agonist flare protokol: Kötü over rezervi veya öngörülen hastalar ve löprolid asetatın 

agonistik etkisine aşırı duyarlılık gösteren hastalarda tercih edilen protokoldür. Bu protokolde 

adetin 3. günü oral kontraseptif kullanımına başlanır ve 21 gün ara vermeden kullanılır (Şekil-

8).Hap bittikten 5-6 gün sonra (veya adetin 3. günü) GnRH agonist (löprolid asetat 40 mcgr, 

günde iki kez) subkutan uygulanır ve aynı gün hastaya gonadotropin tedavisi de başlanır. GnRH 

agonist tedavisinin yan etkileri seks hormon serum düzeylerindeki azalma ile ilişkilidir, 

sistemik etkiler yaygın değildir. Östrojenin düşük serum düzeylerinin başlıca bulguları sıcak 

basması, libido azalması, vajinal kuruluk, meme boyutunda azalma ve duygusal dengesizliktir.  

İlaveten over rezervi yüksek olan hastalarda standart long agonist protokol kullanımı OHSS 

görülme sıklığında ve hastalığın şiddetinde artışa neden olabilir. GnRH agonist tedavisi sonrası 

pitüiter gonadotropinlerin yeniden salınması, tedavinin bitiminde iki hafta sonra başlar. 

Overyan fonksiyonların tam olarak geri gelmesi 6 hafta süre gerektirebilir.   

Şekil 7: Oral kontraseptif ile beraber GnRH agonist (uzun) protokol 
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zeylerinin başlıca bulguları sıcak basması, libido azal-
ması, vajinal kuruluk, meme boyutunda azalma ve 
duygusal dengesizliktir. İlaveten over rezervi yüksek 
olan hastalarda standart long agonist protokol kulla-
nımı OHSS görülme sıklığında ve hastalığın şiddetin-
de artışa neden olabilir. GnRH agonist tedavisi son-
rası pitüiter gonadotropinlerin yeniden salınması, 
tedavinin bitiminden iki hafta sonra başlar. Ovaryen 
fonksiyonların tam olarak geri gelmesi 6 hafta süre 
gerektirebilir. 

GnRH Antagonistleri:

GnRH antagonistlerinin başlangıçta geliştirilme 
amacı, non-steroid yapıda kontraseptif bir ilaç elde 
etmek olsa da (66), daha sonra IVF sikluslarında kulla-
nılmaya başlandı. GnRH agonist tedavilerine alterna-
tif olarak erken dönem ani LH artışını engellemek için 
kullanılır (Tablo 2). GnRH antagonistleri pitüiter go-
nadotropin salınımının hızlı bir şekilde baskılanması 
ve normal endojen gonadotropin salgılanmasının 
hızla geri dönmesi şeklinde etki eder. Flare up etkisi 
ve reseptör kaybı yoktur. Bu ilaçlar, GnRH reseptörle-

rini hızla ve yarışmalı şekilde bloke eder ve sonuçta 
8 saatlik bir süre içerisinde FSH ve LH salınımını azal-
tırlar. İlaveten gonadotropinlerin regülasyonu, yarı 
ömürleri ve biyoaktif formlarının farklı olması sebebi 
ile FSH’ye kıyasla LH salınımının baskılanmasına daha 
fazla etkilidirler (67). GnRH antagonistlerinin geliştiri-
len ilk kuşağında, doğal insan GnRH diziliminin 1, 2 
ve 6. pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır.2. konum-
daki His’in 3. konumdaki Trp ile değişimi sebebi ile 
klinik kullanımını kısıtlayan anafilaktik tepkimeler 
ile sonuçlanan histamin salınışı da artmıştır. Üçüncü 
kuşak GnRH antagonistleri doğal insan GnRH dizili-
minin 1, 2, 3, 6 ve 10. pozisyonunda değişiklik yapı-
larak elde edilmiştir; bu bileşiklerden iki tanesi (cet-
rorelix ve ganirelix) histamin salgılanmasına neden 
olmamaktadır. GnRH’nin 6. konumundaki D-Arg ile 
doğal D-ureidoalkyl yer değiştirmesi ile istenmeyen 
anafilaktik etkileri bertaraf edilen bu iki ilaç, günü-
müzde klinik pratikte sıklıkla kullanılmaktadır. GnRH 
antagonist protokolü her olguda kullanılabilecek bir 
tedavidir. IVF sikluslarında GnRH agonist ve GnRH 
antagonistlerinin karşılaştırılması (Tablo 2).

Şekil 8. GnRH agonist � are protokol

GnRH Antagonistleri: 

GnRH antagonistlerinin başlangıçta geliştirilme amacı, non-steroid yapıda kontraseptif bir ilaç 

elde etmek olsa da (66), daha sonra IVF sikluslarında kullanılmaya başlandı. GnRH agonist 

tedavilerine alternatif olarak erken dönem ani LH artışını engellemek için kullanılır (Tablo 2). 

GnRH antagonistleri pitüiter gonadotropin salınımının hızlı bir şekilde baskılanması ve normal 

endojen gonadotropin salgılanmasının hızla geri dönmesi şeklinde etki eder. Flare up etkisi ve 

reseptör kaybı yoktur. Bu ilaçlar, GnRH reseptörlerini hızla ve yarışmalı şekilde bloke eder ve 

sonuçta 8 saatlik bir süre içerisinde FSH ve LH salınımını azaltırlar. İlaveten gonadotropinlerin 

regülasyonu, yarı ömürleri ve biyoaktif formlarının farklı olması sebebi ile FSH’ya kıyasla LH 

salınımının baskılanmasına daha fazla etkilidirler (67). GnRH antagonistlerinin geliştirilen ilk 

kuşağında, doğal insan GnRH diziliminin 1, 2 ve 6. pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır.2. 

konumdaki His’in 3. konumdaki Trp ile değişimi sebebi ile klinik kullanımını kısıtlayan 

anafilaktik tepkimeler ile sonuçlanan histamin salınışı da artmıştır. Üçüncü kuşak GnRH 

antagonistleri doğal insan GnRH diziliminin 1, 2, 3, 6 ve 10. pozisyonunda değişiklik yapılarak 

elde edilmiştir; bu bileşiklerden iki tanesi (cetrorelix ve ganirelix) histamin salgılanmasına 

neden olmamaktadır. GnRH’nin 6. konumundaki D-Arg ile doğal D-ureidoalkyl yer 

değiştirmesi ile istenmeyen anafilaktik etkileri bertaraf edilen bu iki ilaç, günümüzde klinik 

Şekil 8: GnRH agonist flare protokol 

Tablo 2. IVF sikluslarında GnRH agonist ve GnRH antagonistlerinin karşılaştırılması
GnRH Agonist GnRH Antagonist

Etki Pituiter bezde down-regülasyon GnRH reseptörlerinin hızlı blokajı
Pituiter bezin supresyonu için gereken süre 2-4 ha� a 8 saat
Etkinin geçme süresi 2-6 ha� a Hemen
Uygulama şekli Subkütan, intranazal Subkütan, intramüsküler
Doz (mg) 0.1 0.25
Uygulama süresi Yaklaşık 4 ha� a Yaklaşık 4-7 gün
Kist oluşumu Mümkün Yok
OHSS insidansı Yüksek Düşük
Kullanılan gonadotropin miktarı Yüksek Düşük
Gebelik oranları (meta-analiz sonuçları) Yüksek (68)

Yüksek (69)
Eşit (70)
Eşit (71)

Düşük (68)
Düşük (69)
Eşit (70)
Eşit (71)
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 Antagonist uygulamaları tek doz (fixed protokol) 
ya da multiple doz (� exible protokol) şeklinde yapı-
labilir. Genellikle tercih edilen � exible protokoldür. 
Adetin 1-3. günleri arasında serum E2 düzeyinin 50 
pg/ml altında ve 12 mm’den büyük kistik yapı olma-
ması gerekir. Kişiye göre gonadotropin dozu (150-
300 IU/gün) başlanır. Tedavinin beşinci gününde 
serum E2 değerleri istenir ve ultrasonografi ile foli-
külometri yapılır. En önde giden folikül 13-14 mm 
çapa ulaştığında veya serum E2 seviyeleri 400-600 

pg/ml’nin üzerine çıktığı gün, günlük tek doz 0,25 
mg GnRH antagonisti (Cetroreliks veya Ganireliks) 
başlanır (Şekil 9-10). Günlük antagonist kullanımına 
hCG gününe kadar, hCG günü de dahil olmak üzere 
devam edilir
 GnRH antagonistlerinin gözlenen en yaygın yan 
etkileri enjeksiyon yeri tepkimesi, bulantı, baş ağrısı 
ve yorgunluktur. Bugüne kadar GnRH antagonistleri 
ile ilgili klinik veriler, yüksek oranda güvenilir ve ka-
bul edilebilir olduklarını göstermiştir (Tablo 3).

Şekil 9. GnRH-antagonist multiple doz protokol

Şekil 10. GnRH-antagonist multiple doz protokol

 

 

Şekil 9: ������������������������������������ 
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Şekil 9: ������������������������������������ 

������������������������������������������������

Tablo 3. Ülkemizde kullanılan GnRH antagonist ve agonist preparatları
Preparat Adı Firma Sunulum dozu Kullanım şekli
GnRH agonistleri Lucrin(leuprolideacetate) � k,sc Abbot 2.8 ml sc

Decapeptyl (triptorelin) � k,sc Ferring 0.1mg/ml,0.5mg/ml sc
GnRH antagonistleri Cetrotide (cetrorelix) Serono 0.25 mg 1-7’lik, 3 mg sc

Orgalutran(ganirelix) Organon 0.25 mg 1-5 lik sc
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IVF tedavisinde kullanılan diğer protokoller  

 

���������������������������������

Şekil 12: Short Protokol Step down 

IVF tedavisinde kullanılan diğer protokoller  

 

���������������������������������

Şekil 12: Short Protokol Step down 

IVF tedavisinde kullanılan diğer protokoller 

Şekil 11. Short protokol step-up

Şekil 12. Short Protokol Step down
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Şekil 13. Ultra-short Protokol Step down

Şekil 14. Ultra-short Protokol Step up
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Şekil 14: Ultra-short Protokol Step up 
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Şekil 14: Ultra-short Protokol Step up 



174  ■  BÖLÜM 13  •  Kontrollü Hiperstimulasyonda Kullanılan İlaçlar

ÖZET

 CC ovulasyon indüksiyonu için en yaygın kullanı-
lan ilaçlardan biridir, çünkü kullanımı kolay, yük-
sek etkili ve büyük ölçüde güvenlidir, yakın takip 
gerekmez ve maliyeti en düşüktür. Aromataz in-
hibitörlerinin ise yarı ömrünün kısa olması ve öst-
rojen reseptör antagonisti olmaması nedeniyle 
klomifen sitrata göre infertilite tedavisinde daha 
uygun bir profile sahiptir.

 Günümüzde, fertilite ile uğraşan bir hekim çok 
geniş gonadotropin preparatlarından seçim ya-
pabilmektedir. Gonadotropin moleküllerinin 
incelendiği bu bölümde, pek çok FSH izoformu-
nun olduğu açıklanmıştır. Bu preparatlar sa� ık ve 
LH aktivitesi açısından da farklılıklar gösterebilir. 
İzoform profilleri arasındaki farklılıkların, tedavi 
sonuçlarında anlamlı klinik etki yaratmadığı, canlı 
doğum oranları açısından bahsi geçen bu farklı-
lıkların çok küçük oranda olduğu gösterilmiştir. 
Yapılan pek çok randomize çalışma, mevcut tüm 
gonadotropinlerin benzer oranda etkin ve gü-
venli olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, 
bir ürünün veya diğerinin seçimi esas olarak bu 
ürünün ulaşılabilirliği, kullanımının kolaylığı ve 
maliyetine bağlı olacaktır.

 Standart GnRH agonist long protokol, birbiri ile 
etkileşen ve karışıklığa neden olabilecek endok-

rin faktörleri ve endojen kontrol mekanizmasını 
ortadan kaldırarak kohorta giden folikül sayısını 
maksimalize eder. Böylece IVF’nin güvenli bir şe-
kilde uygulanması için kullanılan bu protokolle, 
komplikasyonsuz ve sonuçları başarılı sikluslar 
gerçekleştirilebilir. GnRH antagonist tedavisi ise 
endojen gonadotropinleri hızlı bir şekilde baskıla-
yan, daha kısa süreli bir protokoldür. Bu tedavi ile, 
agonist uygulamasının başlangıcında görülen ve 
kist formasyonuna neden olabilecek endojen go-
nadotropinlerin salınımında artış etkisi (� are-up) 
görülmemektedir. Ayrıca antagonist protokol ile 
OHSS riski daha düşük bulunmuştur. Antagonist 
protokoller son yıllarda daha popüler hale gelmiş 
olsa da, her iki protokol arasında, IVF siklusların-
dan elde edilen gebelik sonuçları yönünden fark 
rapor edilmemiştir.
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ÖZET 

**CC ovulasyon indüksiyonu için en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir, çünkü kullanımı 

kolay, yüksek etkili ve büyük ölçüde güvenlidir, yakın takip gerekmez ve maliyeti en düşüktür. 

Aromataz inhibitörlerinin ise yarı ömrünün kısa olması ve östrojen reseptör antagonisti 

olmaması nedeniyle klomifen sitrata göre infertilite tedavisinde daha uygun bir profile sahiptir. 

**Günümüzde, fertilite ile uğraşan bir hekim çok geniş gonadotropin preparatlarından seçim 

yapabilmektedir. Gonadotropin moleküllerinin incelendiği bu bölümde, pek çok FSH 

izoformunun olduğu açıklanmıştır. Bu preparatlar saflık ve LH aktivitesi açısından da 

farklılıklar gösterebilir. İzoform profilleri arasındaki farklılıkların, tedavi sonuçlarında anlamlı 

klinik etki yaratmadığı, canlı doğum oranları açısından bahsi geçen bu farklılıkların çok küçük 

oranda olduğu gösterilmiştir. Yapılan pek çok randomize çalışma, mevcut tüm 

gonadotropinlerin benzer oranda etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir.  Sonuç olarak, bir 

ürünün veya diğerinin seçimi esas olarak bu ürünün ulaşılabilirliği, kullanımının kolaylığı ve 

maliyetine bağlı olacaktır. 

**Standart GnRH agonist long protokol, birbiri ile etkileşen ve karışıklığa neden olabilecek 

endokrin faktörleri ve endojen kontrol mekanizmasını ortadan kaldırarak kohorta giden folikül 

**LH’ın aşırı suprese olduğu olgularda FSH+LH beraber kullanılmalıdır. 

Şekil 15: Luteal down regülasyon=long Luteal protokol Step-down 

**LH’ın aşırı suprese olduğu olgularda FSH+LH beraber kullanılmalıdır.
Şekil 15. Luteal down regülasyon=long Luteal protokol Step-down
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GİRİŞ

İn vitro fertilizasyon (IVF) sonrası ilk başarılı doğum 
spontan bir ovulatuar siklusta elde edilmiştir (1). Bu-
nunla birlikte, bu yöntemin kullanımında başarı oran-
larının düşük olması nedeniyle, başarıyı arttırmak 
için over stimülasyon stratejileri kullanılarak çoklu 
folikül gelişimi benimsendi. Sonuç olarak tek sefer-
de çoklu embriyo transferi ve artmış implantasyon 
şansı gebelik başarısını arttırdı (2). IVF dışı sikluslar-
da ovulasyon indüksiyonunda hedef monofoliküler 
gelişim elde etmektir. Yardımcı üreme tekniklerinde 
ise hedef multifoliküler gelişim sağlamaktır. Bu sik-
luslardaki ovulasyon indüksiyon metoduna kontrollü 
ovaryen hiperstimülasyon denir. 

Tanımlar: 

• Ovulasyon indüksiyonu: Bir folikül geliştirmek 
için overlerin uyarılması

• Superovulasyon: Birkaç folikül geliştirmek için 
overlerin uyarılması

• Kontrollü ovaryen hiperstimülasyon (KOH): 
İleri üremeye yardımcı teknikler (ÜYT) kullanmak 
için 3’ten fazla folikül geliştirmek için overlerin 
uyarılması

FOLİKÜLOGENEZ

Primordiyal folikülün seçimi ile başlayıp atrezi veya 
ovulasyon ile sonuçlanan süreç folikülogenez olarak 
adlandırılır. Folikülogenez evreleri sırasıyla primordi-
al folikül, preantral (primer, sekonder), antral(tersi-
yer) ve preovulatuar (Graafian) foliküldür. Primordial 
ve preantral folikül evrelerinde oosit büyümesi lokal 
üretilen otokrin/parakrin büyüme faktörlerinin kont-
rolünde iken antral ve preovulatuar folikül evrelerin-

de oosit büyümesi folikül stimülan hormon (FSH) ve 
luteinizan hormon (LH) tarafından regüle edilir. (3) 
 İlk kez 1966’da folikül gelişimini sağlayan FSH 
dozu ile OHSS ve çoğul gebeliğe neden olan FSH 
dozu arasındaki farkın çok az olduğu bildirilmiştir 
(4). Daha sonra Brown ve ark. eksojen gonadotro-
pin tedavisinde foliküllerin belli bir FSH eşik düzeyi 
olduğunu ve bu eşik düzey aşıldığında folikül geli-
şiminin sağlanabildiğini ortaya koydu ve bu dozun 
üzerine çıkıldığında fazla sayıda folikülün uyarıldı-
ğını bildirdiler (5). FSH’ya duyarlı hale gelen follikül 
sayısı eşik FSH seviyesinin üzerinde geçen zaman 
ile doğru orantılıdır, eşik doza ulaşıldıktan sonra bu 
dozda uzun süre devam edilirse birden fazla folikül 
gelişim sürecine girecek ve sonuçta multifoliküler 
gelişim elde edilecektir. Foliküler gelişimin sağlan-
dığı bu aralığa pencere periyodu (Window concept) 
denir (6,7) (Şekil 1). IVF tedavisindeki primer hedef 
pencere dönemini uzun tutarak multifolliküler gelişi-
mi sağlamak ve başarıyı artırmak için mümkün olan 
optimum sayıda oosite ulaşmaktır.

Kontrollü Ovaryen Stimülasyon 
Protokolleri
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Şekil 1. Pencere periyodu

hedef pencere dönemini uzun tutarak multifolliküler gelişimin sağlamak ve başarıyı artırmak 
için mümkün olan optimum sayıda oosite ulaşmaktır. 

Şekil 1: Pencere periyodu 

 

 

KOH PROTOKOLLERİ 

IVF'de ovarian stimülasyon için uygulanabilecek bir çok rejim vardır. Bunlar arasında hiç 
uyarım yapmamak (doğal siklus), klomifen ve tamoksifen gibi selektif östrojen reseptör 
modülatörlerinin kullanılması, günlük eksojen folikül stimüle edici hormon enjeksiyonlarını 
içeren rejimlerin kullanılması gibi farklı seçenekler mevcuttur (8). Uygulanacak ajan ve 
protokol bireyselleştirilip hastanın yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), over rezervi (antral follikül 
sayısı, anti müllerian hormon düzeyi (AMH), bazal FSH düzeyi, estrodiol (E2) gibi) ve 
hastanın önceki tedavi yanıtına göre seçilmelidir. İdeal tedavinin maliyet ve iptal oranları 
düşük, riskleri ve yan etkileri az ve tekiz gebelik şansı yüksek olmalıdır (9,10).  

Protokoller:  

• GnRH agonisti 
Uzun downregülasyon protokol 
Kısa (boost- flare up) protokol 
Ultrakısa protokol 
Mikrodoz protokol 

• GnRH antagonisti/Gonadotropin  
 Multipl doz sabit protokol 
 Multipl doz değişken protokol 
 Tek doz protokol 

• Klomifen sitrat/Letrozole + Gonadotropin  
• Naturel siklus  

GnRH 
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KOH PROTOKOLLERİ

IVF’de ovaryen stimülasyon için uygulanabilecek 
bir çok rejim vardır. Bunlar arasında hiç uyarım yap-
mamak (doğal siklus), klomifen ve tamoksifen gibi 
selektif östrojen reseptör modülatörlerinin kullanıl-
ması, günlük eksojen folikül stimüle edici hormon 
enjeksiyonlarını içeren rejimlerin kullanılması gibi 
farklı seçenekler mevcuttur (8). Uygulanacak ajan ve 
protokol bireyselleştirilip hastanın yaşı, vücut kitle 
indeksi (VKİ), over rezervi (antral follikül sayısı, anti 
müllerian hormon düzeyi (AMH), bazal FSH düzeyi, 
estrodiol (E2) gibi) ve hastanın önceki tedavi yanıtı-
na göre seçilmelidir. İdeal tedavinin maliyet ve iptal 
oranları düşük, riskleri ve yan etkileri az ve tekiz ge-
belik şansı yüksek olmalıdır (9,10). 

Protokoller: 
 GnRH agonisti
     Uzun downregülasyon protokol
     Kısa (boost- � are up) protokol
     Ultrakısa protokol
     Mikrodoz protokol
 GnRH antagonisti/Gonadotropin 
     Multipl doz sabit protokol
     Multipl doz değişken protokol
     Tek doz protokol
 Klomifen sitrat/Letrozole + Gonadotropin 
 Naturel siklus 

GnRH

Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH) 8. kromo-
zomun üzerindeki gen tarafından kodlanan 10 ami-
noasitlik dekapeptit olarak hipotalamustan salınır. 
Gonadotropin sekresyonu için GnRH’ın pulsatil salı-
nımı önemlidir. 71 dakikalık intervallerle en sık geç 
foliküler fazda, 216 dk’lık intervallerle en seyrek geç 
luteal fazda salınır. Yüksek frekans, devamlı salınımı 
normal FSH ve LH salınımını bozar, pituiter desensiti-
zasyonu yapar (11,12). 

GnRH AGONİSTİ

Yalnızca gonadotropinle yapılan KOH’da %20-50 
oranında prematür LH salınımı ortaya çıkmış bu da 
siklus iptallerinin artmasına ve gebelik oranlarının 
düşmesine yol açmıştır. GnRH’nın yarı ömrü 2-4 dk 
olup, kısadır. Prematur LH pikinin önlenmesi amacıy-
la kullanılmak üzere GnRH agonistleri ilk defa 1984’te 
üretilmiştir. GnRH agonistleri GnRH molekülü üzerin-
de altı ve on numaralı aminoasitin pozisyonunun 
değiştirilmesi veya C terminaline glisin-amid yerleş-
tirilmesi ile elde edilip, GnRH’ya göre uzun yarılanma 
ömrüne sahip ve daha potenttir (Şekil 2). GnRH ago-
nistinin kullanıma girmesiyle prematür LH salınımı 
nedeniyle iptal olan siklus oranı ile %20’den %2’ye 
gerilemiştir (11,12).
 GnRH’deki yapısal değişiklikler sonucu; GnRH’nin 
potensi, reseptör a� initesi, plazma proteinlerine 
bağlanma oranı ve yağ dokusunda depolanması 

Şekil 2. GnRH ve GnRH agonisti ve antagonistinin yapısı

Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH) . kromozomun üzerindeki gen tarafından 
kodlanan 10 aminoasitlik dekapeptit olarak hipofiz bezinden salınır. Gonadotropin sekresyonu 
için GnRH ın pulsatil salınımı önemlidir. 71 dakikalık intervallerle en sık geç foliküler fazda, 
216 dk'lık intervallerle en seyrek geç luteal fazda salınır. Yüksek frekans, devamlı salınımı 
normal FSH ve H salınımını bozar, pituiter desensitizasyonu yapar (11,12).  

 

GnRH AGONİSTİ 

Yalnızca gonadotropinle yapılan K H da 20- 0 oranında prematür H salınımı ortaya 
çıkmış bu da siklus iptallerinin artmasına ve gebelik oranlarının düşmesine yol açmıştır. 
GnRH’nın yarı ömrü 2-4 dk olup, kısadır. Prematur H surgenin önlenmesi amacıyla 
kullanılmak üzere GnRH agonistleri ilk defa 1984'te üretilmiştir. GnRH agonistleri GnRH 
molekülü üzerinde altı ve on numaralı aminoasitin pozisyonunun veya  terminaline glisin-
amid yerleştirilmesi ile elde edilip, GnRH  ya göre uzun yarılanma ömrüne sahip ve daha 
potenttir (Şekil 2). GnRH agonisti kullanıma girmesiyle prematür H salınımı nedeniyle iptal 
olan siklus oranı ile 20 den 2 ye gerilemiştir (11,12). 

Şekil 2: GnRH ve GnRH agonisti ve antagonistinin yapısı 

 

 

GnRH'daki yapısal değişiklikler sonucu  GnRH'ın potensi, reseptör affinitesi, plazma 
proteinlerine bağlan oranı ve yağ dokusunda depolanması artarken, renal klirensi azalır ve 
yarı ömrü uzar (13). GnRH agonisti hipofiz bezinde down regülasyon yaparak FSH ve H 
sekresyonunda azalmaya yol açar. varyen steroidogenez ve foliküler gelişimin inhibisyona 
neden olur bu durum medikal hipofizektomi olarak da adlandırılır. Sonuç olarak  endojen 
gonadotropinlere bağlı prematür lüteinizasyon önlenerek, elde edilen oosit, embriyo sayısı ve 
embriyo kalitesi, endometriyal reseptivitesi ve gebelik oranları artarken, siklus iptal oranı 
azalır (14,15,16). 

 



BÖLÜM 14  •  Kontrollü Ovaryen Stimülasyon Protokolleri  ■  179 

artarken, renal klirensi azalır ve yarı ömrü uzar (13). 
GnRH agonisti hipofiz bezinde down regülasyon 
yaparak FSH ve LH sekresyonunda azalmaya yol 
açar. Ovaryen steroidogenez ve foliküler gelişimin 
inhibisyona neden olur bu durum medikal hipofi-
zektomi olarak da adlandırılır. Sonuç olarak endojen 
gonadotropinlere bağlı prematür lüteinizasyon ön-
lenerek, elde edilen oosit, embriyo sayısı ve embriyo 
kalitesi, endometriyal reseptivite ve gebelik oranları 
artarken, siklus iptal oranı azalır (14,15,16).

Agonist Protokoller

Menstrual siklusun başlangıcı ile indüksiyon başla-
maktadır. Hedef uzun süreli GnRH kullanımının ne-
den olduğu hormonal baskılanma olmaksınız güçlü 
bir foliküler uyarıdır. Ekzojen gonadotropinler ile 
sağlanacak uyarının etkinliğini artırmak için GnRH 
agonistlerinin erken � are-up etkisinden faydalanılır.

1. Ultra Kısa Protokol 

Siklusun sadece ilk 3 gününde GnRH agonisti verilir. 
2-3.günden itibaren FSH/HMG kullanımı ile kombine 
edilir. 

2. Kısa Protokol 

Siklusun ikinci günü GnRH agonisti başlanır, hCG’nin 
verilmesine kadar tüm stimülasyon boyunca devam 
eder. FSH veya hMG siklusun 2.gününden itibaren 
tedaviye eklenir. Stimülasyonun 6. gününden itiba-
ren analogun baskılayıcı etkisi ortaya çıkacağından 
doz yarıya düşürülerek devam edilir (Şekil 3).

3. Uzun Protokol

“Uzun protokoller” (Şekil 3), IVF yapılacak siklustan 
önceki menstrual siklusta ilaçların başlatılmasını içe-

rir. 37 çalışmalık bir meta-analiz, indüksiyon amacıy-
la GnRH agonisti kullanıldığında uzun protokollerin 
kısa protokollerden daha başarılı olduğunu ortaya 
koymuştur (klinik gebelik oranı OR 1.50, 95% CI 1.16-
1.93) (17). 
 Protokol ilk siklusta veya önceki IVF programları-
na normal veya yüksek cevap verenlerde tercih edi-
lebilir. Bu protokolde bir önceki siklusun midluteal 
döneminde yani siklusun 21.gününde GnRH Agonis-
ti başlanarak down regülasyon tamamlanana kadar 
günlük olarak devam edilir. Amaç endojen LH ve 
FSH’ı baskılayıp folikül gelişimini eksojen gonadotro-
pin preperatları ile kontrollü bir şekilde gerçekleştir-
mektir (18). Bu sayede önceki siklusun geç luteal dö-
neminde başlayan ve sonraki siklusta gelişecek olan 
dominant folikülün seçimini sağlayan erken endojen 
FSH yükselmesi engellenecektir. Folikül gelişimi yeni 
siklusta başlanan ekzojen gonadotropinler ile ger-
çekleşecek, senkronize foliküller gelişim sağlanarak 
çok sayıda matür oosit elde etme imkanı oluşacaktır. 
Ayrıca endojen LH’nın erken ve kontrolsüz yükseli-
şini engelleyerek prematür lüteinizasyon ve ovulas-
yon riskini azaltılır (19). 
 Siklusun 21.günü GnRH agonisti uygulanmaya 
başlandıktan sonraki ilk 5-7 gün � are-up etki oluşur, 
ardından agonistin baskılayıcı etkisi oluşmaya başlar 
(20). GnRH başlandıktan sonraki menstruasyonun 3. 
günü baskılamanın kontrolü için serum E2 düzeyi 
ölçülür ve ultrasonografi (USG) yapılır. Eğer serum 
E2<50pg/ml ve USG’de 10 mm üzerinde folikül yoksa 
overler baskılanmış demektir ve eksojen gonadotro-
pinler ile stimülasyon başlanabilir. Eğer baskılanma 
gerçekleşmemiş ise agonist kullanımı 5-7 günlük sü-
relerle uzatılabilir veya dozu artırılabilir. Uzatma veya 
doz artırılmasına rağmen E2 düzeyi düşmez veya kist 
boyutu küçülmez (>3cm) ise kistler vajinal yolla as-
pire edilerek E2’nin düşmesi hızlandırılabilir. Agonist 

oluşumun izlendiği olgularda mutlaka B-hCG bakılarak olası bir gebelik dışlanmalıdır. 
Analogun flare-up etkisi ile bazen basit folikül kistleri oluşabilir. E2 baskılandıysa bu folikül 
kistleri tedavinin başlanmasına engel değildir. Kist oluşumu engellemek için bir önceki 
siklusta OKS kullanımı protokole eklenebilir. 

Tablo 1: Kullanılan GnRH agonistleri ve önerilen dozlar 

 

Hormonal baskılanma oluştuktan sonra doz genelde yarıya indirilerek devam edilir. 
Overler üzerindeki baskıyı ve gonadotropin ihtiyacını azaltmak için günümüzde standart doz 
yerine minidoz uygulaması yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın 
kullanılan form günlük 1-0.5 mg subkutan leuprolid asetattır. (18,21)

Şekil 3: GnRH agonist protokolleri 

 

Kontrollü ovaryan stimülasyonda FSH ve/veya hMG (human menopausal 
gonadotropin) preparatları kullanılır. Kişiye özgü olarak dozlar step-up veya step-down 
şeklinde ayarlanabilir. Burada başlanan gonadotropin dozları siklusun takibi sırasında yanıta 
göre folikül sayısı ve boyutları, serum E2 ve LH seviyesi ve endometriyal kalınlığa göre 
artırılıp veya azaltılabilir. IVF-ICSI sikluslarında uzun down regülasyon protokollerinde hMG 
ile rekombinant FSH nın etkinliğini değerlendiren 7 randomize kontrollü çalışmayı içeren bir 
meta-analiz; hMG kullanımının daha yüksek canlı doğum oranları ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Spontan düşük, çoğul gebelik, siklus iptali veya ovaryan hiperstimülasyon 
sendromu (OHSS) oranları arasında FSH ve hMG arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Bununla birlikte, hasta seçimi konusu ve IVF başarısını etkileyen çok fazla başka faktör 

Tablo 1. Kullanılan GnRH agonistleri ve önerilen dozlar
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kullanımına rağmen E2’nin baskılanmadığı ve over-
de korpus luteum düşündüren oluşumun izlendiği 
olgularda mutlaka B-hCG bakılarak olası bir gebelik 
dışlanmalıdır. Analogun � are-up etkisi ile bazen basit 
folikül kistleri oluşabilir. E2 baskılandıysa bu folikül 
kistleri tedavinin başlanmasına engel değildir. Kist 
oluşumunu engellemek için bir önceki siklusta OKS 
kullanımı protokole eklenebilir.
 Hormonal baskılanma oluştuktan sonra doz ge-
nelde yarıya indirilerek devam edilir. Overler üze-
rindeki baskıyı ve gonadotropin ihtiyacını azaltmak 
için günümüzde standart doz yerine minidoz uygu-
laması yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
en yaygın kullanılan form günlük 1-0.5 mg subkutan 
leuprolid asetattır. (18,21)
 Kontrollü ovaryen stimülasyonda FSH ve/veya 
hMG (human menopausal gonadotropin) preparat-
ları kullanılır. Kişiye özgü olarak dozlar step-up veya 
step-down şeklinde ayarlanabilir. Burada başlanan 
gonadotropin dozları siklusun takibi sırasında yanıta 
göre folikül sayısı ve boyutları, serum E2 ve LH sevi-
yesi ve endometriyal kalınlığa göre artırılabilir veya 
azaltılabilir. IVF-ICSI sikluslarında uzun down regü-
lasyon protokollerinde hMG ile rekombinant FSH 
nın etkinliğini değerlendiren 7 randomize kontrollü 
çalışmayı içeren bir meta-analiz; hMG kullanımının 
daha yüksek canlı doğum oranları ile ilişkili olduğu-
nu göstermiştir. Spontan düşük, çoğul gebelik, sik-
lus iptali veya ovaryen hiperstimülasyon sendromu 
(OHSS) oranlarında FSH ve hMG arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. Bununla birlikte, hasta seçimi konu-
su ve IVF başarısını etkileyen çok fazla başka faktör 
olması nedeniyle bir stimülasyon ajanının diğerine 
karşı kesin bir avantajı olduğunu gösteren net bir ka-
nıt yoktur (22).

4. Mikrodoz Protokol

Agonist kısa protokolde ortaya çıkan olumsuzluk-
ları azaltmak amacıyla geliştirilen bu protokolde de 
prematür lüteinizasyon yeterli düzeyde önlenir. Bu 
protokolde önceki siklusta 21 gün boyunca kombi-
ne oral kontraseptif kullanılarak folikül gelişimi ve 
korpus luteum gelişimi engellenir. İlaç bitiminden 
sonraki mensturasyonun 2.günü 2*40 µgr leuprolid 
asetat başlanır ve mensturasyonun 3. gününden iti-
baren FSH veya hMG eklenir. Agoniste hCG gününe 
kadar devam edilir (Şekil 4) (23,24,25). Agonist, bü-
yüyen foliküllere ilave stimülasyon sağlar ve erken 
LH dalgalanmalarını önler (26,27). Bu durum tedavi 
güvenilirliğini artırır ve takipte büyük kolaylık sağlar. 
Kısa protokol olumsuz etkilerinden dolayı günümüz-
de yerini mikrodoz protokole bırakmıştır ancak mik-
rodoz protokolde de en önemli sorun foliküller ara-
sında asenkronizasyon problemi yaşanmasıdır. 

GnRH ANTAGONİSTİ

GnRH antagonistleri (GnRH-ant) mevcut GnRH hor-
monundaki aminoasitlerden birden çoğunun yer de-
ğiştirmesiyle elde edilmektedir. GnRH antagonistleri 
hipofizde GnRH reseptörlerine yarışmalı olarak bağ-
lanıp GnRH’nın reseptöre bağlanarak hipofizden FSH 

Şekil 3. GnRH agonist protokolleri

Şekil 4. Mikrodoz Protokol

oluşumun izlendiği olgularda mutlaka B-hCG bakılarak olası bir gebelik dışlanmalıdır. 
Analogun flare-up etkisi ile bazen basit folikül kistleri oluşabilir. E2 baskılandıysa bu folikül 
kistleri tedavinin başlanmasına engel değildir. Kist oluşumu engellemek için bir önceki 
siklusta KS kullanımı protokole eklenebilir. 

Tablo 1  Kullanılan GnRH agonistleri ve önerilen dozlar 

 

Hormonal baskılanma oluştuktan sonra doz genelde yarıya indirilerek devam edilir. 
Overler üzerindeki baskıyı ve gonadotropin ihtiyacını azaltmak için günümüzde standart doz 
yerine minidoz uygulaması yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın 
kullanılan form günlük 1-0.5 mg subkutan leuprolid asetattır. (18,21) 

Şekil 3: GnRH agonist protokolleri 

 

Kontrollü ovaryan stimülasyonda FSH ve/veya hMG (human menopausal 
gonadotropin) preparatları kullanılır. Kişiye özgü olarak dozlar step-up veya step-down 
şeklinde ayarlanabilir. Burada başlanan gonadotropin dozları siklusun takibi sırasında yanıta 
göre folikül sayısı ve boyutları, serum E2 ve H seviyesi ve endometriyal kalınlığa göre 
artırılıp veya azaltılabilir. IVF-ICSI sikluslarında uzun down regülasyon protokollerinde hMG 
ile rekombinant FSH nın etkinliğini değerlendiren 7 randomize kontrollü çalışmayı içeren bir 
meta-analiz; hMG kullanımının daha yüksek canlı doğum oranları ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Spontan düşük, çoğul gebelik, siklus iptali veya ovaryan hiperstimülasyon 
sendromu ( HSS) oranları arasında FSH ve hMG arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Bununla birlikte, hasta seçimi konusu ve IVF başarısını etkileyen çok fazla başka faktör 

olması nedeniyle bir stimülasyon ajanının diğerine karşı kesin bir avantajı olduğunu gösteren 
net bir kanıt yoktur (22). 

 

4- Mikrodoz Protokol 

Agonist kısa protokolde ortaya çıkan olumsuzlukları azaltmak amacıyla geliştirilen bu 
protokolde de prematür lüteinizasyon yeterli düzeyde önlenir. Bu protokolde önceki siklusta 
21 gün boyunca kombine oral kontraseptif kullanılarak folikül gelişimi ve korpus luteum 
gelişimi engellenir. İlaç bitiminden sonraki mensturasyonun 2.günü 2*40 gr leuprolid asetat 
başlanır ve mensturasyonun 3. gününden itibaren FSH veya hMG eklenir. Agoniste h G 
gününe kadar devam edilir.(Şekil 4) (23,24,25). Agonist, büyüyen foliküllere ilave 
stimülasyon sağlar ve erken H dalgalanmalarını önler (26,27). Bu durum tedavi 
güvenilirliğini artırır ve takipte büyük kolaylık sağlar. Kısa protokol olumsuz etkilerinden 
dolayı günümüzde yerini mikrodoz protokole bırakmıştır ancak mikrodoz protokolde de en 
önemli problem foliküller arasında asenkronizasyon problemi yaşanmasıdır.  

Şekil 4: Mikrodoz Protokol 

 

 

GnRH ANTAGONİSTİ 

GnRH antagonistleri (GnRH-ant) mevcut GnRH hormonundaki aminoasitlerden birden 
çoğunun yer değiştirmesiyle elde edilmektedir. GnRH antagonistleri hipofizde GnRH 
reseptörlerine yarışmalı olarak bağlanıp GnRH nın reseptöre bağlanarak hipofizden FSH ve 

H salınımını engeller (kompetatif inhibisyon). Etkileri hemen ortaya çıkar. Antagonistler de 
agonistler gibi K H da prematür H salınımını etkili bir şekilde önlerler (28,29).  

Antagonistlerin agonistlere üstünlüğü ; 

• aha kısa stimülasyon süresi (hızlı etki) 
• Stimülasyon bittikten sonra etkisinin hızlı geri dönmesi 
• aha fizyolojik bir stimülasyon yolu 
• aha düşük miktarda gonadotropin kullanımı 
• aha az maliyetli olmasıdır (30,31,32,33). 
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ve LH salınımını engeller (kompetatif inhibisyon). Et-
kileri hemen ortaya çıkar. Antagonistler de agonistler 
gibi KOH’da prematür LH salınımını etkili bir şekilde 
önlerler (28,29). 
 Antagonistlerin agonistlere üstünlüğü ;
 Daha kısa stimülasyon süresi (hızlı etki)
 Stimülasyon bittikten sonra etkisinin hızlı geri 

dönmesi
 Daha fizyolojik bir stimülasyon yolu
 Daha düşük miktarda gonadotropin kullanımı
 Daha az maliyetli olmasıdır (30,31,32,33).

Antagonist Protokoller

GnRH antagonistleri, GnRH agonistlerinden daha 
hızlı hipofiz desensitizasyonu sağlar. Protokolde 
GnRH antagonisti kullanılıyorsa agonist ile ön işle-
me gerek kalmaz. Stimülasyon ya menstruel siklusla 
beraber (kısa protokol) ya da oral kontrasepti� erle 
değişken bir ön tedavi sonrası başlatılır (34). GnRH 
antagonistleri hem iyi hem kötü over yanıtı olan has-
talar için uygun bir alternatif yöntemdir. Stimülasyon 
iki şekilde yapılabilir (Şekil 5); 

1. Sabit Protokol: Gonadotropin kullanımının 
6. gününde 0.25mg antagonist başlanır ve 
gonadotropinlerle beraber hCG günü de da-
hil olmak üzere sabit dozda kullanılır. 

2. Değişken Protokol: Önde giden folikül bo-
yutu 14mm’e ulaştıktan sonra 0.25mg anta-
gonist başlanır ve gonadotropinlerle beraber 
hCG günü de dahil olmak üzere sabit proto-
koldeki gibi kullanılır. 

3. Tek Doz Protokol: 3 mg antagonist stimülas-
yonun 7.gününde uygulanır

 GnRH agonist-long protokolü ile GnRH antago-
nist siklusları karşılaştıran, toplam 12212 olguyu içe-
ren bir meta-analiz sonuçlarına göre, canlı doğum 

oranlarında herhangi bir fark yokken antagonist 
protokolde OHSS insidansı %6-9 iken agonist pro-
tokolde %11 olarak bulundu (35). Yine 220 olguluk 
randomize kontrollü bir çalışmada agonist ve anta-
gonist protokoller arasında gebelik oranları benzer 
bulunmuş ancak antagonist grubunda OHSS riski 
daha düşük, siklus süresi daha kısa ve kullanılan go-
nadotropin dozu daha az olarak bulunmuştur (36). 
Sonuç olarak her iki protokol de normal veya iyi over 
yanıtlı hastalarda başarıyla kullanılabilir bununla be-
raber antagonist sikluslarında hCG yerine agonist 
kullanabilme imkanı da OHSS riskini azaltacaktır (37).

NATUREL PROTOKOL

Siklusun herhangi bir zamanında herhangi bir ilaç 
kullanmaksızın spontan menstruel sikluslarda geli-
şen tek veya nadiren iki folikülden elde edilen oosit 
ile IVF yapılmasıdır. Zayıf yanıtlı olgular için alternatif 
bir yöntemdir (38).
 Siklusla beraber hiç bir tedavi başlanmaz ve 
FSH’ın endojen etkisi ile foliküllerin oluşmasına izin 
verilerek önde giden folikül 12-14 mm boyutuna 
ulaştıktan sonra 150 IU gonadotropin ve GnRH an-
tagonisti başlanırsa, bu protokol Modifiye Naturel 
Protokol olarak adlandırılır. Bu protokolde hedef na-
turel siklusta ortaya çıkan prematür lüteinizasyon ve 
spontan ovulasyonu engellemektir. 

KLOMİFEN SİTRAT(CC) / LETROZOLE + 
GONADOTROPİN 

Gonadotropinler, IVF sikluslarında kontrollü over sti-
mülasyonu için en yaygın kullanılan ilaçtır. Bununla 
birlikte, pahalı, invaziv ve OHSS riskiyle ilişkilidirler. 
Son zamanlarda hasta dostu (patient friendly) IVF çağ-
rıları ile, enjeksiyon yükünü azaltmak için gonadotro-
pinlerle birlikte düşük maliyetli, yaygın olarak temin 

Şekil 5. Antagonist Protokoller

Antagonist Protokoller 

GnRH antagonistleri, GnRH agonistlerinden daha hızlı hipofiz desensitizasyonu ile sağlar. 
Protokolde GnRH antagonisti kullanılıyorsa agonist ile ön işleme gerek kalmaz. Stimülasyon 
ya menstruel siklusla beraber (kısa protokol) ya da  oral kontraseptiflerle değişken bir ön 
tedavi sonrası başlatılır (34). GnRH antagonistleri hem iyi hem kötü over yanıtı olan hastalar 
için uygun bir alternatif yöntemdir. Stimülasyon iki şekilde yapılabilir (Şekil 5);  

1-Sabit Protokol: Gonadotropin kullanımının . gününde 0.2 mg antagonist başlanır ve 
gonadotropinlerle beraber h G günü de dahil olmak üzere sabit dozda kullanılır.  

2- De i ken Protokol: nde giden folikül boyutu 1 mm'e ulaştıktan sonra 0.2 mg antagonist 
başlanır ve gonadotropinlerle beraber h G günü de dahil olmak üzere sabit protokoldeki gibi 
kullanılır.  

3- Tek Doz Protokol: 3 mg antagonist stimülasyonun .gününde uygulanır 

Şekil 5: Antagonist Protokoller 

 

GnRH agonist-long protokolü ile GnRH antagonist siklusları karşılaştıran, toplam 12212 
olguyu içeren bir meta-analiz sonuçlarına göre, canlı doğum oranlarında herhangi bir fark 
yokken antagonist protokolde HSS  insidansını -9 iken agonist protokolde 11 olarak 
bulundu ( ). Yine 220 olguluk randomize kontrollü bir çalışmada agonist ve antagonist 
protokoller arasında gebelik oranları benzer bulunmuş ancak antagonist grubunda HSS riski 
daha düşük, siklus süresi daha kısa ve kullanılan gonadotropin dozu daha az olarak 
bulunmuştur ( ). Sonuç olarak her iki protokol de normal veya iyi over yanıtlı hastalarda 
başarıyla kullanılabilir bununla beraber antagonist sikluslarında h G yerine agonist 
kullanabilme imkanı da HSS riskini azaltacaktır ( ). 

NATUREL PROTOKOL 

Siklusun herhangi bir zamanında herhangi bir ilaç kullanmaksızın spontan menstruel 
sikluslarda gelişen tek veya nadiren iki folikülden elde edilen oosit ile IVF yapılmasıdır. ayıf 
yanıtlı olgular için alternatif bir yöntemdir (38). 
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edilebilen bir oral seçici östrojen reseptör modülatörü 
olan klomifen sitrat kullanımına ilgi artmıştır. 

Etki mekanizması: 
1. Gerçek östrojen sinyallerinde yalancı azalma
2. GnRH sekresyonu aktivasyon
3. GnRH üzerinden ve doğrudan pitüiter etkiyle 

FSH ve LH’da yükselme
4. Uterus, serviks ve vajene antiöstrojen etki

 Bu protokol uzun ve kısa protokollere yanıt ver-
meyen hastalarda, daha önceden bu protokolle >5 
oosit yanıtı verenlerde, oligoovulatuar veya anovu-
latuar Grup II hastalarda (CC dirençli), hasta GnRH 
agonisti kullanmak istemezse tercih edilebilir. 
 Siklusun 2-3. günü 100 mg/gün CC başlanır, 5 
gün devam edilir, 3. gün gonadotropin başlanır ve 
hCG gününe kadar devam edilir. Serum E2 seviyesi 
>490 pg/ml, dominant folikül 18-19 mm olduğunda 
hCG yapılır. FSH dozu hasta özelliklerine ve uygula-
nacak protokole göre göre seçilir (Tablo 2).
 Aromataz enzimi, sitokrom p450 hemoprote-
in içeren enzim kompleksi ailesinin mikrozomal bir 
üyesidir, aromataz enzim sisteminin yarışmalı en-
gelleyicisidir. Aromataz inhibitörleri (Letrozole) ilk 
olarak polikistik ovaryen sendromlu hastalarda alter-
natif bir ovulasyon indüksiyon ajanı olarak kullanıl-
mıştır. Günümüzde KOH sikluslarında özellikle düşük 
over yanıtlı hastalarda kullanılmaktadır. Letrozole 
siklusun 3-7 günler arasında 2.5 mg veya 5mg doz-
larında başlanır. Alternatif olarak 3. günde 20 mg tek 
doz olarak kullanılır. Gonadotropinler letrozole ile 
beraber siklusun 3.günü veya letrozolün son günü 
(7.gün) başlanır. Gonadotropin dozu hasta özellikle-
rine ve uygulanacak protokole göre seçilir.

1. Klasik (Konvansiyonel) Step-Up Protokol

Siklusun 2-4 günlerinde 150 IU ile tedaviye başlanır 
(Şekil 6). 7 gün sonra E2 seviyesine bakılır. E2 100 pg/
ml’nin altında ise doz iki katına çıkarılır. E2 100 pg/
ml’nin üzerinde ise USG ile değerlendirilir. USG’de 
10 mm üzerinde folikül yoksa doz iki katına çıkarılır. 
Uzun bir FSH penceresi oluşturulur ve multifoliküler 
gelişim sağlanır. Komplikasyon oranı yüksektir; çoğul 
gebelik %36, OHSS %14 oranında görülür (39). 

2. Düşük Doz Step-Up Protokol

Bu protokol yüksek over cevabı olabilecek polikistik 
over sendromlu (PCOS) hastalarda tercih edilmelidir. 
Amaç FSH’nın normal fizyolojik feed-back mekaniz-
malarını taklit etmektir. Başlangıctaki yüksek FSH 
seviyeleri multifoliküler gelişimi uyarır, dominant 
folikül seçildikten sonra yükselen östrojen FSH’yı dü-
şürür, diğer foliküller atreziye uğrar. Tedaviye 37.5 
- 75 IU/gün ile başlanır (Şekil 7). 14 gün sonra E2 se-
viyesine bakılır. E2 100 pg/ml’nin altında ise doz 37.5 
IU/gün artırılır. E2 100 pg/ml’nin üzerinde ise USG 
ile değerlendirilir. USG’de 10 mm üzerinde folikül 
yoksa doz 37.5 IU/gün artırılır. Sonrasında doz artırı-

Tablo 2. FSH başlangıç dozları

Şekil 6. Klasik (Konvansiyonel) Step-Up Protokol

Şekil 7. Düşük Doz Step-Up Protokol

Siklusla beraber hiç bir tedavi başlanmaz ve FSH'ın endojen etkisi ile foliküllerin oluşmasına 
izin verilerek önde giden folikül 12-14 mm boyutuna ulaştıktan sonra 150 IU gonadotropin ve 
GnRH antagonisti başlanırsa, bu protokolde de Modifiye Naturel Protokol olarak 
adlandırılır. Bu protokolde hedef naturel siklusta ortaya çıkan prematür lüteinizasyon ve 
spontan ovulasyonu engellemektir.  

KLOMİFEN SİTRAT(CC) / LETROZOLE + GONADOTROPİN  

Gonadotropinler, IVF sikluslarında kontrollü over stimülasyonu için en yaygın kullanılan 
ilaçtır. Bununla birlikte, pahalı, invaziv ve OHSS riskiyle ilişkilidirler. Son zamanlarda hasta 
dostu (patient friendly)  IVF çağrıları ile, enjeksiyon yükünü azaltmak için gonadotropinlerle 
birlikte düşük maliyetli, yaygın olarak temin edilebilen bir oral seçici östrojen reseptör 
modülatörü olan klomifen sitrat kullanımına ilgi artmıştır.  

Etki mekanizması:  

1.� Gerçek östrojen sinyallerinde yalancı azalma 

2.� GnRH sekresyonu aktivasyon 

3.� GnRH üzerinden ve doğrudan pitüiter etkiyle FSH ve LH’da yükselme 

4.� Uterus, serviks ve vajene antiöstrojen etki 

Bu protokol uzun ve kısa protokollere yanıt vermeyen hastalarda, daha önceden bu protokolle 
>5 oosit yanıtı verenlerde, oligoovulatuar veya anovulatuar Grup II hastalarda (CC dirençli), 
hasta GnRH agonisti kullanmak istemezse tercih edilebilir.  

Siklusun 2-3. günü 100 mg/gün CC başlanır, 5 gün devam edilir, 3. gün gonadotropin başlanır 
ve hCG gününe kadar devam edilir. Serum E2 seviyesi >490 pg/ml, dominant folikül 18-19 
mm olduğunda hCG yapılır. FSH dozu hasta özelliklerine ve uygulanacak protokole göre göre 
seçilir (Tablo 2). 

Tablo 2: FSH başlangıç dozları 

 

Aromataz enzimi, sitokrom p450 hemoprotein içeren enzim kompleksi ailesinin mikrozomal 
bir üyesidir, aromataz enzim sisteminin yarışmalı engelleyicisidir. Aromataz inhibitörleri 

(Letrozole) ilk olarak polikistik ovaryan sendromlu hastalarda alternatif bir ovulasyon 
indüksiyon ajanı olarak kullanılmıştır. Günümüzde K H sikluslarında özellikle düşük over 
yanıtlı hastalarda kullanılmaktadır.  etrozole siklusun .- . günler arasında 2.  mg veya mg 
dozlarında başlanır. Alternatif olarak . günde 20 mg tek doz olarak kullanılır. 
Gonadotropinler letrozole ile beraber siklusun .günü veya letrozolün son günü ( .gün) 
başlanır. Gonadotropin dozu hasta özelliklerine ve uygulanacak protokole göre seçilir.. 

 

1- Klasik (Konvansiyonel) Step-Up Protokol 

Siklusun 2-4 günlerinde 1 0 IU ile tedaviye başlanır (şekil 6).  gün sonra E2 seviyesine 
bakılır. E2 100 pg/ml'nin altında ise doz iki katına çıkarılır. E2 100 pg/ml'nin üzerinde ise 
USG ile değerlendirilir. USG'de 10 mm üzerinde folikül yoksa doz iki katına çıkarılır. Uzun 
bir FSH penceresi oluşturulur ve multifoliküler gelişim sağlanır. Komplikasyon oranı 
yüksektir  çoğul gebelik , HSS 1  oranında görülür ( 9).  

Şekil 6: Klasik (Konvansiyonel) Step-Up Protokol 

 

 

2- Dü ük Doz Step-Up Protokol 

Bu protokol yüksek over cevabı olabilecek polikistik over sendromlu (P S) hastalarda 
tercih edilmelidir. Amaç FSH'nın normal fizyolojik feed-back mekanizmalarını taklit 
etmektir. Başlangıctaki yüksek FSH seviyeleri multifoliküler gelişimi uyarır, dominant folikül 
seçildikten sonra yükselen östrojen FSH yı düşürür, diğer foliküller atreziye uğrar. Tedaviye 

.  -  IU/gün ile başlanır (Şekil 7). 1  gün sonra E2 seviyesine bakılır. E2 100 pg/ml'nin 
altında ise doz .  IU/gün artırılır. E2 100 pg/ml'nin üzerinde ise USG ile değerlendirilir. 
USG'de 10 mm üzerinde folikül yoksa doz .  IU/gün artırılır. Sonrasında doz artırımı  
günlük aralıklarla yapılır. edavi  güne kadar uzatılabilir.  dirençli P S'li hastalarda 
step-up protokolün klasik protokole göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha üstün olduğu 
bir çok araştırmada belirtilmiştir ( 0). 

Şekil 7: Düşük Doz Step-Up Protokol 

 

 

 

3- Step-Down Protokol 

Oligo-amenoreik P S'li hastalarda stimülasyon amacıyla step-down protokol geliştirilmiştir 
ayrıca bu protokol IVF sikluslarında yüksek cevaplı hastalarda da kullanılır. Bu protokolde 
uygulanan başlangıç gonadotropin dozu normal siklusun foliküler fazındaki FSH 
konsantrasyonuna yakın olduğudan  pre-ovulatuar dönemdeki foliküller aktive edilir (41). İlk 
siklusta düşük doz step-up protokol uygulanır ve foliküler cevabın elde edildiği eşik doz step-
down protokolün başlangıç dozu olarak kullanılabilir. USG ile sık folikülometri ve serum E2 
takibi yapılması gerekir. Dominant folikül 9-10mm görüldükten sonra doz .  IU azaltılır. 
Folikül gelişimi devam ederse  gün sonra doz IU/gün'e düşürülür. 

Şekil 8: Step-Down Protokol 
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mı 7 günlük aralıklarla yapılır. Tedavi 35 güne kadar 
uzatılabilir. CC dirençli PCOS’li hastalarda step-up 
protokolün klasik protokole göre istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde daha üstün olduğu birçok araştırma-
da belirtilmiştir (40).

3. Step-Down Protokol

Oligo-amenoreik PCOS’li hastalarda stimülasyon 
amacıyla step-down protokol geliştirilmiştir. Ayrıca 
bu protokol IVF sikluslarında yüksek cevaplı hasta-
larda da kullanılır. Bu protokolde uygulanan baş-
langıç gonadotropin dozu normal siklusun foliküler 
fazındaki FSH konsantrasyonuna yakın olduğundan 
pre-ovulatuar dönemdeki foliküller aktive edilir (41). 
İlk siklusta düşük doz step-up protokol uygulanır ve 
foliküler cevabın elde edildiği eşik doz step-down 
protokolün başlangıç dozu olarak kullanılabilir. USG 
ile sık folikülometri ve serum E2 takibi yapılması ge-
rekir. Dominant folikül 9-10mm görüldükten sonra 
doz 37.5 IU azaltılır. Folikül gelişimi devam ederse 3 
gün sonra doz 75IU/gün’e düşürülür (Şekil 8).

UYGUN DOZ VE PROTOKOL SEÇİMİ

Günümüzde çoğu klinisyen günlük 150-300 IU gona-
dotropin dozunu tercih etmektedir. Birçok hasta için 
225 IU/gün standart başlangıç dozu olarak seçilmek-
tedir. Standart doz yaklaşımı giderek azalmakta ve 
bireyselleştirilmiş protokoller ön plana çıkmaktadır. 
450 IU/gün’den daha yüksek dozlar ise kötü over ya-
nıtlı hastalarda bile tedavi başarısını belirgin olarak 
arttırmamaktadır (42).
 Uygun doz ve protokol seçiminde dikkat edilme-
si gereken başlıca parametreler; Önceki stimülasyon 

protokollerine yanıt, ovaryen rezerv testleri (özellik-
le AMH ve AFC), yaş, VKİ, menstrüel siklus özellikle-
ri (PKOS), ovaryen cerrahi öyküsüdür. Yüksek yanıt 
olasılığı olan kişilerin önceden belirlenmesi OHSS’yi 
önlemede etkin bir stratejidir. Zayıf yanıt olasılığına 
sahip kişilerin önceden belirlenmesi hem bilgilendir-
me hem de tedavinin finansal yükünü hesaplamada 
önemlidir (Şekil 9).
 Tedavi stratejileri geliştirirken kadın yaşı tek ba-
şına yeterli olmamaktadır. Antral folikül sayıları ve 
AMH değeri göz önünde bulundurulmalıdır ve AMH 
ölçüm yöntemleri ve radyolojik görüntüleme yön-
temleri mutlaka standardize olmalıdır. AMH ve AFC, 
primordial folikül sayısıyla daha fazla korelasyon 
göstermektedir ve hem düşük hem de yüksek yanı-
tı öngörmede etkilidirler. Yaş ile kombine edildikleri 
zaman optimal yanıtı belirlemedeki etkinlikleri daha 
da artmaktadır (Şekil 10).

Random Stimülasyon

İlk olarak 1986’da Gourgeon folikül gelişiminde dal-
ga teorisini tanımlamıştır. Menstruel siklus boyunca 
2 veya 3 dalga şeklinde foliküler gelişim izlenmekte-
dir böylece dinlenme evresindeki preantral foliküller 
büyüme fazına girmektedirler. Hayvan çalışmaların-
da da gösterilmiştir ki; siklus boyunca düzenli ara-
lıklarla dalgalar şeklinde FSH yükselişleriyle folikü-
ler büyüme tetiklenmektedir. Dalga teorisi random 
start, luteal faz stimülasyon, double stimülasyon gibi 
farklı stimülasyon protokollerini akla getirmiştir. Bu 
protokole uygun hasta grubu onkoloji hastaları, zayıf 
ovaryen yanıtlı hastalar, sosyal nedenlerle fertilitesini 
korumak isteyen kişilerdir. Bu hastalarda endometri-
al reseptivite üzerindeki etkileri ortadan kaldırmak 

Şekil 8. Step-Down Protokol

 

 

 

3- Step-Down Protokol 

Oligo-amenoreik P S'li hastalarda stimülasyon amacıyla step-down protokol geliştirilmiştir 
ayrıca bu protokol IVF sikluslarında yüksek cevaplı hastalarda da kullanılır. Bu protokolde 
uygulanan başlangıç gonadotropin dozu normal siklusun foliküler fazındaki FSH 
konsantrasyonuna yakın olduğudan  pre-ovulatuar dönemdeki foliküller aktive edilir (41). İlk 
siklusta düşük doz step-up protokol uygulanır ve foliküler cevabın elde edildiği eşik doz step-
down protokolün başlangıç dozu olarak kullanılabilir. USG ile sık folikülometri ve serum E2 
takibi yapılması gerekir. Dominant folikül 9-10mm görüldükten sonra doz .  IU azaltılır. 
Folikül gelişimi devam ederse  gün sonra doz IU/gün'e düşürülür. 

Şekil 8: Step-Down Protokol 
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için OPU sonrası toplanan embriyolar dondurulma-
lıdır. 2016’da Fertility and Sterility’de IVF veya ICSI 
uygulanan 150 hasta retrospektif olarak değerlen-
dirilmiştir. Hastalara 3 farklı stimülasyon protokolü 
uygulanmıştır.
 Konvansiyonel stimülasyon: Bu hastalarda siklu-
sun 2-5 günlerinde başlanarak 150-225 IU/gün hMG, 
10 mg/gün medroksiprogesteron asetat (MPA) ve 
25mg/gün CC uygulandı.
 Geç foliküler stimülasyon: Bu grupta USG ile do-
minant folikül gelişimi görüldükten sonra siklusun 
6-14 günlerinde başlanarak 0.1mg GnRH agonisti, 
150-225 IU/gün hMG ve 10 mg/gün MPA uygulandı.
 Luteal stimülasyon: Bu grupta stimülasyon siklu-
sun 14. gününden sonra başlandı. Ovulasyonun ger-

çekleştiği konfirme edildikten sonra 150-225 IU/gün 
hMG ve 25mg/gün CC uygulandı. 
 Bu çalışmanın sonucunda matür oosit, oosit 
başına viable embriyo oranı, klinik gebelik ve imp-
lantasyon oranları açısından 3 grup arasında fark 
saptanmamıştır. Bu sonuçlar stimülasyonu siklusun 
herhangi bir gününde başlanabileceğini göstermek-
tedir (43).

KÖTÜ OVER YANITI

Standart bir IVF protokolü sonrası dörtten az oo-
sit toplanması Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji 
Derneği (ESHRE) tarafından zayıf over yanıtı olarak 
tanımlanmıştır. 2011 yılında Bologna’da ESHRE’nin 
düzenlediği konsensusta 3 özellik ön plana çıkarılmış 
ve bunlardan en az ikisinin görüldüğü olguların kötü 
over yanıtlı (poor ovarian response=POR) olarak ka-
bul edilmesine karar verilmiştir. Bu kriterler;

1. İleri kadın yaşı (≥ 40) veya POR için risk faktö-
rünün bulunması

2. Önceki POR siklusu varlığı (konvansiyonel sti-
mülasyon ile bir siklusta 3 ya da daha az foli-
kül elde edilmesi)

3. Anormal over rezerv testi varlığı (AMH <0.5-
0.7, Antral Follikül Sayısı(AFS) <5-7) (44)

 Yapılan çalışmalarda zayıf cevabı artırmak için ek-
zojen gonadotropin dozunu arttırmanın ek bir fayda 
sağlamadığı ortaya koyulmuştur. Bununla beraber 
maliyet ve yan etkiler artmaktadır. (45). Uzun proto-
kolde 225IU ve 450IU FSH karşılaştırıldığında daha 
fazla folikül elde edilmiş fakat gebelik oranı düşük 
kalmıştır (46).

Şekil 9. Ovaryen yanıt

Şekil 10. Tedavi stratejileri

UYGUN DOZ VE PROTOKOL SEÇİMİ 

Günümüzde çoğu klinisyen günlük 150-300 IU gonadotropin dozunu tercih etmektedir. 
Birçok hasta için 225 IU/gün standart başlangıç dozu olarak seçilmektedir. Standart doz 
yaklaşımı giderek azalmakta ve bireyselleştirilmiş protokoller ön plana çıkmaktadır. 450 
IU/gün’den daha yüksek dozlar ise kötü over yanıtlı hastalarda bile tedavi başarısını belirgin 
olarak arttırmamaktadır (42). 

Uygun doz ve protokol seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca parametreler  Önceki 
stimülasyon protokollerine yanıt, ovaryan rezerv testleri (özellikle AMH ve AF ), yaş, VKİ, 
menstrüel siklus özellikleri (PKOS), ovaryan cerrahi öyküsüdür. Yüksek yanıt olasılığı olan 
kişilerin önceden belirlenmesi HSS yi önlemede etkin bir stratejidir. ayıf yanıt olasılığına 
sahip kişilerin önceden belirlenmesi hem bilgilendirme hem de tedavinin finansal yükünü 
hesaplamada önemlidir (Şekil 9). 

Şekil 9: varyan yanıt 

 

 

edavi stratejileri geliştirirken kadın yaşı tek başına yeterli olmamaktadır. Antral folikül 
sayıları ve AMH değeri göz önünde bulundurulmalıdır ve AMH ölçüm yöntemleri ve 
radyolojik görüntüleme yöntemleri mutlaka standardize olmalıdır. AMH ve AF , primordial 
folikül sayısıyla daha fazla korelasyon göstermektedir ve hem düşük hem de yüksek yanıt 
prediksiyonunda etkilidirler. Yaş ile kombine edildikleri zaman optimal yanıtı belirlemede ki 
etkinlikleri daha da artmaktadır (Şekil 10). 

Şekil 10: edavi stratejileri 

 

 

Random Stimülasyon 

İlk olarak 1986’da Gourgeon folikül gelişiminde dalga teorisini tanımlamıştır. Menstruel 
siklus boyunca 2 veya 3 dalga şeklinde foliküler gelişim izlenmektedir böylece dinlenme 
evresindeki preantral foliküller büyüme fazına girmektedirler. Hayvan çalışmalarında da 
gösterilmiştir ki  siklus boyunca düzenli aralıklarla dalgalar şeklinde FSH yükselişleriyle 
foliküler büyüme tetiklenmektedir. alga teorisi random start, luteal faz stimülasyon, double 
stimülasyon gibi farklı stimülasyon protokollerini akla getirmiştir. Bu protokole uygun hasta 
grubu onkoloji hastaları, zayıf ovaryen yanıtlı hastalar, sosyal nedenlerle fertilitesini korumak 
isteyen kişilerdir. Bu hastalarda endometrial reseptivite üzerindeki etkileri ortadan kaldırmak 
için PU sonrası toplanan embriyolar dondurulmalıdır. 201 da Fertility and Sterility de IVF 
veya I SI uygulanan 1 0 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalara  farklı 
stimülasyon protokolü uygulanmıştır. 

Konvansiyonel stimülasyon  Bu hastalarda siklusun 2-  günlerinde başlanarak 1 0-22  
IU/gün hMG, 10 mg/gün medroksiprogesteron asetat (MPA) ve 2 mg/gün  uygulandı. 

Geç foliküler stimülasyon  Bu grupta USG ile dominant folikül gelişimi görüldükten sonra 
siklusun 6-14 günlerinde başlanarak 0.1mg GnRH agonisti, 1 0-22  IU/gün hMG ve 10 
mg/gün MPA uygulandı. 

uteal stimülasyon  Bu grupta stimülasyon siklusun 1 . gününden sonra başlandı. 
vulasyonun gerçekleştiği konfirme edildikten sonra 1 0-22  IU/gün hMG ve 2 mg/gün  

uygulandı.  

Bu çalışmanın sonucunda matür oosit, oosit başına viable embriyo oranı, klinik gebelik ve 
implantasyon oranları açısından  grup arasında fark saptanmamıştır. Bu sonuçlar 
stimülasyonu siklusun herhangi bir gününde başlanabileceğini göstermektedir (43). 

 

KÖTÜ OVER YANITI 
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 Bu hastalar için en iyi kabul edilebilecek tek bir 
protokol yoktur. 3 veya daha az sayıda oosit elde 
edilmesi durumunda canlı doğum oranı %15’i geçe-
memektedir. Tedavi başarısını arttırmak adına yapılan 
POSEIDON çalışması ile alt gruplar belirlenerek homo-
jenizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya göre 
hastalar yaş, over rezerv testi sonuçları ve daha önceki 
düşük over yanıtlı siklus varlığına göre 4 gruba ayrıl-
mıştır. Hedef her gruba özgü tedavi ve izlem stratejile-
ri geliştirip IVF başarı şansını arttırmaktır (47).

 Poseidon Grup 1 : 35 yaşından küçük, over rezer-
vi yeterli (AFC ≥5, AMH≥ 1.2 ng/ml) ve beklenmeyen 
kötü over yanıtı olan hastalar
Sorun: Standart doza granüloza hücre hipo-

sensitivitesi
  FSH reseptör polimorfizmi
Amaç:  KOH öncesi folikül dalga gelişiminin 

senkronize edilmesi
Olası tedavi: E2, progestin veya OKS ile senkronizasyon
  GnRH antagonisti

Poseidon Grup 2 : 35 yaşından büyük, over rezervi 
yeterli (AFC ≥5, AMH≥ 1.2 ng/ml) ve beklenmeyen 
kötü over yanıtı olan hastalar
Sorun:  FSH dozu yeterli ama folikül gelişimi 

için eşik doza ulaşılamıyor
 Amaç:  Folikül gelişiminin erken evrelerinin 

stimülasyonu
  Granüloza hücrelerinde FSH reseptör 

ekspresyonunun arttırılması
  FSH sensitivitesinin arttırılması
Olası tedavi: FSH dozunun arttırılması
  LH eklenmesi (75-150 IU)

Poseidon Grup 3 : 35 yaşından küçük, over rezervi 
yetersiz (AFC <5, AMH< 1.2 ng/ml) olan hastalar
 Sorun: Over rezervinin azalması
 Amaç: Folikül seçilmesi ve gelişimini arttırmak
  Farklı folikül dalgaları ile sayıyı arttırmak
Olası tedavi:  Maksimum doz FSH (300-375 IU)
  Dual Stimülasyon
Poseidon Grup 4 : 35 yaşından büyük, over rezervi 
yetersiz (AFC <5, AMH< 1.2 ng/ml) olan hastalar
Sorun: Over rezervinin azalması
Amaç: Folikül seçilmesi ve gelişimini arttırmak
  Farklı folikül dalgaları ile sayıyı arttırmak
  Foliküler seçilebilirliği arttırmak
Olası tedavi:  Maksimum doz FSH (300-375 IU)
  Dual Stimülasyon
  LH eklenmesi (75-150 IU) (48)

 GnRH agonistlerinin farklı süre ve dozları bu has-
ta grubunda denenmiştir. Prematür lüteinizasyonun 
önlenmesinde etkin olmasına rağmen gonadotropin 
ihtiyacının artması en büyük dezavantajı olarak gö-
rülmüştür. Yapılan çalışmalarda kısa, uzun ve mikro-
doz protokoller arasında başarı benzer bulunmuştur 
(49,50).
 GnRH antagonisteri; agonistler gibi ovaryen yanı-
tı ve erken foliküler dönemde endojen FSH’yi baskı-
lamaz ve bu sayede kötü over yanıtlı hastalarda etkili 
olabilir. Fakat 2011 yılında yapılan metaanalizde elde 
edilen oosit sayısı, siklus iptali, klinik gebelik oranı 
açısından agonist ve antagonist protokoller arasında 
fark saptanmamıştır. Ancak antagonist protokolde 
stimülasyon süresi daha kısa bulunmuştur (51). Ya-
kın zamanda yapılan düşük over yanıtlı hastaların 
dahil edildiği 3 kollu bir çalışmada uzun agonist ve 
antagonist protokolde elde edilen oosit sayısı kısa 
agonist protokolden daha fazla görülmüştür. Devam 
eden gebelik oranı uzun agonist ve kısa agonist pro-
tokollerde %8.1, antagonist protokolde %16.2 olarak 
tespit edilmiştir. Düşük over rezervli hastalarda na-
tural siklus kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda da 
tatmin edici sonuçlar elde edilememiştir. Mikrodoz 
agonist ve natural siklusun karşılaştırıldığı randomi-
ze kontrollü bir çalışmada siklus başına düşen gebe-
lik oranı iki grup arasında benzer bulunmuştur (52). 
Yakın zamanlı bir başka çalışmada natural siklus uy-
gulanan düşük over rezervli hastalarda siklus başına 
canlı doğum oranı %2.6, hasta başına canlı doğum 
oranı %7.4 olarak bildirilmiştir (53).
 Bu hastalarda tedavi yükü ve masrafı azaltmak 
amacıyla 2-7 oosit elde edilecek şekilde düşük doz 
FSH/hMG beraberinde antagonist uygulaması (Mi-
ni-IVF) da yapılmıştır. Gonadotropin miktarı ve kul-
lanım süresi azalsa da gebelik oranları değişmediği 
bildirilmiştir (54,55). Sonuç olarak konvansiyonel ve 
mini-IVF’i kıyaslayan randomize kontrollü çalışmala-
ra ihtiyaç vardır. 
 Bir aromataz inhibitörü olan letrozole de kötü 
over yanıtlı hastaların tedavisinden denenmiştir. Ya-
pılan çalışmalarda tedaviye letrozole eklenmesi go-
nadotropin ihtiyacını azaltmıştır (56,57). Bir başka ça-
lışmada antagonist protokole letrozole eklendiğinde 
elde edilen oosit sayıları ve implantasyon oranlarının 
anlamlı olarak arttığı görülmüştür (58). 
 Düşük over yanıtında uygulanabilecek bazı teda-
vi şemaları şu şekildedir: 
 Antagonist
 Mikrodoz � are up
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 Sequential (Letrozole + Gonadotropin + An-
tagonist / CC + Gonadotropin + Antagonist): 
D3-7 letrozole 2.5-7.5mg başlanır. Gonadot-
ropinlere siklusun 3.günü ya da letrozole/klo-
menin son günü başlanır.

 Midfoliküler LH ekleme (75-150IU) 
 Transdermal testosteron: Tedavi öncesi 21 

gün boyunca 10mg jel formu uygulanır. Sti-
mülasyonla beraber 5gün boyunca 2.5mg/
gün olarak devam edilir. 

 Luteal faz desteği: Progesteron + 2mg E2 
(OPU günü başlanır)

 Luteal faz E2 priming: siklusun 21.günü 2mg 
E2 başlanır mensturasyona kadar devam edi-
lir. 

 Luteal faz antagonist: siklusun 21-23 günle-
ri arasında başlanır 3 gün boyunca 0.25mg 
GnRH antagonisti verilir.

 Dehidroepiandrosteron (DHEA) tedavisi: 
3-4ay 75mg (3*1 25mg tablet) 

 Growth Hormon (GH) 

Double Stimülasyon (Shanghai Protokolü) 

İlk defa Kuang ve ark.’larının 2014 yılında kötü over 
yanıtlı hastalarda ileri sürdüğü foliküler ve luteal faz-
da iki defa stimülasyon ve oosit toplama yaklaşımıdır. 
Bu protokole göre hastalara siklusun 3.günü CC 25 
mg/gün ve letrozol 2.5 mg/gün başlanmıştır. Letro-
zol 4 gün boyunca verilirken CC trigger gününe kadar 
devam edilmiştir. Siklusun 6. gününden itibaren 150 
IU/gün hMG verilmiştir. Bir veya iki folikül 18mm’e 

ulaştıktan sonra 0.1mg GnRH agonisti yapılarak 32-
36 saat sonra oosit toplama işlemi yapıldı. Toplanan 
embriyolar 3.gün embriyosu olarak donduruldu. En 
az iki adet 2-8 mm antral folikül varsa luteal stimülas-
yon başlanmıştır. Oosit toplama gününden itibaren 
veya sonraki günden itibaren tüm hastalara 225 IU/
gün hMG ve 2.5 mg/gün letrozol başlandı. Dominant 
folikül >12 mm olunca letrozole stoplandı. Folikül 
çapı 14mm’in altında olan ve stimülasyonunun bir 
süre daha devam etmesi gereken hastalarda siklusun 
12. gününden itibaren 10mg/gün MPA tedaviye ek-
lendi. 18mm’e ulaşan üç folikül veya 20mm tek foli-
kül geliştiğinde 0.1mg GnRH agonisti yapılarak 32-36 
saat sonra oosit toplama işlemi yapıldı. Stimülasyona 
OPU gününe kadar veya 1 gün sonraya kadar devam 
edilmiştir (Şekil 11). Bu protokolün uygulandığı 21 
hastada 23 donma-çözme siklusunda 13 adet klinik 
gebelik elde edilmiştir ve %60 klinik gebelik başarısı 
yakalanmıştır (59).

Dual Stimülasyon 

2016 yılında Ubaldi ve ark.’ları düşük over rezervli 
hastalarda aynı siklusda yapılan luteal faz stimülas-
yonu ve foliküler faz stimülasyonu sonrasında elde 
edilen öploid blastosist oluşum oranlarını karşılaş-
tırmıştır. Bu protokole göre hastalara siklusun 2. gü-
nünden itibaren sabit dozda 300IU FSH ve 75IU LH 
başlanır önde giden folikül 13-14mm boyutlarına 
ulaştıktan sonra tedaviye 0.25mg GnRH antagonisti 
eklenir. En az 2 folikül 17-18 mm boyutlarına ulaştık-
tan sonra GnRH agonisti yapılarak 32-36 saat sonra 

Şekil 11. Shangai Protokolü

Şekil 12. Dual Stimülasyon

150 IU/gün hMG verilmiştir. Bir veya iki folikül 18mm'e ulaştıktan sonra 0.1mg GnRH 
agonisti yapılarak 2-2  saat sonra oosit toplama işlemi yapıldı. oplanan embriyolar .gün 
embriyosu olarak donduruldu. En az iki adet 2-  mm antral folikül varsa luteal stimülasyon 
başlanmıştır. osit toplama gününden itibaren veya sonraki günden itibaren tüm hastalara 22  
IU/gün hMG ve 2.  mg/gün letrozol başlandı. ominant folikül 12 mm olunca letrozole 
stoplandı.  Folikül çapı 1 mm'in altında olan ve stimülasyonunun bir süre daha devam etmesi 
gereken hastalarda siklusun 12. gününden itibaren 10mg/gün MPA tedaviye eklendi. 1 mm'e 
ulaşan üç folikül veya 20mm tek folikül geliştiğinde 0.1mg GnRH agonisti yapılarak 2-2  
saat sonra oosit toplama işlemi yapıldı. Stimülasyona PU gününe kadar veya 1 gün sonraya 
kadar devam edilmiştir (Şekil 11). Bu protokolün uygulandığı 21 hastada 2  donma-çözme 
siklusunda 1  adet klinik gebelik elde edilmiştir ve 0 klinik gebelik başarısı yakalanmıştır 
(59). 

Şekil 11: Shangai Protokolü 

 

 

Dual Stimülasyon  

201  yılında Ubaldi ve ark.'ları düşük over rezervli hastalarda aynı siklusda yapılan luteal faz 
stimülasyonu ve foliküler faz stimülasyonu sonrasında elde edilen öploid blastosist oluşum 
oranlarını karşılaştırmıştır. Bu protokole göre hastalara siklusun 2. gününden itibaren sabit 
dozda 00IU FSH ve IU H başlanır önde giden folikül 1 -1 mm boyutlarına ulaştıktan 
sonra tedaviye 0.2 mg GnRH antagonisti eklenir. En az 2 folikül 1 -1  mm boyutlarına 
ulaştıktan sonra GnRH agonisti yapılarak 2-2  saat sonra oosit toplama işlemi yapılır. osit 
toplama işleminden  gün sonra aynı gonadotropin dozları ile ikinci kez stimülasyon 
yapılarak oosit toplama işlemi yapılır (Şekil 12). Bu iki stimülasyon kıyaslandığında toplanan 
oosit sayısı, M2 oosit sayısı, elde edilen blastokist sayısı ve öploid blastokist sayısında 
anlamlı fark izlenmemiştir. Bu çalışmada düşük over rezervli hastalarda aynı siklusta yapılan 
luteal faz stimülasyonunun elde edilen transfer edilebilir blastokist sayısına önemli ölçüde 
katkı sağladığı gösterilmiştir ( 0). 

Şekil 12: ual Stimülasyon 

 

 

 

FOLİKÜL GELİŞİMİNİN MONİTORİZASYONU 

IVF sikluslarında monitorizasyonun amacı gonadotropinlere ovaryen cevabın takibi, pituiter 
down regülasyonun etkisini takip etmek, K H sırasında gonadotropin dozunun yeterli olup 
olmadığının takibi, uygun h G zamanını belirlemek, mümkün olduğunca fazla oosit elde 
edilmesi ve ovaryan hiperstimülasyona bağlı risklerden korunmaktır. Monitorizasyon temel 
olarak iki şekilde yapılır  

1. Ultrasonografik (USG) Monitorizasyon  over-folikül , endometriyum 
2. Hormonal monitorizasyon serum E2, serum H ve progesteron 

Vajinal USG folikül gelişiminin takibi için çok önemlidir. Matür folikül ölçümü için kabul 
edilen kriter folikül çapının içten içe 1 -19 mm'lik ebata ulaşmasıdır. Foliküller genellikle 
12mm'e ulaştıktan sonra günde 2-3 mm büyüme gösterirler. ormal yanıt vermesi beklenen 
bir hastada ilk kontrol stimülasyonun .günü yapılır. evam eden monitorizasyonlar 
stimülasyon yanıtına göre 1-2gün arayla veya -  gün arayla yapılabilir. Folikül boyutu 1 -
2 mm arasında olan foliküllerden oosit elde etme şansı en yüksektir. ine fertilizasyon ve 
bölünme oranları da folikül çapı arttıkca artar. Bununla beraber USG ile endometriyal kalınlık 
da değerlendirilir. Endometriyum kalınlığının  mm'nin altında olduğu olgularda gebelik 
oranının anlamlı olarak düştüğü gösterilmiştir (61).  

GnRH agonist ve antagonistlerinin kullanılmaya başlaması ile spontan H surge riskinde 
ciddi bir azalma olmuştur ve H takibi gerekliğili ortadan kalkmıştır. HSS veya kötü 
ovaryan yanıt açısından risk altında olmayan hastalarda tek başına ultrasonografi ile 
monitorizasyon yapılabilir. Prematur lüteinizasyon veya ovulasyon açısından ultrasonografik 
bulgular ipucu verse de teyit edebilmek için serum E2 düzeylerinde düşme, H ya da 
progesteronda yükselme görmek gerekir. Serum H  10mlU/ml progesteron 1ng/ml olması 
prematür H surge ve erken luteinizasyonun göstergesidir.  

ormal şartlarda geç foliküler fazda E2'nin bir gün önceki değerine göre 0 artması gerekir. 
Hedef gonadotropin doz ayarlamaları ile E2'yi bu sınırlar içinde tutmaktır ( 00). Foliküller 
yeterli büyüklüğe ulaşmadan yüksek E2 değerlerine ulaşılırsa HSS riskini azaltmak için 
gonadotropin kullanımı kesilerek siklus kendi haline bırakılır. Bu uygulama coasting olarak 
adlandırılır. 

Son yıllarda iki boyutlu onografi ile folikül çapı ölçümü yerine üç boyutlu USG ile tüm 
foliküllerin boyut, çap ve hacimlerini otomatik olarak ayrı ayrı hesaplayan SonoAV  
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oosit toplama işlemi yapılır. Oosit toplama işlemin-
den 5 gün sonra aynı gonadotropin dozları ile ikinci 
kez stimülasyon yapılarak oosit toplama işlemi yapı-
lır (Şekil 12). Bu iki stimülasyon kıyaslandığında top-
lanan oosit sayısı, M2 oosit sayısı, elde edilen blasto-
kist sayısı ve öploid blastokist sayısında anlamlı fark 
izlenmemiştir. Bu çalışmada düşük over rezervli has-
talarda aynı siklusta yapılan luteal faz stimülasyonu-
nun elde edilen transfer edilebilir blastokist sayısına 
önemli ölçüde katkı sağladığı gösterilmiştir (60).

FOLİKÜL GELİŞİMİNİN MONİTORİZASYONU

IVF sikluslarında monitorizasyonun amacı gonadot-
ropinlere ovaryen cevabın takibi, pituiter down re-
gülasyonun etkisini takip etmek, KOH sırasında go-
nadotropin dozunun yeterli olup olmadığının takibi, 
uygun hCG zamanını belirlemek, mümkün olduğun-
ca fazla oosit elde edilmesi ve ovaryen hiperstimü-
lasyona bağlı risklerden korunmaktır. Monitorizas-
yon temel olarak iki şekilde yapılır;

1. Ultrasonografik Monitorizasyon: over-folikül, 
endometriyum

2. Hormonal monitorizasyon serum E2, serum 
LH ve progesteron

 Vajinal USG folikül gelişiminin takibi için çok 
önemlidir. Matür folikül ölçümü için kabul edilen kri-
ter folikül çapının içten içe 17-19 mm’lik ebata ulaş-
masıdır. Foliküller genellikle 12mm’e ulaştıktan sonra 
günde 2-3 mm büyüme gösterirler. Normal yanıt ver-
mesi beklenen bir hastada ilk kontrol stimülasyonun 
5.günü yapılır. Devam eden monitorizasyonlar sti-
mülasyon yanıtına göre 1-2gün arayla veya 3-4 gün 
arayla yapılabilir. Folikül boyutu 13-24mm arasında 
olan foliküllerden oosit elde etme şansı en yüksektir. 
Yine fertilizasyon ve bölünme oranları da folikül çapı 
arttıkca artar. Bununla beraber USG ile endometriyal 
kalınlık da değerlendirilir. Endometriyum kalınlığının 
7 mm’nin altında olduğu olgularda gebelik oranının 
anlamlı olarak düştüğü gösterilmiştir (61). 
 GnRH agonist ve antagonistlerinin kullanılma-
ya başlaması ile spontan LH surge riskinde ciddi bir 
azalma olmuştur ve LH takibi gerekliğili ortadan kalk-
mıştır. OHSS veya kötü ovaryen yanıt açısından risk 
altında olmayan hastalarda tek başına ultrasonografi 
ile monitorizasyon yapılabilir. Prematur lüteinizas-
yon veya ovulasyon açısından ultrasonografik bul-
gular ipucu verse de teyit edebilmek için serum E2 
düzeylerinde düşme, LH ya da progesteronda yük-

selme görmek gerekir. Serum LH> 10mlU/ml proges-
teron >1ng/ml olması prematür LH surge ve erken 
luteinizasyonun göstergesidir. 
 Normal şartlarda geç foliküler fazda E2’nin bir 
gün önceki değerine göre %50 artması gerekir. He-
def gonadotropin doz ayarlamaları ile E2’yi bu sı-
nırlar içinde tutmaktır (<3500). Foliküller yeterli bü-
yüklüğe ulaşmadan yüksek E2 değerlerine ulaşılırsa 
OHSS riskini azaltmak için gonadotropin kullanımı 
kesilerek siklus kendi haline bırakılır. Bu uygulama 
coasting olarak adlandırılır.
 Son yıllarda iki boyutlu sonografi ile folikül çapı 
ölçümü yerine üç boyutlu USG ile tüm foliküllerin 
boyut, çap ve hacimlerini otomatik olarak ayrı ayrı 
hesaplayan SonoAVC gündeme gelmiştir. Özellikle 
büyük merkezlerde ölçüm standardizasyonu açısın-
dan faydalı olması beklenmektedir (62).

OVULASYONUN TETİKLENMESİ

Kontrollü ovaryen stimülasyon ile uygun E2 seviye-
sine ulaşıldığında ve en az 3 tane 17-20 mm çapın-
da folikül oluştuğunda ovulasyon tetiklenir. Burada 
amaç LH piki oluşturarak bu oositlerin metafaz 2 
safhasına geçişini sağlamaktır. Yapısal benzerliği 
nedeniyle yıllardır üriner kaynaklı hCG bu amaç için 
kullanılmıştır. Son yıllarda rekombinant DNA tekno-
lojisinin gelişmesi ile saf hCG ve LH üretilmiş ve ovu-
lasyonu tetiklemesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrı-
ca antagonist sikluslarda GnRH agonisti kullanılarak 
ovulasyon tetiklenebilir. Eş zamanlı olarak standart 
doz hCG ve GnRH agonisti uygulanması ‘dual trig-
ger’ olarak adlandırılır. Yapılan çalışmalar bu uygula-
manın implantasyon, klinik gebelik ve canlı doğum 
oranlarını arttırdığı göstermiştir. Ovulasyon tetiklen-
mesinde kullanılan ajanlar, kullanım yolları ve dozları 
şu şekildedir; 

Şekil 13. Trigger ajanları

gündeme gelmiştir. Özellikle büyük merkezlerde ölçüm standardizasyonu açısından faydalı 
olması beklenmektedir (62). 

 

OVULASYONUN TETİKLENMESİ 

Kontrollü ovaryan stimülasyon ile uygun E2 seviyesine ulaşıldığında ve en az 3 tane 17-20 
mm çapında folikül oluştuğunda ovulasyon tetiklenir. Burada amaç LH piki oluşturarak bu 
oositlerin metafaz 2 safhasına geçişini sağlamaktır. Yapısal benzerliği nedeniyle yıllardır 
üriner kaynaklı hCG bu amaç için kullanılmıştır. Son yıllarda rekombinant DNA 
teknolojisinin gelişmesi ile saf hCG ve LH üretilmiş ve ovulasyonu tetiklemesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Ayrıca antagonist sikluslarda GnRH agonisti kullanılarak ovulasyon 
tetiklenebilir. Eş zamanlı olarak standart doz hCG ve GnRH agonisti uygulanması 'dual 
trigger' olarak adlandırılır. Yapılan çalışmalar bu uygulamanın implantasyon, klinik gebelik 
ve canlı doğum oranlarını arttırdığı göstermiştir. Ovulasyon tetiklenmesinde kullanılan 
ajanlar, kullanım yolları ve dozları şu şekildedir;  

Şekil 13: Trigger ajanları 
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Giriş

Yardımcı üreme tekniklerinde temel hedef, sağlıklı 
bir çocuğun doğumudur. Bu hedefe ulaşmada bir-
çok etken rol oynamaktadır. Kadın yaşı, over rezervi, 
elde olan gametlerin sayı ve kalitesi bunlar içinde 
ana faktörlerdir. İleri maternal yaş, over rezervinde 
ve oosit kalitesinde azalmayla direkt ilişkilidir. Gü-
nümüzde çocuk doğurmanın çeşitli nedenlerle ile-
ri yaşlara ötelenmesi sonucunda daha fazla sayıda 
çift infertilite problemi ile yüzleşmektedir. Maternal 
yaşlanmayla birlikte azalan over rezervi ve artan 
anöploidi oranları varlığı bu olgularda düşük gebelik 
oranlarının ana nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Embriyo anöploidi oranı yaşa bağımlıdır ve 35 yaşın 
altında %25-30’lardan 35 yaş üzerinde dramatik ar-
tışla 40’lı yaşların sonlarında %90’ların üzerine ulaştı-
ğı vurgulanmıştır (1-3). 43 yaş üzerinde kromozomal 
olarak normal blastokist elde etme şansının %5’lerin 
dahi altında olduğu bildirilmiştir (1). Ek olarak bu ol-
gularda kısıtlı over rezervi nedeniyle elde olan oosit 
sayısı da sınırlı olmaktadır. Dolayısıyla ileri yaş grupta 
oosit sayı ve kalitesindeki azalmaya bağlı olarak, IVF 
başarısı gençlere göre belirgin olarak daha düşüktür 
(4). 
 Yardımcı üreme tekniklerinde ovaryen stimülas-
yon sonrası elde olan oosit sayısının da gebelik eldesi 
için bağımsız bir prediktör olduğu gösterilmiştir (4-6). 
İdeal oosit sayısı konusunda tartışmalar olmakla bir-
likte konvansiyonel bir ovaryen stimülasyon sonrası 
10-15 oosit eldesi tipik bir over cevabı için uygun gö-
rülmektedir (5). Konvansiyonel ovaryen stimülasyon 
sonrası 4 oositin altında oosit eldesi zayıf, 4-9 arası 
suboptimal over cevabı olarak değerlendirilmekte ve 
önemli oranda olgunun bu gruba girdiği bildirilmek-
tedir (4-9). Kadın yaşı ve over rezervi, kümülatif canlı 

doğum oranlarını öngören kriterler içinde en önem-
lileridir (9). Özellikle kadın yaşının, over yanıtından 
bağımsız olarak oosit kalitesini belirlemede temel 
faktör olarak kabul edilmesi ve bireyselleştirilmiş te-
davilerin yaş ve over rezerv değerlendirmesine da-
yandırılması gerektiği vurgulanmıştır (9). Yakın dö-
nemde zayıf cevaplı olgularla ilgili tanımlamalardaki 
gelişmelerle, yeni tedavi yaklaşımlarının daha homo-
jen hasta gruplarında uygunluğunun değerlendirile-
bileceği belirtilmiştir (10). Bu olgularda bireyselleşti-
rilmiş yaklaşım oldukça önem kazanmaktadır. 

Düşük cevaplı olguların tanımı

Düşük cevaplı olgular oldukça heterojen bir grup-
tur. İnsidansının infertil grup içinde yaklaşık %9-24 
arasında olduğu ve artış gösterdiği bildirilmiştir (11). 
Düşük cevaplı olguların tanımı için literatürde çeşitli 
çalışmalarda farklı parametrelerin tek veya kombine 
halde kullanıldığı görülmektedir. Ek olarak kullanı-
lan her bir kriter için çalışmalarda farklı eşik değerler 
alınmıştır. Bu kadar çoklu tanımlanma sonucunda 
ilişkili çalışmalardan elde olan sonuçlar da hetero-
jendir. 2011’de Polyzos ve arkadaşlarının yaptıkları 
bir derlemede, düşük over yanıtlı kadınları içeren 47 
randomize kontrollü çalışmada bu grup olgular için 
41 farklı tanımlamanın kullanıldığı belirtilmiştir (12). 
Farklı tanımlamaların getirdiği karmaşadan kaçın-
mak üzere 2011’de ESHRE özel ilgi grubu, düşük over 
yanıtlı olguların belirlenmesinde standardizasyon 
amacıyla ‘Bologna kriterleri’ olarak bilinen, konsen-
sus sonucu oluşturulan kriterleri yayınlamıştır (8). 
 Bu tanımlama ile düşük cevaplı olguların daha 
homojen bir grup olarak değerlendirilmesi amaçlan-
makla birlikte yine de geniş bir tanımlama olması ve 
potansiyel farklı prognozları olabilecek alt grupları 
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içermesi konusuna dikkat çekilmiştir (4). Bu alt grup-
ların varlığı ve bu olgulara yaklaşımların sonuçları ile 
ilgili güncel literatürdeki çalışmaların sonuçları da 
heterojendir. 
 2016’da araştırıcılar düşük over yanıtlı olgular-
da tanı ve yaklaşımı belirlemek amacıyla POSEIDON 
(Patient Oriented Strategies Encompassing Individu-
alized Oocyte Number) adını verdikleri over stimü-
lasyonu sonrası düşük prognozlu hasta grubunu de-
taylandıran yeni bir sını� ama öne sürmüşlerdir (13). 
Burada araştırıcılar heterojen kriterlere dayalı olan 
zayıf over cevabı tanımı yerine düşük prognozlu olgu 
konseptine değişimi önermişlerdir. 

 Bu sını� amada temel olarak; 
a) yaş ve beklenen embriyo anöploidi oranları 

(35 yaş altı veya >35 yaş) 
b) ovaryen biyobelirteçler (AMH <1.2 ng/ml 

veya >1.2, AFC <5 veya >5) ve 
c) önceki stimülasyonda elde olan oosit sayısı 

(<4 oosit zayıf cevap, 4-9 oosit suboptimal ce-
vap) 

 parametrelerine göre düşük prognozlu olgular 
kendi içlerinde 4 ana gruba ayrılmışlardır. Grup 1 
ve 2; over rezerv testleri iyi olan ancak stimülasyona 
beklenmedik şekilde zayıf cevap veren olguları içer-
mekte ve Grup 3 ve 4 ise over rezerv testleri zaten 
düşük olup stimülasyona zayıf cevap vermesi öngö-
rülen olguları tanımlamaktadır. Ek olarak bu gruptaki 
araştırıcıların amaçlarından biri de en az bir öploid 

embriyo eldesi için gerekli oosit sayısına ulaşmaya 
yönelik optimal yaklaşımı belirlemek olduğu bildiril-
miştir. 

Düşük cevaplı olgularda tedavi yaklaşımları; 

Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında düşük 
cevaplı olgulara yaklaşım, halen klinisyenler için en 
zor problemlerden biridir. Genel olarak zayıf cevaplı 
olgularda gebelik şansı normal cevaplılara göre daha 
düşüktür (14). Artmış siklus iptal oranları, elde olan 
oosit sayısı ve transfere gidebilecek embriyo sayısın-
da azlık ve sonunda düşük gebelik olasılığı hem kli-
nisyenler hem de hastalar için stres ve hayal kırıklığı 
yaratan bir durumdur. Geçtiğimiz yıllar boyunca bu 
grup hastada reprodüktif sonuçları iyileştirmek ama-
cıyla çeşitli kontrollü ovaryen stimülasyon protokol-
leri ve stratejiler öne sürülmüş olsa da ideal ve etkin 
bir tedavi protokolü henüz tanımlanamamıştır. Ko-
nuyla ilgili tedavi yaklaşımlarının karşılaştırıldığı ge-
niş çaplı prospektif randomize kontrollü çalışmaların 
eksikliği, önceki çalışmalarda uniform bir tanımlama 
yokluğuna bağlı olarak heterojen bir hasta grubu-
nun ele alınması net bir sonuca varmayı güçleştir-
miştir. 2011’de yayınlanan sistematik bir derlemede 
zayıf cevaplı olguların gebelik sonuçları açısından 
homojen bir grup olmadığı, yaş ve oosit sayısının 
gebelik şansını etkilediği gösterilmiştir (14). Bozdağ 
ve ark.’nın 2017’de yayınladıkları Bologna kriterleri-
ne göre 821 zayıf yanıtlı hastayı içeren retrospektif 

Tablo 1. Zayıf over yanıtı için ESHRE Bologna kriterleri; 
a) İleri maternal yaş (>40 yaş) veya düşük over cevabı için bir risk faktörü varlığı
b) Önceki ovaryen stimülasyona zayıf cevap (siklus iptali veya 3 ve altı oosit eldesi)
c) Anormal over rezerv testi varlığı (Antral folikül sayısı<5-7 ve/veya AMH<0.5-1.1 ng/ml) 
*koşullardan ikisinin varlığı zayıf cevaplı olguların tanımı için gereklidir. 
*ek olarak öyküde maksimal stimülasyona rağmen iki ayrı siklusta zayıf cevap varlığı hastayı bu gruba sokmak için yeterli 
görülmüştür.

Tablo 2. Düşük prognozlu olgular için Poseidon kriterleri;
Grup 1: <35 yaş, yeterli over rezerv parametreleri olan (AFC>5, AMH>1.2 ng/ml) ve 
standart stimülasyona zayıf veya suboptimal yanıt veren olgular
Grup 2: >35 yaş, yeterli over rezerv parametreleri olan (AFC>5, AMH>1.2 ng/ml) ve 
standart stimülasyona zayıf veya suboptimal yanıt veren olgular
Grup3: <35 yaş, stimülasyon öncesi zayıf over rezervi olan olgular (AFC<5, AMH<1.2 ng/ml)
Grup4: >35 yaş, stimülasyon öncesi zayıf over rezervi olan olgular (AFC<5, AMH<1.2 ng/ml)
*Grup 1 ve 2 için alt gruplar; a:< 4 oosit (zayıf yanıt), b:4-9 oosit (suboptimal yanıt) olarak belirtilmiştr.
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çalışmalarında sonuçlar 4 ayrı alt grupta irdelenmiş 
ve siklus başına canlı doğum oranları antral folikül 
sayısı <7 ve öyküde kötü yanıt olan alt grupta %8.7 
(575 siklus) iken bu özelliklere ek olarak hastanın 40 
yaş ve üstü olduğu durumda (antral folikül sayısı<7 
ve önceki stimülasyonda kötü yanıtlı grupta) (306 
siklus) %2.3 olarak bildirilmiştir. Araştırıcılar Bologna 
kriterlerine göre zayıf yanıtlı olgularda %10’un altın-
da siklus başı canlı doğum oranı varlığına ve genç 
yaştakilerin daha iyi prognozda olabileceklerine dik-
kat çekmişlerdir (15). 

Gonadotropinlerle stimülasyon; 

Ovaryen stimülasyon IVF tedavisinde ana bileşendir. 
Bireyselleştirilmiş kontrollü over uyarımı yaklaşımda 
temel hedef; olgu bazında yeterli oosit eldesinin sağ-
lanmasıdır. IVF sikluslarında bir fazla oosit eldesinin 
canlı doğum şansında artışla ilişkili olduğu, örneğin 
iki yerine üç oosit eldesinin beklenen canlı doğum 
oranlarında tüm yaş grupları için anlamlı artışa yol 
açtığı rapor edilmiştir (5). Zayıf yanıtlı olgularla ilgili 
bir derlemede gebelik olasılığının tek oosit elde ol-
duğunda %0-7’lerden, dört oosit elde edildiğinde 
%11.5-18.6’lara çıktığı vurgulanmıştır (14). 
 Zayıf cevap beklenen olgularda oosit eldesini ar-
tırmak amacıyla kullanılan en yaygın stratejilerden 
biri gonadotropin dozlarının artırılmasıdır. Ancak 
günlük 300 IU maksimum gonadotropin dozları üze-
rindeki dozların klinik gebelik ve canlı doğum oranla-
rında anlamlı artışa yol açmayacağı da öne sürülmüş-
tür (16,17). 
 Gonadotropinlere over cevabını değerlendirme-
de yeni bir konsept; stimülasyon öncesi overdeki 
küçük antral foliküllerin stimülasyonla preovulatu-
ar foliküllere dönme oranıdır (Foliküler output ra-
te-FORT). Bu oranlama eksojen gonadotropinlere 
foliküler cevabın bir göstergesidir (18). Düşük FORT 
oranlarının foliküler granüloza hücrelerinin standart 
gonadotropin dozlarına düşük sensitivitede olduk-
larının bir göstergesi olabileceği öne sürülmüştür. 
Özellikle yeterli over rezerv parametrelerine sahip 
ancak beklenmedik şekilde gonadotropin stimü-
lasyonuna zayıf cevap veren olgularda (POSEIDON 
1-2) antral foliküllerin uyarımı için daha yüksek FSH 
dozlarıyla indüksiyonun ve stimülasyona LH eklen-
mesinin düşük FORT oranlarından korunmada etkili 
olabileceği bildirilmiştir (9). Bu olgularda LH, endo-
jen androjen düzeylerinin artımına, granüloza hücre-
lerinde FSH reseptör expresyonunda artışa ve dolayı-
sıyla overin FSH’ya cevabında artışa yol açabilecektir. 

Aksine halihazırda folikül sayısı zaten düşük olan ve 
zayıf cevap beklenen olgularda doz artımı over ce-
vabını kompanse edemeyecektir. Ovaryen stimülas-
yon, her ovaryen siklusta varolan küçük antral folikül 
havuzundaki foliküllerin büyümesine destek olabil-
mekte ancak yeni folikül gelişimine etki edememek-
tedir. Ancak yine de bu olgularda 300-375 IU/gün 
FSH ile indüksiyona başlanması genel kabul gören 
yaklaşımdır. 

Stimülasyona LH eklenmesi; 

Ovaryen stimülasyona LH eklenmesinin oosit kalite-
si, matüritesi ve fertilizasyon şansına olumlu etki ya-
pabileceği öne sürülmüştür (19). LH hormonu FSH ile 
birlikte steroidogenez ve normal foliküler gelişimde 
temel rol oynamaktadır. Ancak halen stimülasyona 
LH eklenmesinden fayda görebilecek spesifik hasta 
grupları konusunda tartışmalar vardır. Hipogona-
dotropik hipogonadizm olgularına ek olarak öykü-
de ovaryen stimülasyona zayıf cevap veren olgular 
(standart ovaryen stimülasyona rağmen <4 oosit el-
desi), ileri yaş olguları, stimülasyon sırasında subop-
timal yanıt gösteren (stimülasyonun 6.gününde 10 
mm üstü folikül gözlenmemesi, <200 pg/ml östrojen 
ve endometrial kalınlığın<6 mm olması) olgularında 
LH eklenmesinin fayda görebilecek gruplar oldukları 
bildirilmiştir (20). Ancak yine de zayıf cevaplı olgular-
da LH’ın etkinliği ile ilgili çalışma sonuçları çelişkilidir. 
 Vuong ve ark.’larının yaptıkları bir randomize 
kontrollü bir çalışmada >35 yaş üstü antagonist pro-
tokol uygulanan 240 hastada stimülasyonun 6.gü-
nünden itibaren FSH’ye LH eklenmesinin (120 hasta) 
oosit sayısı, implantasyon, klinik gebelik ve canlı do-
ğum oranlarında bir farklılık göstermediği bildirildi 
(21). Behre ve ark.’larının yine 35-40 yaş olguları içe-
ren çok merkezli randomize kontrollü çalışmalarında 
(PERSIST çalışması) agonist sikluslarda rFSH’la sti-
mülasyonun 1.gününden (n=103) veya 6.gününden 
itibaren (n=99) rLH eklenmesi karşılaştırılmış ve elde 
olan oosit sayılarında bir farklılık bulunmadığı ancak 
1.günden itibaren LH eklenen grupta implantasyon 
ve klinik gebelik oranlarının (sırasıyla %24.7’ye %13.3 
ve %31.6’ya %17.2) daha yüksek saptandığı bildiril-
miştir (22). 
 Humadian ve ark.’ları 2017’de Bologna kriterle-
riyle uyumlu zayıf over yanıtlı 939 hastayı içeren, ko-
nuyla ilgili en geniş randomize kontrollü çalışmanın 
sonuçlarını yayınladılar (ESPART çalışması) (23). Bu 
çalışmada hastalar agonist supresyonu sonrası rFSH/
rLH (300 IU FSH+150 IU LH) veya sadece rFSH’ye 
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(300 IU) randomize edildi. Çalışmanın birincil sonla-
nım noktası oosit sayısı idi ve gruplar arası anlamlı 
fark bulunmadığı bildirildi (3.3’e karşılık 3.6 oosit). 
İkincil sonuçlar olarak klinik gebelik (%14.1’e karşı 
16.8) ve canlı doğum oranları arasında da anlamlı bir 
farklılık (%10.6’ya karşı 11.7) bildirilmedi. Çalışmada 
ele alınan tüm olgular zayıf over yanıt kriterlerine 
göre gruplandığında; canlı doğum oranlarının orta/
şiddetli düzey zayıf over yanıtlı grupta rFSH/rLH ile 
indüksiyon yapılanlarda daha yüksek olduğu, ayrıca 
gebelik kayıp oranlarının da daha düşük gözlendiği 
(%6.7’ye karşı %12.4) rapor edildi. Ancak araştırıcılar 
çalışmanın bu sekonder sonuçların analizi açısından 
yeterli güçte olmadığını ve ileri araştırmalara gerek 
olduğunu da vurguladılar (23). 
 Konuyla ilgili Lehert ve ark.’larının 2014 yılında 
yayınlanan, normal ve zayıf over yanıtlı 6443 olguyu 
ele aldıkları bir meta analizde ise rLH eklenmesinin 
zayıf over yanıtlı olgularda elde edilen oosit sayı-
sı (12 çalışma, n=1077, ortalama fark +0.75 oosit; 
%95 CI 0.14-1.36) ve klinik gebelik oranlarında an-
lamlı oranda artışla ilişkili bulunduğu (14 çalışma, 
n=1179 olgu, RR:1.30; %95 CI 1.01-1.67) ve bu ar-
tışın zayıf cevaplı olgularda daha belirgin olduğu 
bildirildi (24).
 2018’de Alviggi ve arkadaşlarının yayınladıkları 
bir sistematik derlemede ise çalışmacılar, stimülas-
yona rLH eklenmesinin iki alt grup hastada; a) yeterli 
ovaryen rezerv parametrelerine sahip ancak FSH ile 
stimülasyona beklenmedik düşük yanıt veren olgu-
lar ve b) 35-39 yaş aralığındaki olgularda faydalı gibi 
göründüğünü ancak eldeki verilerle günümüzde za-
yıf cevaplı olgularda rLH eklenmesinin klinik etkileri 
konusunda net bir sonuca varılamadığını bunda da 
çalışmalarda ele alınan olguların heterojen olması-
nın ana neden olduğunu vurgulamışlardır (25). 

GnRH analoglarının seçimi;

Kontrollü ovaryen stimülasyon uygulamalarında 
prematür luteinizasyon ve ovulasyonu engellemek 
için GnRH agonist ve antagonistlerinin etkinliği iyi 
bilinmektedir. Zayıf over yanıtlı olgularda analog-
ların çeşitli doz ve zamanlamada varyasyonlarının 
gebelik sonuçlarına etkileri araştırılmıştır. GnRH ago-
nistlerinin kısa, ultra-kısa, � are-up, mikro doz ve mini 
doz şeklindeki uygulamaları bu amaçla kullanılmıştır. 
GnRH agonistleri yerine GnRH antagonistlerinin za-
yıf cevaplı hastalardaki etkinliği de ayrı bir konudur. 
GnRH antagonistlerinin erken dönemdeki endojen 
gonadotropin sekresyonunu baskılamaması bu has-

ta grubu için avantaj olabilir. Öte yandan uzun GnRH 
agonist protokolü ile overdeki foliküllerin daha iyi 
senkronize olmaları sağlanabilmektedir. Özellikle za-
yıf cevap beklenen olgularda geç luteal fazda artmış 
FSH düzeyleri senkron olmayan foliküler gelişime 
neden olabilmektedir. Kısa ve ultra kısa GnRH ago-
nist protokollerinde ise agonistlerin başlangıçtaki 
� are-up etkileriyle salınan endojen gonadotropinler-
den de faydalanmak hede� enmiştir. Ek olarak uzun 
agonist protokolünde olası belirgin over supresyo-
nundan kaçınmak hedefiyle kısa/mini/mikro doz 
agonist protokoller uygulanmıştır. 
 Pu ve ark.’ı 2011’de zayıf cevaplı hastalarda opti-
mal analog tedavilerini araştıran 14 randomize kont-
rollü çalışmayı (1127 olgu) içeren bir meta analizin 
sonuçlarını yayınladılar (26). Dahil edilen çalışmalar-
da zayıf cevap kriterleri farklılık göstermekte ve ago-
nist protokoller için uzun, kısa, � are-up, mikrodoz 
protokoller topluca değerlendirilmekte idi. Analiz 
sonucunda GnRH antagonist protokollerinde stimü-
lasyon süresinin daha kısa olması dışında elde olan 
oosit sayısı, matür oosit sayısı, siklus iptali ve klinik 
gebelik oranlarında iki grup arasında bir farklılık bu-
lunmadığı bildirilmiştir. 2013’de Xiao ve ark.’larının 
yaptıkları meta analizde de agonist ve antagonistler 
arasında klinik gebelik ve siklus iptal oranları arasın-
da bir fark gözlenmediği, antagonist sikluslarda daha 
az gonadotropin kullanımı, daha az oosit eldesi ve 
daha düşük pik E2 düzeyleri olduğu rapor edilmiştir 
(27). 
 Jeve ve ark.’nın 2016’da yayınlanan ve zayıf ce-
vaplı olgularla ilgili çeşitli yaklaşımların ele alındığı 
61 randomize kontrollü çalışmayı içeren meta analiz-
lerinde GnRH antagonistleri ile agonist protokollerin 
etkinliği karşılaştırılmış ve (17 çalışma 1696 hasta) 
ortalama oosit sayısı, klinik gebelik oranları (OR;1.24 
%95 CI:0.88-1.73) açısından farklılık göstermediği 
rapor edilmiştir Araştırıcılar Bologna kriterlerinin kul-
lanılmaya başlanmasından önceki çalışmalarda zayıf 
cevap tanımının heterojen olduğuna tekrar dikkat 
çekmişlerdir (28). 
 Çeşitli GnRH agonist protokollerinin ele alındığı 
bir Cochrane meta analizinde uzun ve kısa agonist 
protokolleri arasında canlı doğum ve devam eden 
gebelik açısından farklılık görülmediği, zayıf cevap-
lı hastaları içeren alt grup analizde de (4 RKÇ) uzun 
protokolde kısa agonist protokole göre daha fazla 
oosit eldesi, daha fazla gonadotropin kullanımı, daha 
az siklus iptali ile daha yüksek klinik gebelik oranları 
rapor edildi (29). 
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Alternatif yaklaşımlar:

Doğal siklus/minimal stimülasyon rejimleri;

Zayıf cevaplı olgularda; doğal siklus, düşük doz go-
nadotropinler ve gonadotropinlerle kombine klo-
mifen sitrat/aromataz inhibitörlerinin uygulandığı 
minimal/mild stimülasyon stratejileri gibi alternatif 
yaklaşımlar öne sürülmüştür. Bu stratejiler için elde 
olacak oosit sayısının sınırlılığı, gebeliğe ulaşmada 
daha fazla sayıda siklus gerekebileceği (gebeliğe 
ulaşım süresinin uzaması), maliyet-etkinlik analizinin 
yetersizliği ve atmış siklus iptal oranları gibi endişe-
ler bulunmaktadır (1). Bu olgularda minimal stimü-
lasyonun geçerli bir yaklaşım olabileceği görüşünün 
temelinde ise yüksek gonadotropinlerin etkisinin 
gösterilememesi ve ilaç maliyeti açısından uygunlu-
ğu bulunmaktadır. 
 2018’de yayınlanan, 14 RKÇ’nın ele alındığı bir 
meta analizde yüksek doz gonadotropinlerle düşük 
dozu karşılaştıran 5 RKÇ (717 olgu) ile yine yüksek 
doz gonadotropinlerle CC/AI kombine gonadotro-
pinleri karşılaştıran 9 RKÇ (1387 olgu) sonuçları ele 
alınmıştır (30). Analiz sonuçlarında devam eden ge-
belik oranları anlamlı bir farklılık bulunmadığı rapor 
edilmiştir. Ancak çalışmacılar analize alınan çalışma-
ların zayıf cevaplı olgu tanımları ve uygulanan indük-
siyon protokolleri ile gonadotropin dozları açısından 
heterojen olduğunu ayrıca dondurulmuş embriyo 
sayısı, kümülatif gebelik ve canlı doğum oranları açı-
sından sınırlı bilgi içerdiklerini belirtmişlerdir.
 Konuyla ilgili çeşitli çalışmalar olmakla birlikte 
bu yaklaşımların iyi bir alternatif olduğu konusun-
da yeterli bir kanıt bulunmamaktadır. Ek olarak bu 
olgularda bir fazla oosit/embriyo eldesinin dahi ge-
belik oranlarında anlamlı artışla ilişkili olması ve taze 
sikluslarla birlikte dondurulmuş çözülmüş embriyo 
transferi sikluslarının birlikte değerlendirilmesinin 
maliyet/etkinlik açısından daha anlamlı olacağı görü-
şü ağırlık kazanmaktadır. Konuyla ilgili geniş, rando-
mize çalışmaların gerekli olduğu vurgulanmaktadır. 

Dual Stimülasyon 

Kısa bir zaman aralığında daha fazla oosit elde etmek 
üzere foliküler faz ve luteal faz stimülasyonlarının 
kombinasyonu olan double stimülasyon (DuoStim) 
protokolü yakın zamanda ortaya konmuş yeni bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşımın avantajı, kısa sürede daha 
fazla oosit elde ederek transfer edilebilecek embriyo 
sayısında artış şansı, siklus iptallerini azaltmak ve teo-
rik olarak canlı doğum eldesine kadar geçen zamanı 

kısaltmak olarak bildirilmiştir (31). Bir ovaryen sik-
lusta multipl foliküler dalgaların olabileceği bilgisi, 
antral foliküllerin sadece foliküler faz değil menstrü-
el siklusun herhangi bir zamanında uyarıma cevap 
verebileceğinin gösterilmesi özellikle onkofertilite 
yaklaşımlarında yeni perspekti� er açmıştır. Random 
start protokolleri ile erken foliküler faz beklenmeden 
başlanan ovaryen stimülasyonların etkin olabileceği 
yanı sıra aynı siklusta ardışık iki stimülasyonla daha 
fazla gamet eldesinin sağlanabileceği gösterilmiştir. 
Zayıf cevaplı hastalarda da ovaryen stimülasyonun 
� eksibl olarak ardışık fazlarda yapılabileceği ve kısa 
zamanda daha fazla oosit/embriyo eldesi ile trans-
fer iptallerinin azaltıp kümülatif gebelik oranlarında 
artış sağlanabileceği görüşü yakın zamanda ortaya 
kondu. Bu olgularda elde olacak oosit/embriyo sayı-
sını artırmak üzere foliküler faz ve luteal faz ardışık 
stimülasyonları ile ilgili yaklaşımın sonuçları ilk ola-
rak Kuwang ve ark.ları tarafından 2014’de yayınlanan 
Şangay protokolü ile bildirildi (32). Ardından Ubaldi 
ve ark.’ı 2016’da zayıf cevaplı olgularda aynı siklusta 
ardışık foliküler ve luteal faz ovulasyon indüksiyonu 
ile benzer sayıda oosit (5.1’e 5.7) ve blastokist (1.2 ye 
1.4) elde edilebildiğini, dahası trofoektoderm biyop-
sisi ile her iki dönemde elde olan blastların öploidi 
oranlarının da (%46.9 a %44.8) benzer bulunduğu-
nu rapor ettiler (33). Araştırıcılar luteal faz stimülas-
yonunun eklendiği bu yeni strateji ile bir menstruel 
siklus içinde daha fazla öploid blastokistin eldesi ile 
transfere gidebilecek hasta sayısına anlamlı oranda 
katkı sağlanabileceğini bildirdiler. Dual stimülasyon 
yaklaşımında elde olan embriyolar dondurulmakta 
ve daha sonra transfere gidilmektedir. Günümüzde 
etkin kriyoprezervasyon protokolleriyle bu açıdan bir 
problem beklenmediği ve sonuçta bu yaklaşımın uy-
gun bir yöntem olabileceği öne sürülmüştür. Yakın 
zamanlı retrospektif bir çalışmada da double stimü-
lasyon ile ileri yaş (>37) olgularda (n=116) foliküler 
fazda ortalama 2.33 oosit ve takip eden luteal faz sti-
mülasyonu ile 3.5 oosit elde edildiği, siklus iptalinin 
anlamlı oranda düşerek toplamda %81 olguda don-
durulabilecek embriyo elde edilebildiğini, embriyo 
transferine gidenler içinde %22 klinik gebelik oranı 
gözlendiği rapor edilmiştir (34). Vairarelli ve ark.’nın 
2018 de yayınladıkları analizde düşük prognozlu 310 
olguda double stimülasyon ve PGD sonrası en az bir 
öploid blastokist elde etme oranının yalnız foliküler 
faz stimülasyonu sonrası %42’den luteal faz stimü-
lasyonu eklenmesi ile %65.5’e çıktığı rapor edilmiştir 
(35). Araştırıcılar bu yaklaşımın ümit verici olduğunu, 
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ileri randomize kontrollü çalışmalarla değerlendir-
melerin devamını önermişlerdir. 2019’da Bologna 
kriterlerine uygun 54 zayıf cevaplı kadında corifollit-
ropin alfa ile double stimülasyonun sonuçları bildiril-
di (31). Luteal fazda 1.3 (%95 CI 0.46-1.96) fazla oosit 
eldesi ve transfere giden olgularda %20 klinik gebe-
lik sonuçları rapor edilen bu çalışmada da yöntemin 
siklus iptal oranlarında azalma sağlayarak konvansi-
yonel foliküler faz stimülasyona alternatif olabileceği 
yorumlandı. 
 Sonuç olarak zayıf yanıtlı olgularda kısa zamanda 
elde edilebilecek oosit ve embriyo sayısının artırılma-
sı ile reprodüktif sonuçlara katkı sağlamada double 
stimülasyon yaklaşımı ümit verici görünmektedir. 
Konuyla ilgili maliyet/etkinlik, güvenlik analizlerinin 
yapılacağı randomize kontrollü çalışmalar devam 
edecek görünmektedir. 

Kötü cevaplı olgularda adjuvan androjenler

Primatlarda yapılan çalışmalarda; androjenlerin er-
ken evre foliküler gelişim ve granüloza hücre pro-
liferasyonunda önemli rol oynadıkları, erken evre 
foliküler gelişimi uyararak preantral/antral folikül 
sayısında artış, granüloza hücrelerinde FSH reseptör 
ekspresyonunda artış ve overin FSH’a duyarlılığında 
artışla ilişkili oldukları öne sürülmüştür (36,37). Zayıf 
cevaplı olgularda ovaryen mikroçevrede androjen 
konsantrasyon artışının oosit sayı ve matüritesine 
olası katkı yapabileceği hipotezi ile çeşitli androjen-
ler ve androjen modüle edici ajanların kullanımı gün-
deme gelmiştir. 
 Sunkara ve ark.’ı 2011’de zayıf cevaplı olgularda 
androjenlerin eklenmesi veya modülasyonunun IVF 
sonuçlarına etkisini değerlendiren bir meta analiz 
yayınladılar. Sınırlı sayıda RKÇ içeren bu meta ana-
lizde adjuvan androjen veya aromataz inhibitörleri-
nin devam eden gebelik oranlarına ek bir katkısının 
gösterilemediği rapor edildi (38). Ancak ardından ça-
lışmacılar aynı yıl, güncelledikleri meta analiz sonu-
cunda (4 RKÇ) adjuvan androjen tedavilerinin (DHEA 
ve testosteron) devam eden gebelik/canlı doğum 
oranlarında anlamlı artışla ilişkili bulunduğunu fakat 
çalışmaların sınırlı sayıda olgu içerdiğini ve heterojen 
olduklarını bu nedenle ileri çalışmalara ihtiyaç oldu-
ğunu bildirdiler (39).

Adjuvan transdermal testosteron tedavisi

Zayıf cevaplı olgularda transdermal testosteron (TT) 
kullanımının canlı doğum üzerine anlamlı düzeyde 

etkili bulunduğu iki meta analizde bildirildi (40-41). 
Ancak her iki meta analizde ele alınan çalışmaların 
heterojen olgu tanımları ve testosteron kolunda top-
lam hasta sayısının sınırlılığı (82 ve 113 hasta) nede-
niyle sonuçların dikkatli değerlendirilmesi gerektiği 
bildirilmiştir (10).
 Bosdou ve ark.’ının meta analizinde indüksiyon 
öncesi 15-21 gün boyunca günlük 10-12.5 mg TT 
kullanımının daha az gonadotropin doz ve süresi 
ile oosit sayısında +1.5 artışa yol açtığı, klinik gebe-
lik ve canlı doğum oranlarında sırasıyla %15 ve %11 
artışla ilişkili bulunduğu belirtildi (40). Ancak araştı-
rıcılar analize alınan çalışmaların (2 RKÇ, testosteron 
kolunda toplam 82 olgu) sınırlı sayıda oluşuna yine 
dikkat çekmişlerdir. Ek olarak aynı meta analizde 
ele alınan diğer çalışmalarla zayıf cevaplı olgularda 
DHEA, aromataz inhibitörleri veya hCG ile ek tedavi-
lerin gebelik oranlarına ek bir faydasının saptanma-
dığı bildirilmiştir. Bosdou ve ark.’larının daha sonra 
yayınladıkları randomize kontrollü çalışmalarında 
10 mg/gün testosteron ile 21 gün ön tedavinin oo-
sit sayısında istatistiksel anlamlılıkta bir artışla ilişkili 
bulunmadığı (3’e karşı 3.5 oosit) ek olarak gebelik so-
nuçlarında farklılık gözlenmediği ancak çalışmanın 
oosit sayısında farklılık araştırmak üzere planlanması 
nedeniyle sınırlı sayıda olgu içerdiği bildirildi (42).

Adjuvan Dehidroepiandesteron (DHEA)

DHEA; hedef hücredeki steroidogenik enzime bağlı 
olarak lokal androjen ve östrojenlerin üretimini te-
tikleyen bir prohormondur. DHEA eklenmesinin tes-
tosteron tedavisine göre daha fizyolojik düzeylerde 
androjen sirkülasyonuna yol açtığı vurgulanmıştır 
(39). DHEA’nın koyun over dokusunda primordial fo-
likül gelişiminde artış ve preantral foliküler büyüme-
de etkili olduğu gösterilmiş (43), ek olarak büyüme 
faktörleri (IGF-1, nerve growth factor) ile etkileşimde 
olabileceği öne sürülmüştür (44,45). Bir testosteron 
prekürsörü olarak zayıf cevaplı olgularda etkili ola-
bileceği 2000 yılından itibaren çeşitli çalışmalarda 
öne sürülmüştür (44,46-51). Ancak konuya ilişkin 
ileri randomize kontrollü çalışmaların gerektiğine 
de vurgu yapılmıştır (52). Dünya genelinde 45 ülke-
den IVF klinisyenlerini içeren bir anket çalışmasında 
%26’sının zayıf cevaplı olgularda adjuvan tedavi ola-
rak DHEA ekledikleri gösterilmiştir (53). Konuyla ilgili 
2016’da yayınlanan, Zhang ve ark.’larının 21 çalışma-
yı içeren (8’i RKÇ) meta analizinde uzun süreli DHEA 
tedavisinin zayıf over yanıtlı olgularda daha yüksek 
oosit sayısı, klinik gebelik (12 çalışma, RR 1.53 %95 CI 
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1.25-1.86) ve canlı doğum oranlarıyla (6 çalışma, RR 
1.87, %95 CI 1.22-2.88) birlikte azalmış düşük oran-
larıyla (7 çalışma, RR 0.5 %95 CI: 0.27-0.90) ilişkili bu-
lunduğu rapor edildi (54). Bu meta analizin dışında 
olan 2016’da Kotb ve ark.’nın randomize kontrollü 
çalışmasında da, Bologna kriterlerine uygun zayıf ya-
nıtlı olgularda, IVF öncesi 12 hafta 75 mg/gün DHEA 
kullanımının (n=70 DHEA, n=70 kontrol) daha az 
gonadotropin kullanımı ile daha yüksek oosit sayısı, 
fertilizasyon oranları ve klinik gebeliklerle ilişkili bu-
lunduğu rapor edildi (55). 
 2015 yılında yayınlanan Cochrane derlemesinde, 
ART tedavilerinde androjenlerin adjuvan kullanımı-
nı sorgulayan 17 çalışma analiz edilmiş ve DHEA ile 
testosteron adjuvan kullanımının orta düzey kanıt ile 
canlı doğum oranlarında iyileşmeyle ilişkili bulundu-
ğu rapor edilmiştir. Çalışmaların sınırlı sayıda örnek 
içermesi ve metodolojilerindeki kısıtlı raporlama 
nedeniyle eldeki kanıtın sınırlı olduğu ve iyi dizayn 
edilmiş ileri çalışmalarla bulguların konfirme edilme-
si gerektiği vurgulanmıştır (56). 
 Sonuç olarak eldeki veriler androjenlerin zayıf ce-
vaplı olgularda ön tedavi olarak kullanımını destekle-
mekle birlikte daha fazla sayıda iyi dizayn edilmiş ileri 
çalışmalara gerek bulunduğu vurgulanmaktadır. 

Adjuvan büyüme hormonu (GH)

Büyüme hormonunun (Growth hormone; GH), insü-
lin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) üzerinden folikül-
lerin FSH’a duyarlılığında artışa katkısı öne sürülmüş 
(57) ve bu olası etki nedeniyle GH araştırma konusu 
olmuştur. 2009’da Kolibianakis ve ark’nın yaptıkları 
meta analizde (6 çalışma, 169 hasta) ve 2010’da ya-
yınlanan Cochrane meta analizinde (4 çalışma, 165 
hasta) zayıf cevaplı olgularda GH eklenmesinin canlı 
doğum oranlarında artışla ilişkili bulunduğu bildiril-
miştir (58,59). Yine 2016’da Li ve ark.’nın yaptıkları 
meta analize 11 randomize kontrollü çalışma ele 
alınmış ve sonuçta GH eklenmesinin siklus iptalle-
rinde ve gonadotropin dozlarında azalmayla birlikte 
oosit sayısı, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarında 
artışla ilişkili olduğu rapor edilmiştir (60). Fakat uygu-
lanımdaki farklı dozlar ve zayıf cevap tanımlarındaki 
farklılıklar nedeniyle çalışmalardaki heterojeniteye 
dikkat çekilmiştir. Konuyla ilgili çelişkili sonuçların da 
varlığı ve sınırlı sayıda RKÇ nedeniyle ileri çalışmalara 
gerek olduğu bildirilmektedir. 

Sonuç;
* Yardımcı üreme tekniklerinde kadın yaşı ve over re-

zervi gebelik sonuçlarını belirlemede en önemli fak-
törlerdendir. 

* Düşük cevaplı olgular oldukça heterojen bir grubu 
içermektedir.

* Düşük cevaplı olgularda daha standart bir tanımlama 
için 2011’de Bologna kriterleri ortaya konmuştur. 

* Düşük cevaplı olguların farklı prognozları olan alt 
grupları içermesine dikkat çekilmiş ve 2016’da düşük 
prognozlu olguları 4 ana gruba ayıran Poseidon sınıf-
laması öne sürülmüştür.

* Düşük cevaplı/prognozlu olguların yönetimi artmış 
siklus iptalleri, elde olan oosit sayısı ve transfere gi-
debilecek embriyo sayısında azlık ve sonunda düşük 
gebelik olasılığı nedeniyle zordur.

* Geçtiğimiz yıllar boyunca bu grup hastada reprodüktif 
sonuçları iyileştirmek amacıyla çeşitli kontrollü ovar-
yen stimülasyon protokolleri ve stratejiler öne sürül-
müş olsa da ideal ve etkin bir tedavi protokolü henüz 
tanımlanamamıştır. 

* Zayıf cevap beklenen olgularda oosit eldesini artırmak 
amacıyla kullanılan en yaygın stratejilerden biri gona-
dotropin dozlarının artırılmasıdır. Ancak günlük 300 
IU maksimum gonadotropin dozları üzerindeki dozla-
rın klinik gebelik ve canlı doğum oranlarında anlamlı 
artışa yol açmayacağı da öne sürülmüştür. 

* Doz artımının özellikle yeterli over rezerv parametre-
lerine sahip fakat beklenmedik şekilde stimülasyona 
zayıf yanıt veren olgularda (poseidon1-2) etkili olabi-
leceği ileri sürülmüştür.

* Ovaryen stimülasyona LH eklenmesi ile ilgili çalışma-
larda farklı sonuçlar görülmekle birlikte stimülasyona 
beklenmedik zayıf yanıt verenler ve ileri yaş olgularda 
eklenmesinin faydalı olabileceği görüşü ağırlıklıdır.

* GnRH analogları ile ilgili çalışmalar sonucunda daha 
üstün denebilecek bir protokol net ortaya konamamış-
tır. 

* Double stimülasyon (DuoStim) protokolü (bir siklus 
içinde proliferatif faz ve luteal fazda ardışık stimülas-
yon ve oosit eldesi) yakın zamanda ortaya atılmış yeni 
ve ümit verici bir yaklaşımdır. Düşük cevaplı olgularda 
etkinliği ile ilgili çalışmalar devam edecek görünmek-
tedir.

* Eldeki veriler androjenlerin zayıf cevaplı olgularda ön 
tedavi olarak kullanımını desteklemekle birlikte daha 
fazla sayıda iyi dizayn edilmiş ileri çalışmalara gerek 
bulunduğu vurgulanmaktadır.

* Çeşitli meta analizlerde büyüme hormonu eklenmesi-
nin canlı doğum oranlarında artışla ilişkili görüldüğü 
bildirilmiş fakat yine çalışmalardaki heterojeniteler 
nedeniyle konuyla ilgili ileri çalışmalar önerilmiştir.

* Sonuç olarak zayıf yanıtlı olgular için, çalışmalardaki 
tanımlama ve metodolojilerdeki heterojenite nede-
niyle etkinliği net olarak ortaya konmuş bir yaklaşım 
bulunmamaktadır. Ancak eldeki verileri göz önüne 
alarak olgu bazında bireyselleştirilmiş yaklaşımlar 
önerilir. 
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Kontrollü ovaryen stimülasyon (KOS), çeşitli farmako-
lojik ajanlar kullanılarak overlerden fertilizasyon için 
uygun sayıda oosit elde etmek amacıyla yapılmakta-
dır. Bu hususta, gebelik şansını arttırabilecek maksi-
mum sayıda matür oosit edebilmek klinisyenlerin 
hedefi olmuştur (1). Yaş ya da over rezervi gibi değiş-
tirilemeyen faktörler göz önünde bulundurulduğun-
da, hastanın mevcut potansiyelinin en iyi şekilde kul-
lanılabilmesi ancak bireyselleştirilmiş KOS’un doğru 
bir şekilde uygulanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ne-
denle, IVF sikluslarında monitorizasyon, KOS’un op-
timize edilmesi açısından önem taşımaktadır. İlk kez 
1983 yılında transvajinal ultrasonografinin (TVUSG) 
folikül monitorizasyonu için kullanılmaya başlanma-
sıyla ART uygulamalarının başarısında dramatik bir 
artış ve ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS) 
gibi komplikasyonların sıklığında belirgin azalma 
gözlenmiştir. Günümüzde, TVUSG folikül takibinde 
evrensel olarak kullanılan bir yöntemdir. KOS’un tek 
başına TVUSG ile veya beraberinde serum estradiol 
seviyeleriyle monitörize edildiği çalışmalarda elde 
edilen oosit sayılarında, implantasyon ve klinik ge-
belik oranları arasında farklılık saptanmamıştır (2). 
Ancak, kanıt seviyesinin düşük olması nedeniyle 
özellikle zayıf over rezervi ya da OHSS açısından riskli 
popülasyonlarda estradiol takibinin halen yeri olabi-
leceği de unutulmamalıdır.
 Bu derlemede, IVF sikluslarında ultrasonogra-
fik monitorizasyonun temel basamakları olan bazal 
değerlendirme, folikül takibi ve uygun tetikleme za-
manı üzerinde durulmuştur. Ayrıca ovulasyonun te-
tiklemesi amacıyla kullanılan farmakolojik ajanların 
tipleri, etkinlikleri ve kullanım avantajlarına değinil-
miştir. Literatür eşliğinde “genel kabul gören klinik 
uygulamalar” tartışılarak aynı zamanda kişisel bilgi 
ve tecrübelere de (Şekil 1) yer verilmeye çalışılmıştır.

1. Bazal TVUSG değerlendirmesi

 TVUSG değerlendirmesi jinekolojik muayene 
masasında ve tercihen boş bir mesane ile yapıl-
malıdır. Ultrasonografi probunun rahat bir şekil-
de hareketini sağlamak ve optimal görüntü elde 
edebilmek amacıyla, özellikle belirgin antevert 
uterus ya da anterior yerleşimli overlerde, hasta-
nın kalçaları muayene masasının ön kenarını bir 
miktar geçecek şekilde pozisyon aldırılabilir. 

 Tedavi öncesi yapılan ilk değerlendirmede ovar-
yen/adneksial patolojiler ile implantasyonu 
olumsuz yönde etkileyebilecek endometrial pa-
tolojiler öncelikle dışlanmaya çalışılmalıdır. 

 Bilateral overlerde antral folikül sayımı yapılarak 
(2-9mm) beklenen over yanıtı öngörülmeye çalı-
şılmalı, optimal yanıtı sağlayabileceği düşünülen 
gonadotropin dozu ve stimülasyon protokolü be-
lirlenmelidir (3). 

 Anekoik yapıdaki over kistlerinin, ovaryen paran-
kime bası etkisiyle folikülogenesisi bozabileceği, 
folikül monitorizasyonunu ya da oosit pick-up 
(OPU) işlemini zorlaştıracağına yönelik kaygılar 
bulunmaktadır. Hormonal olarak aktif olmayan 
<3cm over kistlerinin ART öncesi tedavi edilme-
sine gerek yoktur (4,5). Ancak, büyük over kistle-
rinin stimülasyona başlanılmadan aspire edilmesi 
düşünülebilir. Buna karşın, hormonal olarak aktif 
(estradiol >50-60 pg/mL) fonksiyonel over kist-
lerine bağlı elde edilen oosit sayısı, fertilizasyon, 
implantasyon ve gebelik oranlarının azaldığı, ay-
rıca siklus iptal oranının arttığı gösterilmiştir (6). 
Ancak fonksiyonel over kistlerinin ART öncesi as-
pire edilmesinin elde edilen oosit sayı ve kalitesini 
arttırdığına yönelik kanıt bulunmamaktadır (7,8). 
Bu durumla karşılaşıldığında uygulanan stimülas-
yon protokolü ya da hasta özelliklerine göre bir-
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kaç şekilde davranılabilir. Ovulasyon indüksiyonu 
(Oİ) ve süperovulasyon (SO) tedavilerinde siklus 
iptal edilerek bir sonraki menstrüel dönemde 
tedaviye başlanılması planlanabilir. Benzer bir 
yaklaşım KOS için de mantıklı olabilir. Alternatif 
olarak, sıklıkla uzun GnRH agonist protokolünde 
(GnRH’nın ilk � are etkisine bağlı) >10mm gelişen 
foliküllerin saptanması durumunda GnRH ago-
nistlerine devam edilerek gonadotropin stimü-
lasyonuna daha geç başlanılması fayda sağlaya-
bilir. Ek olarak, daha büyük kistlerin (>2cm) KOS 
öncesi aspire edilmesi de düşünülebilir. Özellikle 
azalmış over rezervi bulunan olgularda berabe-
rinde yüksek serum estradiol seviyeleri de eşlik 
ediyorsa 17 mm’e ulaşmış foliküllerde hCG enjek-
siyonu yapılarak direk olarak 36 saat sonrasında 
opu işlemi yapılabilir.

 İnce kıvrımlı internal ekojeniteler içeren balık-ağı 
görünümlü hemorajik kistler çoğunlukla korpus 
luteum kistleridir. Çok büyük boyutlara ulaşma-
dıkları sürece siklusun iptaline genellikle gerek 
yoktur. 

 Bazal TVUSG sırasında buzlu-cam benzeri ekoje-
nite ile karakterize endometrioma saptanabilir. 
Endometriomalar çoğunlukla solid (mural) kom-
ponent içermezler. Solid komponent bulunması 
durumunda ve özellikle Doppler USG ile bu böl-
gede vaskülarizasyon izleniyorsa ileri değerlen-
dirme gereklidir (9). Endometrioma varlığı KOS 
için bir kontraendikasyon oluşturmasa da en-
dometrioma boyutu, malignite şüphesi, mevcut 
over rezervi, uni / bilateral oluşu, siklus monito-
rizasyonu / OPU işleminde karşılaşılabilecek olası 
zorluklar da göz önünde bulundurularak cerrahi 
ya da direk IVF planlaması yapılmalıdır (10). 

 Overe komşu bölgedeki anekoik yapılar perito-
neal, paraovaryen, peritubal kistler ya da daha 
önemlisi hidrosalpinkse bağlı olabilir. Hidrosal-
pinks varlığının IVF’de klinik gebelik oranlarını 
%50 oranında azaltıp abortus sıklığını yaklaşık 
2 kat arttırdığı bilinmektedir (11). TVUSG’de kıv-
rımlı dış kontürleri bulunan elonge tübüler yapı-
lar olarak izlenirler. Tubal katlantılardaki şişmeye 
bağlı iç kontür düzensiz olup lümenin tamamını 
kaplamayan parsiyel septa (dişli-çark) görünümü 
bulunmaktadır (4). Bazal değerlendirme sırasında 
şüphelenilecek olursa ya KOS’a başlanılmayarak 
diagnostik laparoskopi ile varlığı ekarte edilmeli 
ya da embriyo kriyopreservasyonu planlanarak 
tedaviye devam edilmelidir. 

 Takiben sagital kesitte tüm endometrium ince-
lenerek fokal bir alanda kalınlık artışı bulunup 
bulunmadığı (endometrial polip) ve endometriu-
mun devamlılığı değerlendirilmeye çalışılmalıdır. 
Özellikle rotasyon halindeki (oblik) veya belirgin 
retrovert uterusta endometrium kalınlığını opti-
mal değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşıla-
bilir. Bu durumda endometrial aksa olabildiğince 
dik pozisyonda TVUSG probu konumlandırılarak 
her iki (ön ve arka) endometrial tabakanın eşit ka-
lınlıkta izlendiği kesit sagital değerlendirme için 
kullanılabilir. Menstrüasyonun hemen sonrasında 
yaklaşık 2-5 mm arasında ince bir endometriumla 
karşılaşılması beklenilmektedir. Beklenilenin üze-
rindeki endometrial kalınlık ölçümü endometrial 
polip veya devam eden menstrüasyon / pıhtılara 
bağlı olabilir. Menstrüasyonun devamı halinde 
hasta 1-2 gün sonra tekrar kontrole çağırılarak 
ince ve düzenli bir endometriumun varlığı teyit 
edilebilir. Endometrial patolojilerin öncesinde 
salin infizyon sonografisi ya da histereskopi gibi 
bir yöntemle ekarte edildiği buna karşın mens-
trüasyonu uzun süre devam etmesine bağlı D5’de 
halen >5mm endometrium saptanan olgularda, 
kombine oral kontrasepti� er kullanılarak hazırlık 
yapılması (menstrüasyonun süresi ve miktarını 
azaltacağından) fayda sağlayabilir. 

2. Ultrasonografik Folikül Takibi

Monitorizasyonun sıklığı stimülasyon protokolüne 
ve beklenen over yanıtına göre planlanmalıdır. Son 
kontroldeki gözlenen over yanıtı da, TVUSG sıklı-
ğını ve sayısını belirlemektedir. Bu hususta, üreme 
endokrinolojisiyle ilgilenen hekimlerin yaklaşımları, 
kişisel deneyimleri doğrultusunda, çoğunlukla bi-
reyseldir. KOS’a başlanılmasının ardından ilk TVUSG 
kontrolü 5, 6 ya da 7. günlerde yapılabilir. Özellikle 
hiper-response beklenilen veya zayıf over rezervi 
bulunan hastalarda 5 ya da 6. günlerde erken moni-
torizasyon yapılması gonadotropin dozunun erken 
dönemde ayarlanmasını sağlayarak optimal bir over 
yanıtı alınmasını sağlayabilir. Benzer şekilde, bazal 
ultrasonografi değerlendirilmesinde antral foliküller 
arasında belirgin boyut farklılıkları ve erken domi-
nans kazanma riski bulunan folikül varlığında (~9-10 
mm) da hastalar takibe erken dönemde çağrılabilir (5 
ya da 6. gün). Ayrıca GnRH antagonistlerinin � exible 
başlanılmasının planlandığı KOS siklusların da 5 ya 
da 6. gün kontrol planlanabilir. 
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 Kontroller sırasında her bir overdeki ≥10 mm fo-
liküller sistematik bir şekilde sırayla (lateralden me-
diale ya da anteriordan posteriora) kaydedilmelidir. 
Maksimum folikül boyutunun izlendiği kesitte bir-
birine dik iki ayrı çapın (internal) ortalamaları alına-
rak folikül boyutu hesaplanmalıdır (12). Ancak, KOS 
sikluslarında multifoliküler gelişime bağlı folikül-
lerin oval değil bası etkisiyle sferik şekil alabileceği 
de unutulmamalıdır. Bu durumda her 3 düzlemde 
de x, y ve z çaplarının ortalamaları folikül boyutu-
nu hesaplamada kullanılabilir. Bazal kontrol sonrası 
ilk TVUSG değerlendirmesinde ≥10 mm foliküllerin 
toplam sayısına göre gonadotropinlerin dozunun 
erken dönemde ayarlaması faydalı olabilir. Çünkü 
mevcut gonadotropin dozuyla KOS’a devam edilme-
si halinde dominans kazanmış foliküller mevcut geli-
şimlerine devam ederlerken, yeni folikül dalgalarıyla 
gelişen (≥10mm) folikül havuzu sürekli büyümeye 
devam edecektir. OHSS’nin ≥10 mm folikül sayısıyla 
ilişkili olduğu ve bu boyuta ulaşan folikül sayısı arttık-
ça (≥18 folikül) vasoaktif maddelerin salınımına bağlı 
riskin de arttığı bilinmektedir (13). Takip sıklığı önde 
giden folikülün boyutu, ortalama büyüme hızı ve 
toplam dominans kazanan folikül sayısı göz önüne 
alınarak belirlenmelidir. Pek çok klinisyen tarafından 
IVF sikluslarında folikül takipleri gün aşırı yapılmakta-
dır. Foliküllerin >12mm boyuta ulaştıklarında günde 
ortalama 2 mm (1-3 mm) büyüyecekleri gösterilmiş-
tir (4). Bu nedenle bir sonraki folikülometri önde gi-
den folikülün boyutuna göre de planlanabilir. Hasta-
nın önceki tedavilerinde gözlemlenen bireysel over 
yanıtının da klinisyen için ilk TVUSG kontrol zamanını 
ve devam eden folikülometri takiplerini planlamada 
fayda sağlayabileceği unutulmamalıdır. 

3. Folikül Boyutu ve Uygun Tetikleme 
Zamanı

Küçük foliküllerden matür oosit elde edilme oranının 
düşük olacağı bilinmektedir (14). Benzer şekilde fazla 
büyüyen foliküllerden de, post-matürite ve dejene-
rasyona bağlı, matür oosit elde edilme oranı azalabil-
mektedir (15). Klinisyenler için, hCG günü ortalama 
folikül boyutlarına göre elde edilebilecek matür oosit 
sayılarının öngörülmesi, pratik olarak kuşkusuz daha 
fazla önem taşır. Buna karşın, literatürdeki çalışmala-
rın çoğunda, tetikleme günü değil, OPU günü folikül 
boyutu ile elde edilen oosit sayılarının ilişkisi araştı-
rılmıştır. Witmaack ve ark. (2004), OPU günü folikül 
boyutlarına göre elde edilen matür oosit sayılarını 
karşılaştırdıklarında, <12.4 mm ve >23.7 mm folikül-

lerin ortalama %59’undan, buna karşın 12.4-23.7 mm 
arasındaki foliküllerin %74-85’inden matür oosit elde 
edildiğini saptadılar (16). Benzer şekilde, Revelli ve 
ark. (2014) tarafından OPU günü 16-22 mm arasın-
daki foliküllerden en yüksek oranda matür oosit elde 
edilebildiği bulundu (14). 
 17-18mm üzerinde 3 folikül mevcut ise tetikleme 
yapılması “genel kabul gören bir klinik uygulama” dır. 
Kolubianakis ve ark. (2004) yaptıkları RCT’de, 3 foli-
kül ≥17 mm çapa ulaşır ulaşmaz (erken hCG grubu, 
n=208) veya bu kriterler sağlandıktan 2 gün sonra 
(geç hCG grubu, n=205) 10.000IU hCG uygulamışlar-
dır (17). Tetiklemenin geciktirilmesiyle 11-14 mm ara-
sındaki folikül sayısında ortalama 1.3 azalma ve ≥17 
mm folikül sayısında ise ortalama 3.1 artma saptan-
mıştır. Elde edilen oosit sayısının, istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da, ortalama 1.2 arttığı bulunmuştur. 
Buna karşın, geç dönemde hCG uygulanan grupta 
erken hCG grubuyla karşılaştırıldığında devam eden 
gebelik oranının azaldığı saptanmıştır (%25 vs. %35) 
(17). Belirtilen etkinin, geç hCG grubundaki proges-
teron artışına bağlı (0.4 ng/mL), endometrial resepti-
vitenin etkilenmesine bağlı olabileceği düşünülmüş-
tür. Vandekerckhove ve ark. (2014) tarafından yapılan 
RCT’de ise, ≥18mm, ≥3 folikül varlığında (≥10mm 
üzerindeki foliküllerin %30-50’si ≥18mm’dir) tetikle-
menin 24 saat geciktirilmesi ile sadece progesteron 
≤1 ng/mL olduğu sub-grupta matür oosit sayısının 
(2.4 oosit) arttığı gözlemlenmiştir (18). Bu durum, 
yazarlar tarafından lüteinizasyon bulguları gösteren 
büyük foliküllerden oosit elde edilme olasılığının 
azalabileceği şeklinde yorumlanmıştır (18). Buna 
karşın, toplam 7 RCT’nin (n=1295) dâhil edildiği bir 
metaanalizde, geç (24-48 saat) hCG grubunda elde 
edilen oosit sayısının arttığı ancak progesteron se-
viyesinin yükselmesine karşın devam eden gebelik 
oranlarının değişmediği bulunmuştur (19). 
 Tetikleme zamanı ile ilgili kriterler ne yazık ki 
henüz tam anlamıyla tanımlanabilmiş değildir. An-
cak, çoğu IVF merkezinde, 17 mm üzerinde 3 folikül 
mevcut ise, ampirik ve aslında keyfi olarak, tetikleyici 
ajan uygulanmaktadır. Şayet foliküller senkronize ise 
(belirgin boyut farklılıkları yoksa), önde giden folikül 
genel gelişmekte olan folikül havuzunu doğru yan-
sıtacağından yukarıda belirtilen “genel kabul gören 
klinik uygulama” nın kullanılması doğru olacaktır. 
Ancak, belirgin asenkronizasyon varlığında önde 
giden foliküller genel gelişen folikül havuzunu op-
timal yansıtmıyor olabilir. Bu durumda önde giden 
foliküllere göre tetikleme kriterlerinin belirlenmesi 
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doğru olmayabilir. Abbara ve ark. (2014) yaptıkları 
bir retrospektif analizde tetikleme günü 12-19 mm 
arasında foliküllerden en yüksek oranda matür foli-
kül elde edildiğini saptadılar (20). Bu hususta, hCG 
günü 12-19 mm arasındaki foliküllerin sayısına göre 
tetikleme kararı verilmesi, özellikle asenkronizasyon 
varlığında, daha doğru bir seçenek olabilir (20). An-
cak bu konuda daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.

4. Oosit Tetikleme ve OPU Arasındaki Geçen 
Süre

Tetikleme sonrası çok erken dönemde OPU işlemi ya-
pılacak olursa oositlerin büyük çoğunluğunun halen 
GV veya M1 fazında olması, buna karşın OPU’nun ge-
cikmesi durumunda prematür ovülasyon veya oosit 
post-matürizasyonu (buna bağlı elde edilen oosit mik-
tarında azalma) gibi kaygılar bulunmaktadır. Nargund 
ve ark. (2000), uzun GNRH agonist protokolde (n=533) 
önde giden folikül çapı 18 mm ulaşınca 10.000IU hCG 
vermişlerdir. hCG ile OPU işlemi arasındaki zaman ara-
lığı keyfi olarak 33 ile <36 saat, 36 ile <38 saat ve 38 ile 
<41 saat olarak ayarlandığında, girişim yapılan folikül 
başına elde edilen oosit sayıları ve fertilizasyon oranla-
rı arasında farklılık saptanmamıştır. Ayrıca sürenin 41 
saate kadar uzatıldığı olgularda prematür ovülasyon 
sıklığının artmadığı gözlenmiştir (21). Benzer şekilde, 
Bjerke ve ark. (2000), toplam 170 hastanın dâhil edil-
diği RCT’de, hCG sonrası 34 ve 36. saatlerde opu yapı-
lan gruplar arasında elde edilen oosit sayısı, embriyo 
kalitesi, implantasyon ve klinik gebelik oranları arasın-
da farklılık saptamamıştır (22). Bosdou ve ark. (2015), 
GnRH antagonist protokolde (RCT, n=156) 250µg 
rhCG sonrası 36 ve 38. saatlerde opu yapılan gruplar 
arasında elde edilen oosit sayısı, matürasyon ve fer-
tilizasyon oranları arasında farklılık saptamamışlardır. 
Ayrıca hCG ve OPU arasında geçen sürenin uzadığı 
grupta hiçbir olguda prematür ovülasyon görülme-
miştir (23). Sonuç olarak, eldeki sınırlı veriler ışığında, 
OPU işleminin 34-40 saat gibi geniş bir zaman aralı-
ğında yapılabileceği sonucuna varılabilir. Ancak, çoğu 
IVF merkezinde, yine keyfi olarak, tetikleme sonrası 36. 
saatte OPU yapılması tercih edilmektedir. 

5. Oosit Matürasyonunu Sağlamada 
Kullanılan Farmakolojik Ajanlar

5.1.  Human chorionic gonadotropin (hCG)

Hem hCG hem de LH, yüksek sistin içeriği bulunan 
kompleks heterodimerik glikoproteinlerdir. hCG ya-

pısal olarak LH’ya benzerlik göstermektedir (α subü-
niteleri ortak, β subünitelerinde ise %85 oranında 
benzerlik mevcuttur) (24). Bu özellik sayesinde, LH 
reseptörleri hCG tarafından uyarılarak granulosa hüc-
relerinde lüteinizasyon ve oositte mayozun devamı 
sağlanır (25). 
 İlk hCG preparatları hamile kadınların idrarından 
elde edilmekteydi (26). Ancak, üriner hCG (uhCG) pre-
paratları seriler arasında tutarsızlık ve immünolojik 
reaksiyon riski taşımaktaydı (26). Rekombinant DNA 
teknolojisinin gelişimi sayesinde Çin hamsteri over 
hücrelerinden rekombinant hCG’nin (rhCG) üretilme-
sine bağlı belirtilen riskler de ortadan kalkmıştır (27). 
uhCG genellikle intramüsküler (İM) olarak uygulanır-
ken rhCG subkütan (SC) olarak uygulanabilmektedir. 
Driscoll ve ark. Tarafından uhCG ile rhCG’nin etkinlikle-
ri, çift-kör faz III bir çalışmada değerlendirilmiştir (28). 
Toplam 164 hastanın randomize edildiği çalışmada 
250µg uhCG (SC) ile 5000IU uhCG (İM) karşılaştırıldı-
ğında elde edilen oosit, matür oosit ve klivaj embriyo 
sayılarında farklılık saptanmamıştır (28). Benzer şekil-
de 297 hastayı içeren daha büyük bir RCT’de 10.000IU 
uhCG, 250µg rhCG ve 500µg rhCG grupları arsında 
elde edilen oosit sayıları arasında fark bulunamamış-
tır (29). Her ne kadar 500µg rhCG ile klivaj evresinde 
embriyo sayısı yaklaşık 2 embriyo daha fazla olsa da, 
bu grupta OHSS sıklığında da artış gözlenmiştir (%9 
vs %3) (29). Bu nedenle, hem kullanışlı olması hem 
de OHSS sıklığının daha az olması nedeniyle yazarlar 
tarafından 250µg rhCG kullanılması önerilmiştir. uhCG 
ile rhCG’nin karşılaştırıldığı güncel 2 ayrı metaanaliz-
de de oosit matürasyon oranları, gebelik sonuçları ve 
OHSS sıklığı arasında fark saptanmamıştır (30,31).
 Rhesus maymunları üzerinde yapılan bir çalışmada 
farklı konsantrasyonda (100IU, 300IU, 1000IU rhCG ve 
1000IU uhCG) hCG uygulamalarının etkileri değerlen-
dirilmiştir. Buna göre, 2. saatteki pik hCG seviyelerinin 
doz bağımlı olduğu, buna karşın üriner ve rekombi-
nant preparatlar arasında fark bulunmadığı saptan-
mıştır. Benzer şekilde, hCG dalgasının süresinin de doz 
bağımlı olarak değiştiği gözlenmiştir (100IU’da 0 saat, 
300IU’da 24 saat ve 1000IU >48 saat) (32). Ek olarak, pik 
progesteron seviyelerinin daha düşük dozlarda yük-
sek dozlara göre daha erken düştüğü saptanmıştır. Bu 
nedenle düşük hCG dozları oosit matürasyonu ve gra-
nulosa hücrelerinde lüteinizasyon için yeterli olabilir-
ken optimal sitoplazmik oosit matürasyonu ve korpus 
luteum fonksiyonunu sağlamada yeterli olmayabilir 
(32). Dolayısıyla yüksek hCG dozları hem HCG amp-
litüdünü hem de eşik değerin üzerinde geçen top-
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lam süreyi etkilemektedir. Toplam 302 hastanın dâhil 
edildiği çalışmada uhCG 2000IU, 5000IU ve 10000IU 
dozlarının etkinliği karşılaştırılmıştır. Buna göre, uhCG 
2000 IU uygulanılan grupta (%77.3), 5000IU (%95.5) ve 
10.000IU (%98.1)’a göre daha az oosit elde edilmiştir. 
Yazarlar tarafından 5000IU’nin üriner preparatlar için 
minimum etkin doz olabileceği belirtilmiştir (33). Or-
talama vücut kitle indeksi 20 olan toplam 164 hasta-
nın randomize edildiği diğer bir çalışmada ise 4000IU 
ve 6000IU uhCG karşılaştırıldığında matür oosit sayısı, 
matürasyon oranı, fertilizasyon oranı ve >10mm foli-
küllerden elde edilen matür oosit sayılarında farklılık 
gözlenmemiştir (34). Dolayısıyla 3000IU uhCG çoğu 
hasta için yeterli olabilir. Benzer şekilde, diğer retros-
pektif çalışmalarda da 3000-5000IU’dan daha yüksek 
hCG dozlarının ne oosit matürasyonu ne de gebelik 
oranlarına olumlu etkisi bulunamamıştır (35,36). Buna 
karşın, aynı çalışmada hastaların vücut kitle indeksine 
(VKİ) göre hCG seviyeleri değerlendirildiğinde, serum 
hCG seviyelerinin VKİ yüksek hastalarda daha düşük 
olduğu bulunmuştur (34). Shah ve ark. (2014) yaptıkla-
rı prospektif çalışmada 10.000IU uhCG’nin VKİ’ye göre 
etkisini değerlendirmişlerdir. VKİ 30-40 kg/m2 olan 
hastalarda ortalama hCG konsantrasyonu, maksimum 
hCG seviyesi ve 12 saat içerisindeki toplam serum hCG 
miktarları VKİ 18-25 kg/m2 olan hastalara göre daha 
düşük bulunmuştur (37). hCG ile tetikleme sonrası 
serum βhCG seviyelerinin ≥50mU/L olduğu 18.666 
hasta ile <50mU/L olan 418 hasta karşılaştırıldığında 
VKİ ≥30 kg/m2 olan hastalarda βhCG <50mU/L olması 
riskinin yaklaşık 21 kat arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, se-
rum βhCG seviyelerinin <50mU/L olduğu grupta oosit 
matürasyon, fertilizasyon ve canlı doğum oranlarının 
daha düşük olduğu saptanmıştır (38). Benzer şekilde, 
Matorras ve ark (2012) 250µg rhCG uygulaması sonrası 
36. Saatte serum hCG seviyelerinin VKİ ile negatif kor-
relasyon gösterdiğini saptadılar (39). Ayrıca oosit elde 
edilemeyen grupta ortalama serum hCG seviyeleri, en 
az 1 oosit elde edilen gruba göre daha düşük bulundu 
(77mIU/mL vs >116 mIU/mL) (39). Bu nedenle, her ne 
kadar çoğu olgu için standart hCG doz uygulamaları 
(5000IU uhCG ya da 250µg rhCG) oosit matürasyonu-
nu sağlamada yeterli olsa da, özellikle yüksek VKİ sa-
hip (obez hastalarda) daha yüksek hCG dozlarının da 
gerekli olabileceği unutulmamalıdır.

5.2.  GnRH Agonistleri

GnRH agonistlerinin oosit matürasyonunu tetik-
leyici etkisi aslında 1970’lerden bu yana biliniyor 

olmasına karşın (40), ancak 1990’larda GnRH an-
tagonistlerinin over stimülasyon protokollerinde 
kullanılmaya başlanılmasıyla etkileri net olarak or-
taya konulabilmiştir (41). GnRH agonistleri, GnRH 
antagonistleri ile hipofiz supresyonunun sağlandığı 
sikluslarda, GnRH reseptörlerine bağlanarak hipo-
fizden � are etki ile gonadotropinlerin salınmasına 
yol açarlar (40). Endojen GnRH molekülünün 6 ve 
10. aminoasitleri değiştirilerek daha potent ve daha 
uzun süreli GnRH reseptörlerine bağlanabilen trip-
torelin, buserelin ve leuprolid gibi GnRH anologları 
üretilmiştir (42). Endojen GnRH’nın yarı ömrü 2-4 
dakika iken, triptorelin ~4 saat, nafarelin ~3-4 saat, 
leuprolid ~1.5 saat ve buserelin 1.3 saattir (43). En-
dojen spontan LH dalgası yaklaşık 48 saat içerisinde 
sonlanırken, GnRH agonistlerine yanıt olarak ger-
çekleşen LH salınımı 4 saat içerisinde hızlı bir artış 
göstererek yaklaşık 24-36 devam etmektedir (44). 
Ayrıca, GnRH agonistleri hipofiz seviyesinde GnRH 
reseptörlerine bağlanarak hem LH hem de FSH salı-
nımına neden olmaktadır. Buna karşın hCG etkisiy-
le sadece LH benzeri etki oluşur (43). Her ne kadar 
mid-siklus FSH dalgasının oosit matürasyonunda 
kritik önemi olmasa da, FSH’nin granulosa hücrele-
rinde LH reseptörlerini arttırdığı ve direk olarak kü-
mülüs-ooforus kompleksinin genişlemesine etkisi 
olduğu bilinmektedir (45). 
 Mevcut literatürde yer alan çalışmalarda ço-
ğunlukla buserelin 0.25 mg (46) ve triptorelin 0.2 
mg (47) kullanılmıştır. Oosit donasyon sikluslarının 
dâhil edildiği güncel bir RCT’de triptorelin 0.2 mg, 
0.3mg ve 0.4mg dozları arasında LH profilleri, elde 
edilen matür oosit sayıları, fertilizasyon oranları ve 
embriyogenezde farklılık saptanmamıştır. Bu ne-
denle 0.2 mg triptorelin uygulaması yeterli görün-
mektedir (48). Leuprolide asetat ise farklı çalışmalar-
da 0.5 mg ile 4.0mg doz aralığında uygulanılmıştır. 
Pabuccu ve ark. (2015) toplam 77 hastanın dâhil 
edildiği RCT’de, 1mg ve 2mg leuprolid asetat uy-
gulanan gruplar arasında elde edilen oosit sayıları, 
implantasyon ve klinik gebelik benzer bulunmuştur 
(49). Sukur ve ark. (2017), serum estradiol seviyesi 
<3000pg/mL hastalarda, 0.2 mg triptorelin (n=63), 
1 mg leuprolid asetat (n=74) ve 10.000IU uhCG’nin 
etkinliğini değerlendirdiler. Buna göre farklı tetik-
leyici ajanlarla oosit matürasyon oranları arasında 
farklılık saptanmamıştır (50). Dolayısıyla, şu an için 
herhangi bir GnRH agonist tipi veya dozunun diğe-
rine üstünlüğünün gösterildiği yeterli kanıt bulun-
mamaktadır (51). 
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5.3.  Etkinlik karşılaştırması: hCG vs. GnRH 
agonistleri 

2006 yılında yapılan bir metaanalizde, elde edilen 
matür oosit sayısı, matürasyon, ve fertilizasyon oran-
ları ile embriyo kalitelerinin GnRH agonistleri ve hCG 
arasında farklılık göstermediği saptanmıştır (52). 
Benzer şekilde, Humaidan ve ark. (2005), 122 hasta-
nın dâhil edildiği RCT’de, 10.000IU uhCG ile elde edi-
len toplam oosit sayısı daha yüksek olsa da (9.7 vs. 
8.4), 0.5mg buserelin ile oosit matürasyon oranı (%68 
vs. %84) ve elde edilen matür oosit sayılarının daha 
yüksek olduğunu bulmuşlardır (53). Buna karşın, 
muhtemel luteal dönemdeki progesteron seviye-
lerindeki düşüklüğe bağlı, GnRH agonist grubunda 
klinik gebelik oranlarının daha düşük olduğu (%36 
vs. %6) saptanmıştır. Bunun yanında, GnRH agonist 
grubunda erken gebelik kayıplarının da belirgin ola-
rak daha yüksek olduğu (%4 vs. %79) bulunmuştur 
(53). Sonuç olarak, GnRH agonistlerine bağlı oluşan 
gonadotropin dalgası oosit matürasyonunu sağla-
mada yeterli olsa da, hCG uygulamasına göre daha 
kısa süreli LH artışı sağlayabilmektedir. Bu durum, 
OHSS riski gibi durumlarda hasta güvenliği için avan-
taj sağlıyor olsa da, korpus luteum fonksiyonlarının 
devamında kısıtlılıklar oluşturmaktadır.

5.4. hCG ve GnRH agonistlerinin 
Kombine Kullanımı

GnRH agonistlerinin hCG’ye göre potansiyel bir 
avantajı LH dalgasının yanında ek bir FSH dalgası da 
sağlıyor olması olabilir. Ayrıca, GnRH agonistlerinin 
oluşturduğu LH dalgasının kısa sürmesi ve implan-
tasyonu destekleyecek korpus luteum fonksiyonunu 
tek başına sağlayamaması nedeniyle GnRH agonist-
lerine düşük doz hCG eklenebilmektedir. Şayet ajan-
lar aynı anda uygulanırsa “dual” tetikleme, luteal fazı 
kurtarmak adına sonrasında hCG uygulanırsa “doub-
le” tetikleme terimleri kullanılmaktadır. Schachter ve 
ark. (2008) yaptıkları RCT’de hastalara OPU’dan 34 
saat önce tek başına hCG 5000IU (n=103) veya hCG 
ile beraber triptorelin 0.2mg (n=97) uyguladılar. hCG 
grubunda 1 hastada (%0.9) buna karşın dual tetikle-
me grubunda 3 hastada (%2.9) oosit elde edilemedi. 
Buna karşın, dual tetikleme grubunda hCG grubu-
na göre elde edilen oosit sayısının daha fazla oldu-
ğu bulundu (9.9 vs. 7.9) (54). Buna karşın, toplam 4 
RCT’nin (n=527) dâhil edildiği bir metaanalizde, 
dual tetiklemede toplam oosit, matür oosit sayıları 
ve implantasyon oranları değişmediği bulunmuştur 

(55). Dolayısıyla, dual tetiklemede GnRH agonistle-
rin kullanımına bağlı oluşan FSH dalgalanmasının 
sağladığı etkilerin sınırlı olduğu görülmektedir. Bazı 
yayınlarda, özellikle oosit matürasyon problemleriyle 
karşılaşılan hastalarda, ek GNRH agonistleri uygula-
nılmasının oosit matürasyonunun arttırdığına yö-
nelik bulgular elde edilse de, bu hususta halen yeni 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tarihsel olarak, preovulatuvar foliküller ilk laparoto-
mi ile aspire edilmiş, takiben teknolojide ilerleme-
lere bağlı laparoskopik yaklaşım kullanılmıştır (1,2). 
Transvajinal ultrasonografi eşliğinde oosit toplan-
ması (OPU) ise ilk kez 1985 yılında tanımlanmıştır (3). 
Kullanım kolaylığı ve etkinliği sayesinde popülerlik 
kazanmış ve günümüzde in vitro fertilizasyon (IVF) 
tedavilerinde altın standart haline gelmiştir. Bununla 
birlikte, işlem sırasında komşu pelvik organların ya-
ralanmasına bağlı ciddi komplikasyonlar ortaya çıka-
bilmektedir. En son, ESHRE IVF verilerine (n=776556) 
göre OPU sonrası olguların 1328’inde (%0.17) komp-
likasyonla karşılaşılmıştır (kanama = 919, %0.11; en-
feksiyon = 108, %0.013; diğer = 301, %0.038) (5). En 
sık görülen komplikasyonlar; kanama, travma, pel-
vik enfeksiyon ve pelvik organ yaralanmalarıdır (4).
Tanımlanan diğer komplikasyonlar ise adneksiyal 
torsiyon (6), endometrioma rüptürü (7) ve vertebral 
osteomyelittir (8). 
Her ne kadar, genel anestezi altında laparoskopik oo-
sit aspirasyonuna göre OPU’nın daha güvenli olduğu 
bildirilse de, paraservikal anesteziye bağlı riskler ne 
yazık ki tümüyle dışlanamamaktadır. Ayestaran ve 
arkadaşları (2000), kardiyak ileti bozukluğu öyküsü 
bulunan bir hastada lokal paraservikal anestetikle-
rin sistemik absorbsiyonuna bağlı şiddetli bradikar-
di, bradipne ve senkop olgusu bildirmişlerdir (9). 
Bununla birlikte, oosit toplama ile ilişkili geçici hi-
perprolaktinemik stres yanıtının genel anestezik kul-
lanımında intravenöz sedasyona göre daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (10). OPU sırasında kontrollü 
sedasyon kullanımı yüksek sedasyondan korunarak 
güvenli ve tatmin edici analjeziyi sağlamaktadır (11).
Birçok yayında OPU ile ilgili komplikasyonlar tanımla-
narak, risk faktörleri ve güvenlik hususu ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bununla birlikte, işlemin uygulanma biçi-

mindeki farklılıklar nedeniyle, klinik rehberlerin oluş-
turulmasına halen ihtiyaç bulunmaktadır. Zira komp-
likasyonlardan kaçınmanın en güvenilir yolu öncelikle 
cerrahi tekniği uygun şekilde uygulamaktır. Bu husus-
ta ESHRE özel çalışma grubunun kanıta dayalı tıp ve 
uzman görüşlerini içeren ve halen hazırlık aşamasın-
daki güncel önerileri özet halinde Tablo 1’de sunul-
muştur (12). Derlememizde ise literatürde bildirilen 
komplikasyonlar gözden geçirilerek komplikasyonlar-
dan kaçınılması amacıyla alınabilecek tedbirlerle bera-
ber tartışmalı konular üzerinde durulacaktır.

Kanama

OPU ile ilişkili en sık görülen komplikasyon vajinal 
damarlara doğrudan travmaya bağlı oluşan minör 
vajinal kanamadır. İşlem başına sıklığının %1 - %14,8 
olduğu bildirilmektedir (13). Olası komplikasyonlar-
dan kaçınmak amacıyla, vajinal damarların uygula-
ma öncesinde gözlenilmesi ve iğnenin özellikle la-
teral hareketlerinden kaçınılmaya çalışılması önem 
taşımaktadır (14). Ayrıca, çoklu travmadan kaçınmak 
için, over kapsülü mümkünse tek sefer delinerek tüm 
foliküllerin aspire edilmeye çalışılması kanama riskini 
azaltabilir (4). Vakaların çoğunda lokal basınç uygu-
laması, topikal hemostatik ajanlar, basit sütürasyon 
veya vajinal packing uygulaması ile kanama kontrolü 
sağlanabilmektedir (15). Lokal basınç uygulandığın-
da, vajinal duvarların gerilmesine bağlı kanama süre-
si uzama eğiliminde olduğundan, spekulum kullanıl-
madan uygulanması ek fayda sağlayabilir (4). 
 Komplike olmayan oosit toplama işleminde 24 
saat içerisinde tahmini 230 ml kanama gerçekleşebi-
lir (16). Aspire edilen folüküllerin sayısı, toplanan oo-
sit sayısı, preovulatuar estradiol seviyesi veya işlem 
süresinin kanama miktarı ile ilişkili olmadığı bulun-
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muştur. Dolayısıyla ciddi kan kaybı olan ya da yakın 
takip gerektiren hastaların öngörülmesinde faydalı 
değildir. Buna karşın, PCO hastalarında overler vo-
lümlü, frajil ve fazla kanlanıyor olması nedeniyle, 
OPU sonrası kanama riski artmaktadır. Ayrıca, obezi-
te sıklığının da bu hastalarda yüksek olması mevcut 
riski arttıran bir başka faktör olabilir (17). Ancak, Zhen 
ve ark. (2010) çalışmasında BMI 19-21 arasındaki za-
yıf kadınlarda da kanama riskinin arttığı saptanmıştır 
(18).
 OPU sonrası ciddi intraabdominal kanama insi-
dansı %0,07 ile %0,08 arasındadır (4). Hemoperiton-
yum, pelvik damarlara doğrudan hasar veya pelvik 
organlara (uterus, mesane veya kolon) travma sonu-
cu gelişebilir. İliak damarların over foliküllü olarak yo-
rumlanması sonucu laparoskopi veya acil laparotomi 

gerektiren ciddi iliak damar yaralanmaları bildirilmiş-
tir (19). Bu nedenle, damarları foliküllerden ayırmak 
amacıyla öncelikle hem longitusyonel hem de trans-
vers kesitlerde oval hipoekoik yapılar dikkatle değer-
lendirilmelidir. Ayrıca renkli doppler ultrasonografi 
kullanılarak iliak damarlar kolayca ayırt edilebilir. İş-
lem sonrası douglastaki sıvı veya kan birikimi kont-
rol edilmelidir (14). Ayrıca daha ince iğne (15 gauge 
yerine 17-18 gauge) kullanımıyla, elde edilen oosit 
miktarının, fertilizasyon oranının ve klinik gebelik 
oranının değişmediği buna karşın postoperatif ağrı-
nın önemli ölçüde azaldığı bulunmuştur (20,21). 
 Hemoperitonyum aynı zamanda heparinli yı-
kama medyumu kullanımı, direk over hasarı ya da 
overin nekrotizan vaskülitine bağlı olarak da gelişe-
bilir (22). Ayrıca, midsakral ven yaralanmasından kay-

Tablo 1. A’dan Z’ye OPU Tekniği (Genel Prensipler)*
a- Hastalara boş mesane ile semi-litotomi veya litotomi pozisyonu verilmelidir.
b- Bakterial vajinal kontaminasyonu azaltmak için vajen serum � zyolojik (%0.5 klorheksidin, povidon iodin ya da kültür 

medyumunun daha üstün veya daha güvenilir olduğuna yönelik yeterli kanıt bulunmamaktadır) ile temizlenmelidir.
c- Enfeksiyon açısından yüksek riskli hastalara OPU öncesi veya sırasında İV antibiyotik uygulanılabilir (düşük riskli 

popülasyonda pro� laktik antibiyotik uygulaması hususunda görüş birliği bulunmamaktadır).
d- Transvajinal proba maksimum hareket imkânı sağlamak amacıyla hastanın kalçası olabildiğince jinekoloji masasına 

yakın pozisyonda olmalıdır.
e- Transvajinal probun operatörün eline paralel pozisyonda olması daha hassas taktil algılama sağlamaktadır.
f- Hastanın sol tarafı monitörde sağda yer almalıdır.
g- OPU iğne ucunun kontamine olmamasına dikkat edilmelidir. 
h- OPU yapılacak over ekranda en ulaşılabilir pozisyonda yer almalıdır. Vajinal prob ve over arasında sadece vajen duvarı 

yer almalıdır. Posterior vajinal duvara en yakın (daha kolay ulaşılabilecek) over öncelikli işlem için seçilebilir.
i- Overin mobilitesine engel olmak amacıyla yardımcı asistan tarafından eksternal abdominal basınç uygulanabilir.
j- İğnenin re� esi kolayca takip edilebiliyor olsa da ekran üzerindeki klavuz çizgisine de dikkat edilmelidir.
k- İğne ucunun sürekli olarak takip edilmesi önemlidir. Şayet gözlenmiyorsa iğne asla daha fazla ilerletilmemelidir. 
l- Foliküler sıvının aspirasyonunun ardından (100-200mmHg ile) folikül duvarının kollabe olduğu izlenmeli ve tüm 

sıvının aspire edildiğinden emin olunmalıdır.
m- Foliküler � ush’ın elde edilen oosit sayılarını arttırabileceği gösterilse de, gebelik sonuçlarına etkisi gösterilememiştir 

(şayet uygulanılacaksa oosit hasarını engellemek amacıyla çi�  lümenli iğne kullanılmalıdır).
n- OPU iğnesi ya direk olarak komşu foliküle yönlendirilebilir ya da over sınırına doğru geri çekilerek tekrar bir hizalama 

yapılabilir. 
o- Mümkün olduğunca over korteksinin tek bir sefer delinmesine hassasiyet gösterilmelidir.
p- Damar yaralanmalarını en aza indirmek amacıyla iğnenin lateral hareketlerinden kaçınılmalıdır.
q- İğnenin maksimal ilerletildiği bir pozisyonda vajinal probun ekstra hareketlerinden kaçınılmalıdır.
r- ≤10mm foliküller aspire edilmeyebilir (OHSS riski yüksek olgular hariç).
s- İlk overe OPU yapılmasının ardından eğer beklenmedik şekilde oosit elde edilememişse ikinci over aspire edilmeden 

önce tetikleyici ajanın doğru kullanımı teyit edilmelidir. 
t- Tek overde işlemin sona ermesinin ardından iğne yıkanarak kan pıhtılarına bağlı olası tıkanıklık temizlenmelidir. 
u- OPU işlemi sonrası kalan folikül varlığı kontrol edilmeli, olası kanama bulguları ultrasonogra� k olarak değerlendir-

ilmelidir.
v- Spekulum muayenesi yapılarak vajinal kanama ekarte edilmelidir. 
y- OPU sonrası hasta monitorize edilerek olası komplikasyonlar için dikkatli olunmalıdır.
z- Hastalara yazılı bilgilendirme formları sağlanarak 24 saat ulaşabilecekleri acil telefon numarası sağlanmalıdır. 

* ESHRE özel çalışma grubunun kanıta dayalı tıp ve uzman görüşlerini içeren ve halen hazırlık aşamasındaki güncel önerileri 
(2019, dra�  version) (12).
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naklanan masif retroperitoneal kanama olgusu da 
bildirilmiştir (23). Belirtilen vaka, hemoperitonyum 
bulunmaksızın karın ağrısı ve tenesmus şikâyetiyle 
başvurmuştur. Bu nedenle, OPU’dan sonra ortaya 
çıkan ani başlangıçlı ağrının ayırıcı tanısında retrope-
ritoneal kanama akılda bulundurulmalıdır. Kanama 
semptomları (pelvik ağrı, hematokrit düşüşü, anemi) 
bulunan ve intraabdominal hematom bulunmayan 
hastalarda en iyi yaklaşım, retroperitoneal hematom-
ları da tespit edebileceğinden, bilgisayarlı tomografi 
(BT) incelemesi olacaktır. Retroperitoneal hematom 
saptanması halinde hospitalizasyon yapılmalıdır. He-
modinamisi stabil hastalar konservatif olarak takip 
edilebilirler. Buna karşın hemodinamisi stabil olma-
yan hastalara cerrahi girişim gerekmektedir.
 Battaglia ve ark. (2001) tarafından OPU’dan sonra 
hemoperitonyum gelişen bir olguda laparotomi ya-
pılmış ancak herhangi bir damarda doğrudan hasar 
ya da kanama bulgusu saptanmamıştır. Sonrasında 
olguda izole faktör 11 eksikliği saptanmıştır (24). Bu 
nedenle pıhtılaşma bozukluğu bulunan hastaların 
yönetimi önem taşımaktadır. Aile öyküsü, kendisin-
de kanama öyküsü veya tesadüfen saptanan anor-
mal koagülasyon bulguları saptanan olgularda bu 
durumdan şüphelenilebilir. Ayrıca her olgu, kanama 
diatezine neden olabilecek bir medikal ajan kullanıp 
kullanmadığı hususunda işlem öncesi detaylı sorgu-
lanmalıdır.
 Esansiyel trombositemiye bağlı acil laparotomi 
gerektiren masif bir hemoperitonyum vakası bildiril-
miştir. Bu vakada hemoperitonyum, trombositemiye 
sekonder trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı 
gelişmiştir. Bu nedenle esansiyel trombositemi gibi 
miyeloproliferatif bozukluğu bulanan hastaların IVF 
tedavisi öncesinde multidisipliner yaklaşımla hema-
tologlara yönlendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, 
IVF tedavisi başlanılmadan trombosit sayısı ve trom-
bosit fonksiyonları değerlendirilerek belirtilen olgu-
ların hem kanama hem de tromboz riski taşıyabile-
ceği göz önünde bulundurulmalıdır (25). 
 Bazı durumlarda, overlere lateral fornikslerden 
erişim mümkün olmamakta ve bu nedenle fikse 
overe ulaşmak için iğneyi doğrudan myometriyum 
ve hatta endometriyumdan geçmek gerekebilmek-
tedir. Hatta pelvisin yukarısında yerleşimli overlere 
ulaşabilmek için transabdominal yol kullanmak ge-
rekebilir. Bu vakalarda kanama riskinin artabileceği 
bilinmelidir. Ayrıca endometrium geçilirse, intraute-
rin enfeksiyon riski artmakta ve implantasyon oran-
ları azalmaktadır (26). Zor vakalarda overi fikse etmek 

amacıyla serviks tenekulum yardımıyla çekilerek 
transuterin girişimden kaçınılması ek fayda sağlaya-
bilir (27).

Pelvik Enfeksiyon

OPU’ya bağlı görülebilecek en sık ikinci komplikas-
yondur (4). Enfeksiyon gelişimi için üç olası mekaniz-
ma bulunmaktadır. İlk olarak, non-steril vajinadan 
mikroorganizmaların doğrudan inokülasyonu ger-
çekleşebilir. İrrigasyon ve re-aspirasyon sırasında fo-
liküler damar hasarına bağlı gelişen hematom vajinal 
� oranın üreme ve gelişimi için uygun ortam hazırlar 
(7). Pelvik apselerden izole edilen mikroorganizmala-
rın çoğunlukla vajen � orasında da rastlanıyor olması 
bu teoriyi desteklemektedir (4). Bu hususta vajinal 
penetrasyon sayısının azaltılması enfeksiyon riskini 
azaltabilir (7). Ayrıca işlem sonrasında vajinal prob 
kılı� arındaki olası yırtıklar gözlenerek, seksüel geçişli 
hastalıkların bulaşını engellemek amacıyla dezen-
feksiyon uygulanılmalıdır (28). Steril iğne klavuzu 
kullanımı, ultrasonografi cihazını ve hastanın bacak 
/ perigenital bölgelerinin steril örtü ile örtülmesi 
alınması gereken önemli tedbirler arasındadır (29). 
Bunun yanında komplikasyonlardan kaçınmanın en 
kolay yolunun cerrahi tekniğin uygun şekilde uygu-
lanması olduğu unutulmamalıdır. 
 OPU öncesi bakteriyel kontaminasyonu azalt-
mak amacıyla vajen ve serviks temizlenmelidir. Bu 
işlem için çoğunlukla serum fizyolojik kullanılmak-
tadır (30). Diğer ajanlar (%0.5 klorheksidin, povidon 
iyod veya kültür medyumu) da kullanılabilse de, se-
rum fizyolojiğe göre güvenilirlik veya üstünlüğünü 
göstermek için literatürde yeterli kanıt bulunma-
maktadır (31). Ayrıca povidon iyod solüsyonlarının 
embriyotoksik etkileri olabilir (32). Bu bağlamda 
vajinayı serum fizyolojik ile temizlemek tercih edi-
lebilecek yöntemdir. Buna karşın, bazı gruplar tara-
fından, vajinal bakterilerden arındırmak amacıyla, 
işlem öncesi % 1 povidon iyot uygulaması ve sonra-
sında salin infuzyon ile irrigasyon halen uygulanıl-
maktadır (33,34).
 Enfeksiyona yol açabilecek ikinci mekanizma; 
geçirilmiş pelvik en� amatuar hastalık (PIH) öyküsü 
bulunan hastalarda ortaya çıkmaktadır. Kronik olarak 
enfekte durumdaki adnekslerin vajinal müdahaleye 
bağlı re-enfeksiyonu ortaya çıkabilir. 3656 IVF hasta-
sını içeren bir çalışmada, 9 hastada tuboovaryen ve 
pelvik abseye rastlanmış olup, olguların tümünde 
PİH öyküsü bulunmaktadır (7). Tüm hastalara rutin 
antibiyotik profilaksisi uygulanılması konusu günü-
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müzde halen tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılar bu 
yaklaşımı şiddetle desteklemektedir (7). OPU yapıl-
mış 88 hastada rutin profilaktik antibiyotik sonrası 
pelvik enfeksiyon bildirilmemiştir. Bazı gruplar tara-
fından ise sadece riskli vakalarda (PIH öyküsü, endo-
metriozis, teratom) profilaktik antibiyotik kullanımını 
önerilmektedir. Buna karşın, antibiyotiğin türü, za-
manlaması veya tedavi süresi konusunda bir fikir bir-
liği bulunmamaktadır (35). Doksisiklin, metranidazol 
ya da birinci kuşak sefalosporinleri OPU öncesi profi-
laktik dozda kullanarak ya da OPU günü ve sonrasın-
da kullanılmak üzere yaklaşık 5 günlük antibiyoterapi 
rejimi düzenleyerek enfeksiyon sıklığını azalttıklarını 
bildiren farklı çalışmalar bulunmaktadır (36,37,38). 
Enfeksiyonun hangi hastada ve ne zaman ortaya çı-
kabileceği hususunda net bir görüş birliği bulunma-
dığından OPU sonrası ateş, karın ağrısı ve lökositoz 
ile başvuran her kadında PIH riski akılda bulundurul-
malıdır.
 Daha önce belirtildiği gibi, endometrioma ve 
ileri evre endometriozis, OPU sonrası pelvik abse 
gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Pelvik apse-
nin geç dönemde ortaya çıkıyor olması, endomet-
riomanın, bakterilerin transvajinal inokülasyonu 
sonrasında üremeleri için bir kültür ortamı sağladı-
ğı görüşünü desteklemektedir. Bu olgularda geniş 
spektrumlu ve / veya uzun süreli profilaktik anti-
biyotik uygulaması düşünülmelidir. Ayrıca, OPU 
sırasında endometriomanın aspirasyonu kesinlikle 
önerilmemektedir. 
 Bağırsağın doğrudan iğne yoluyla delinmesi de 
üçüncü bir olasılık olarak in� amatuar veya enfeksi-
yöz içeriğin yayılmasına yol açarak OPU sonrasında 
enfeksiyon gelişimine neden olabilir (39). Ciddi ol-
gularda akut batın ve sepsis gelişecektir. Klinik ola-
rak genellikle ilk 24 saat içerisinde ortaya çıksa da, 
ilerleyen günlerde olan başvurularda da akılda bu-
lundurulmalıdır. Literatürde tarif edilen OPU sonra-
sı pelvik enfeksiyon vakalarının yönetimi, olgunun 
klinik durumuna göre, intravenöz antibiyotiklerden 
(15), kuldosentez – ultrasonografi eşliğinde drenaj 
ve ciddi olgularda daha agresif laparotomi ve oo-
forektomiye kadar değişebilmektedir (7). OPU’ya 
bağlı ovaryen apse (40), uterin apse (41) ve salfenjit 
(39) bildirilmiştir. İmplantasyon döneminde PİH ge-
lişiminin gebelik oranlarını azalttığı bildirilmektedir 
(26). Dolayısıyla bu olgularda, sonraki sikluslarda, 
embriyo kriyopreservasyonu ve donmuş embriyo 
transferi yapılması pelvik enfeksiyonları azaltmak 
adına düşünülebilir. 

Pelvik Yaralanma

OPU sırasında anatomik olarak ilişkili yapılar (bağır-
sak, üreterler, pelvik majör damarlar ve sinirler) doğ-
rudan hasar alabilirler (19). Buna karşın, 2670 hastayı 
içeren bir çalışmada OPU ile ilişkili bağırsak yaralan-
ması bildirilmemiştir (4). Bununla birlikte, özellikle 
geçirilmiş cerrahi, enfeksiyon veya endometriozis 
varlığında yaygın adezyonlara bağlı bağırsak yara-
lanması riski artmaktadır. Bu gibi durumlarda bile 
overler çoğunlukla douglas peritonuna adeze oldu-
ğundan, overlere direk erişim sağlanabilir. Hatta bu 
olgularda OPU, sınırlı over hareketliliği nedeniyle, 
normalden daha kolay olabilir (4). Ultrasonografi ile 
bağırsak peristaltizmi her zaman ayırt edilmeye çalı-
şılmalıdır. Buna rağmen, literatürde OPU sonrası per-
fore apandisit ile karşılaşılan ve incelemede apendiks 
üzerinde direk hasar bulgularının saptandığı vakalar 
bildirilmiştir (36,42). 
 Literatürde OPU’nın bir komplikasyonu olarak 
üreter hasarı ve üreteral obstrüksiyon da bildiril-
mektedir. Üreterin anatomik lokalizasyonunun üst 
vajinanın hemen antero-lateralinde yer alması göz 
önüne alındığında, klinik olarak tanınabilir üreter 
yaralanmalarının bildirilenlerden daha sık meyda-
na gelmemesi şaşırtıcıdır. Klinik deneyimler, aradaki 
mesafenin hastanın kilosuna ve overlerin konumuna 
bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini göster-
mektedir. Ancak, bu bölgedeki yapıların ayırt edil-
mesi özellikle görüntü kalitesinin iyileştirilmesi ve 
hede� enen overin “stabilize edilmesi” amacıyla va-
jinal proba baskı uygulanmasından dolayı oldukça 
zordur. Henüz kanıtlanmamış olsa da, pratik olarak, 
iğne kılavuzunun anterior yerleşimli önemli yapılar-
dan uzaklaşması adına lateral pozisyonda tutarak va-
jinal girişim yapılması fayda sağlayabilir (42). Endo-
metriozis ve pelvik adezyonları bulunan bir olguda 
OPU sırasında tekrarlayan seferler over ponksiyonu 
gerekmiş ve olgu takip edildiğinde 4. ayda üreteral 
yaralanma saptanarak nefrostomi tüpü uygulanmış-
tır (44). Bu tür travmaların özellikle tek tara� ı veya 
küçük olması halinde IVF tedavisinden aylar hatta 
yıllar sonra ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle, üreterin seyrini ve pozisyonunu değiştirebi-
lecek operasyonları olan hastalarda, OPU öncesi üre-
ter lokalizasyonunun belirlenmeye çalışılması fayda 
sağlayabilir (44,45). 
 Coroleu ve ark. (1997), normal pelvik anatomiye 
sahip bir hastada OPU’dan 7 gün sonra ortaya çıkan 
üreter yaralanması bildirdiler. Üretero-vajinal fistül 
gelişen olguda laparatomi ile üreter re-anastamozu 
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gerçekleştirildi (46). Lezyonun ya doğrudan yaralan-
ma ile ya da gelişen hematom - apsenin bası etkisine 
bağlı oluşan nekroza bağlı olabileceği düşünüldü. Bu 
nedenle OPU sonrası ağrı şikâyetiyle başvuran has-
talarda ekstra pelvik bir patolojinin belirlenebilmesi 
amacıyla abdominal ultrasonografi kullanımı öneri-
lebilir (46). Miller ve arkadaşları (2002), OPU sonrası 
24 saat içinde ortaya çıkan akut üreter obstrüksiyon 
vakasını bildirmişlerdir. Hasta işlemden 7 saat sonra 
akut sağ alt kadran ve yan ağrısıyla başvurmuştur. 
Hastaya üreter stenti yerleştirilmiştir. Dolayısıyla, bu 
gibi durumlarda erken dönemde üroloji görüşü alı-
narak hem semptomların hızlı giderilmesi hem de 
ortaya çıkabilecek daha ciddi komplikasyonları (fistül 
gibi) önlemek mümkün olabilir (43). 
 Van Eenige ve arkadaşları (1997), OPU’dan sonra 
geçici süreyle tek bacakta parezis ve parestezi vakası 
bildirmişlerdir. Bu durumun ya iğne aksında yer alan 
lumbosakral pleksusun doğrudan hasarı ya da obtu-
rator bölgede gelişen bir hematomun (internal iliak 
ven dallarının hasarı) sinirlere bası etkisinden kay-
naklanabileceği düşünülmüştür (47). 
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Her ne kadar ilk IVF gebeliğinin elde edilmesinin üze-
rinden neredeyse 30 sene geçmiş olup bu prosedür 
pek çok yönü ile önemli ilerlemeler ve değişimler 
kaydetse de; embriyo transfer tekniklerinde bu za-
man içinde köklü değişiklikler olmamıştır.
 Tüp bebek tedavisi gören hastaların yaklaşık 
%80’i embriyo transfer (ET) aşamasına ulaşır, ancak 
bunların yalnızca küçük bir kısmı gebelikle sonuçla-
nır. Embriyo transferinin başarısı ve gebelik oranları; 
embriyo kalitesi, endometrial reseptivite ve embriyo 
transfer tekniği gibi birçok faktöre bağlıdır. Pek çok 
klinisyene göre embriyoları transfer kataterine yük-
lemek ve embiyoları enjekte etmek hiç de zor görün-
mese de; tüp bebek tedavisinin bu aşaması görün-
düğü kadar basit ve söylendiği kadar kolay değildir 
(1). Bir embriyo transferi prosedürünü başarılı olarak 
niteleyebilmek için embriyoları uterusun içinde imp-
lantasyonun en iyi olacağı yere, en atravmatik şekil-
de yerleştirebilmek gerekmektedir. Kötü transfer tek-
niğinin, yardımcı üremedeki tüm başarısızlıklarının 
% 30’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir (2).
 ET rutinde transservikal olarak uygulanmakta ve 
körlemesine yapıldığı takdirde tüm IVF tedavisini ne-
gatif etkilemekte ve tedavi başarısını düşürmektedir. 
Burada tedaviyi negatif etkileyecek ve potansiyel kar-
şılaşılabilecek durumlar arasında ; uterin kontraksi-
yon oluşması ile transfer edilen embriyoların hemen 
transfer sonrasında ya da daha geç bir dönemde ser-
viksten atılması, servikal mukusun transfer katater 
ucunu tıkaması ya da enjeksiyon sırasında embriyo-
lara yapışarak katater ile birlikte embriyoların dışarı 
çekilmesi, embriyoların uygun bir şekilde transfer 
kataterine yerleştirilmesine rağmen katater ucunun 
serviks internal ostan geçmemesi( uteroservikal açı, 
servikal stenoz, servikal kanalın distorsyonu vs.) nedeni 
ile uterus içine enjekte edilememesi sayılabilir.

 Kontrollü ovaryen hiperstimülasyonun ardından 
uygulanan oosit aspirasyonu işlemi ve sonrasında 
laboratuvar ortamında bu oositlerin sperm tarafın-
dan döllenmesini takiben tedavinin başarısını pri-
mer etkileyen bu son basamak oldukça önemlidir. 
Bu bölümde sizlere bu kritik aşamada nelere dikkat 
edilmesi ve transferin optimizasyonu için neler yapıl-
ması gerektiğinden bahsedeceğiz.

UTERİN KAVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Transfer öncesi embriyonun nereye yerleştirileceğini 
öngörebilmek için uterus ve uterin kavitenin önce-
den değerlendirilmesi önemlidir.
 Bu amaçla hem ulaşılabilirliği hem de hasta açı-
sından kolay tolere edilebilirliği nedeni ile transva-
jinal ya da transabdominal ultrasonografi değerlen-
dirilmesi ilk planda yapılmalıdır. İlk ultrasonografi 
eşliğinde embrioyo transferi 1985 yılında Strickler et 
al. tarafından tarif edilmiştir (3). Gebelik oranlarını 
iyileştirmek için ET esnasında ultrason rehberliğinin 
faydası tartışılmıştır; en çok uygulanan teknik tran-
sabdominal ultrasondur (TA-US). Ultrason eşliğin-
de ET’nin olası avantajları; düşük maliyet, kateterin 
ilerlemesinin iyi vizualize edilebilmesi, embriyoların 
prosedür sonunda istenen yere yerleştirilme ola-
sılığını artırması olarak sayılabilir (4,5). Dezavantaj 
olarak ikinci bir operatöre ihtiyaç duyulması, zaman 
zaman daha uzun bir prosedür süresi gerekliliği ve 
hastanın mesanesinin dolu olmasına bağlı rahatsızlık 
hissinden bahsedilebilir (6).
 TA-US eşliğiyle yapılan ET ile uterin fundusa trans-
fer katater ucunun değdiği hissedilmesiyle yapılan 
‘’clinical touch (CT)’’ transferin gebelik oranları üzerine 
farkı kıyaslandığında ultrason eşliğinde yapılan trans-
fer sonrası gebelik oranları ( %26,17 vs %21,11) anlam-
lı olarak artmıştır. İki tekniğe, ektopik gebelik oranları 
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(TA-US ET %1,64 vs. CT %3,29) ve düşük oranları (TA-
US ET %9,61 vs. CT %11,76) açısından bakıldığında is-
tatistiksel olarak bir fark bulunmamış. TA-US eşliğinde 
ET ile transvajinal ultrason (TV-US) eşliğinde yapılan 
ET’nin sonuçları karşılaştırıldığında ise tüm gebelik 
oranları (TV-US %46.54 vs. TA-US %45.43), devam 
eden gebelik ve canlı doğum oranları (TV-US %39,62 
vs. TA-US %35,65), ektopik gebelik ve düşük oranları 
arasında da bir fark gözlenmemiştir (7).
 2D ultrason ile 3D ultrason eşliğinde yapılan 
ET‘lerin sonuçları kıyaslandığında ise iki grup arasın-
da herhangi bir fark izlenmemiştir (8).
 Transfer öncesinde ultrasondan yararlanılarak 
internal os ile fundal endometrial yüzey arasındaki 
mesafenin ölçümü ile planlanan ET ile TA-US eşliğin-
de yapılan ET kıyaslandığında gebelik oranlarında 
herhangi bir fark olmadığı; fakat TA-US grubunda 
hastaların mesanelerinin dolu olması gerektiğinden 
rahatsızlık hislerinin bu yöntemde daha fazla olduğu 
söylenmiştir (9).
 Mesane dolu olarak yapılan TA-US eşliğindeki 
ET’lerde görüntü kalitesinde artış sağlanır. ET’nin so-
nuçları üzerine etkisini tartışmak gerekirse,dolu me-
sane uteroservikal açıyı yaklaşık %12 olarak düzeltir-
ken gebelik oranları üzerinde anlamlı bir değişiklik 
oluşturmamıştır. Fakat uteroservikal açı 60 derecenin 
üzerinde kalırsa gebelik oranlarının düştüğü de görül-
müştür (10).
 ET’de kullanılan katater dış guide’ının, internal 
osu geçerek endometriuma ilerlemesinin de implan-
tasyon ve gebelik oranlarını düşürdüğü izlenmiştir. 
İnternal ostan geride kalarak yapılan transferlerle 
internal osu geçerek yapılan transferlerdeki implan-
tasyon oranları %14.8 vs. %11.8 ve tüm gebelik oran-
ları %57.3 vs. %43.1 olarak izlenmiştir (11). Ultrason 
eşliğinde gerçekleştirilen ET’de, kataterin dış guide’ı 
internal os seviyesini geçmeden yapılırsa başarı şansı 
çok daha yüksektir. 
 Tüm bu bilgilerle USG rehberliğinde ET’nin birçok 
avantajı olduğunu görüyoruz ; soft kateterin yerleş-
tirilmesini kolaylaştırır, CT’nin daha az yapılmasını, 
kataterin ilerleyerek serviksten geçip geçmediğini 
takip etmemizi sağlar ve kataterin yolunda engel ya 
da direnç varsa aşmada yardımcı olur. Ayrıca trans-
fere engel durumları (OHSS, kavite içinde sıvı, endo-
metrial polip ya da myom) tespit etmede yardımcıdır.

ET DERİNLİĞİ

Embriyo transferi sırasında ultrason kullanımı ile 
farklı bir tartışma ve araştıma alanında çalışmalar 

başlamıştır: ‘’Transfer kataterinin fundusa olan mesa-
fesinin transfer başarısını nasıl etkilediği?’’
 Geleneksel olarak embriyoların uterus fundus 
yüzeyinin 5-10 mm altına yerleştirilmesi gerektiği 
kabul edilmiştir. Bununla bi rlikte bazı araştırmacılar, 
embriyoların endometrial boşlukta fundustan daha 
aşağıya yerleştirilmesinin, gebelik oranlarını artıra-
bileceğini önermiştir. İlk çalışmalarda CT ile katateri 
eksternal ostan 5 cm kadar derinliğe ilerleterek trans-
fer gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak 2. grupta gebelik 
oranları bariz daha yüksek bulunmuş (12). Daha son-
raki pek çok araştırmada ise uterin fundus ile emb-
riyonun insemine edilme yeri arasındaki mesafeler 
kıyaslanmış. Bu çalışmalarla elde edilen ortak sonuç, 
fundal endometrial yüzeyden ≤10 mm olan embriyo 
transferinin, fundal endometrial yüzeyden >10 mm 
ve servikse daha yakın olan embriyo transferi ile kar-
şılaştırıldığında daha düşük bir gebelik oranı (PR) ile 
ilişkili olduğu bulumuş (13-15). Yakın zamanda yapı-
lan bir başka çalışmada ise; embriyonun inseminas-
yon yerinin fundusa mesafesini >10 mm ile ˂20 mm 
olduğu zaman gebelik şansı çok daha yüksek olarak 
bulunmuştur (16).
 İlerleyen yıllarda transfer katateri içine alınan 
ve embriyo/embriyoları arasında bulunduran hava 
kabarcıklarının(air bubble) fundusa mesafesine ba-
karak implantasyon başarısı ve gebelik oranları araş-
tırılmıştır. Friedman et.al yaptığı çalışmada kataterle-
re 25 μL kültür ortamı, 20 μL hava, 25 μL blastosist 
içeren ortam, 20 μL hava ve az miktarda ilave kültür 
ortamı yerleştirilmiş ve transfer sırasında abdominal 
ultrason ile air bubble’ların fundusa olan mesafesi 
ölçülmüş. Sonuç olarak fundus-air bubble mesafesi 
˂10 mm olan grupta gebelik oranları daha yüksek 
olarak bulunmuştur (17).
 2014 senesinde ülkemizden Pınar Özcan ve ar-
kadaşlarının yaptığı bir çalışmada; transfer iç kate-
terinin ucunu endometrial fundal yüzeye 1,5-2 cm 
uzaklığa yerleştirerek yapılan işlem sonrasında air 
bubble’ların endometrial fundal yüzeye mesafeleri 
kıyaslanmış air bubble’ın fundus mesafesi ˂10 mm 
olduğunda gebelik ve klinik gebelik oranları istatis-
tiksel olarak anlamlı şekilde en yüksek tespit edilmiş, 
10-20 mm grubunda ve ˃ 20 mm grubunda ise sıray-
la giderek gebelik oranları daha düşük bulunmuştur. 
Aynı çalışmada iç kateterin fundal endometrial yüze-
ye uzaklığının gebelik oranları ile ilişkisi olup olmadı-
ğı da araştırılmış; fakat anlamlı bir fark elde edileme-
diğinden literatürdeki diğer çalışmalarda da kabul 
edilen 1,5-2 cm en uygun mesafe olarak açıklanmıştır 
(18). 
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 Daha sonra yapılan çalışmaların sonuçları ise air 
bubble’ın transferden hemen sonra servikse doğ-
ru ilerlemesinin gebelik oranlarını ve klinik gebeliği 
düşürdüğü yönünde olmuştur (19). Yakın zamanda 
yapılan çalışmalarda ise air bubble’ların transferden 
1 saat sonraki yerleri berlirlenerek fudundusa göre 
hareket yönleri ve uzaklıkları ile gebelik oranlarının 
ilişkisi araştırılmıştır. Transferden hemen sonra ve 1. 
saat sonununda yapılan ultrason değerlendirmesi ile 
fundusa doğru ≥15 mm ilerleyen air bubble grubun-
da gebelik oranlarının arttığı izlenmiştir (20,21).

DENEME(MOCK) TRANSFERİ

Bunun dışında deneme(mock) transferi uygulama-
sı da serviksin ve uterusun yönü hakkında, uterin 
kavitenin boyutu-uzunluğu ile ilgili bilgi vereceği 
gibi transfer öncesinde servikste (servikal stenozis) 
ve uterin kavitede (uterin sineşi) karşılaşılabilecek 
problemler hakkında fikir verebilir ve bu sorunlara 
getirilebilecek çözümleri daha önceden değerlen-
direbilmek için değerli olabilir. Mock transferler, asıl 
embriyo transferinden önceki siklusta ya da trans-
ferden hemen önce de yapılabilir. Transfer öncesi 
mesanenin dolu olması gerekmektedir. Deneme 
transferlerinin, endometriumda travma yaratarak 
implantasyon üzerine pozitif bir etkisi olabileceği 
düşünülmüş ve mock transferin zamanlaması ile ge-
belik oranları arasında herhangi bir bağlantı olup ol-
madığı da araştırılmıştır. Transferden hemen önceki 
siklusun 21. günü ya da kontrollü overiyan hipersti-
mülasyonun 6. günü yapılan deneme transferlerinin 
gebelik oranları üzerine herhangi bir etkisi olmadığı 
izlenmiştir (22).
 Mock transfer yapılmasının, endometriuma ek 
travma yaratacağı düşüncesiyle ‘’Afterload tekniği / 
sonradan yükleme tekniği’’ kullanılabilir. Boş bir soft 
kateterin dış kılıfı, US rehberliğinde internal os hizası-
na veya daha öncesine kadar ilerletilir. İç kılıf yavaşça 
çıkarılır. Embriyo/-ların yüklü olduğu ikinci bir iç kılıf, 
embriyolog tarafından kateter dış kılıfı içinden yükle-
nir. Yeni getirilen iç kateter doktor tarafından yavaş-
ça ilerletilir ve embriyo/-lar fundustan 1.5 cm uzağa 
bırakılır. Afterload teknik ile kinik gebelik oranlarının 
arttığı izlenmiştir (23).

SERVİKAL MUKUS

Servikal mukusun işlem öncesi temizlenmesi öne-
rilmektedir. Hassas bir şekilde 1cm³lük bir şırınga 
ile aspirare edilebileceği gibi, endoserviks steril pa-
muklu çubuklar ve küçük miktarda kültür medyumu 
kullanılarak da mukustan arındırılabilir. Bazı çalışma-
larda mukusun temzilenmesinin gebelik sonuçlarına 
olumlu etkisi olduğu söylense de (24); Cochrane der-
lemesinde mukusu temizlemenin gebelik sonuçları 
üzerine herhagi bir etkisi olmadığı yönündedir (10). 

KATETER TİPİ

İdeal embriyo transfer kateteri; endometrial travma 
yaratmayacak kadar yumuşak aynı zamanda ser-
viksten geçerek uterin kavitede yolunu bulabilecek 
kadar dirençli ve şekil verilebilecek özelliklerde ol-
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malıdır (25). Pek çok çalışmada ‘’soft’’ (Cook catheter 
(Cook Ob/Gyn, Inc., Bloomington, IN), Wallace catheter 
(Marlow Technologies, Willoughby, OH)) ve ‘’sert’’ (TDT 
(Laboratoire CCD, Paris, France), Frydman (Laboratoire 
CCD), Tomcat (Kendell Health Care, Hampshire, MA), 
Tefcat (Kendell Health Care), Rocket ET catheters (Roc-
ket Medical, Watford, UK)) uçlu kataterler kıyaslanmış-
tır. Soft kateterlerin genellikle rijid bir dış kılıfı bulun-
maktadır. Bu dış kılıf, internal os hizasından daha ileri 
gitmeyecek şekilde transfer esnasında beklenmeli-
dir; aksi takdirde internal ostan prostaglandin sentezi 
uyarılarak uterin kontraksiyonlara neden olmaktadır. 
Wallace ve Cook soft kateter ile mock transfer yapılan 
hastaların transfer sonrasında histeroskopi ile kont-
rolleri yapılmış ve minimal de olsa endometrial trav-
ma bulgularına rastlanmıştır (26). Kateter tercihinin 
gebelik oranları üzerine etkisi araştırılmış ve yumu-
şak uçlu kateterlerin, gebelik oranlarını daha olumlu 
yönde etkilediği bildirilmiştir (27-30).
 Ekodens kateterler (Cook Echo Tip (Cook Medical, 
USA), Wallace Sureview (Smith-Medical,UK), Wallace 
Sure-Pro Ultra (Smith-Medical,UK)) US eşliğinde yapı-
lan transferlerde daha kolay tanımlanabilirken; uterin 
fundusa kateterin uzaklığı çok daha kolay vizualize 
edilmekte ve CT’den kaçınılmaktadır. Ayrıca serviks-
ten geçişten işlem sonuna kadar takip edilebilmesi 
bir avantaj sağlarken, transfer süresini de anlamlı 
olarak kısaltmıştır; fakat ekodens kateter kullanımı 
ile gebelik oranları artmamaktadır (31,32).

KATETER YÜKLEME TEKNİĞİ 

Embriyolar, dış çevre sıcaklıklarından özellikle de 
37º’den daha düşük sıcaklıktaki kültür ortamlarından 
ve vücut sıcaklığı dışındaki ortamlardan etkilenebi-
lir. Bunun dışında kateterin bileşenleri ve ışık gibi dış 
çevre ile ilgili faktörler de embriyolara zarar verebi-
lir. Ayrıca transfer medyumunun miktarı da yıllarca 
transfer başarı sonuçlarına etkisi açısından araştırıl-
mıştır. Kateter yüklemesinde kullanılan kültür med-
yumu az miktarda (<10 μL) ise ya da az volümde olan 
medyum içinde hava kabarcıkları mevcut şekilde 
transfer yapılırsa gebelik oranlarının azaldığı bulun-
muştur (33).

ZOR TRANSFER

Genellikle uzamış transfer süresi, kateterin yerleşti-
rilmesinde birden çok deneme ihtiyacı olması, farklı 
bir katetere geçme ihtiyacı, zor transferlerde kullanı-
lan kateterlere geçiş, tenekulum kullanım gerekliliği, 

hastanın rahatsızlık hissi olması, kanama ve kramp 
varlığında ‘’Zor’’ transfer tanımı kullanılabilir. Genel-
de servikal kanalda stenoz varlığında veya ileri de-
recede antevert/retrovert ya da ante� eks/retro� eks 
uteruslarda izlenir (25,34).
 Servikal stenoz kaynaklı zor transferlerde servik-
sin dilatasyou denenebilir. Bu işlem optimal gebelik 
oranları için, planlanan transfer tarihinden 1-3 ay 
öncesinde gerçekleştirilmelidir. Gebelik oranları, di-
latasyon işlemi mümkün olan en büyük Hegar bujisi 
ile yapıldığında daha yüksek olarak izlenmiştir (35). 
Ülkemizden Fıçıcıoğlu ve ekibinin 2005 yılında ya-
pılan araştırmasında transferler kolay, orta zorlukta 
ve zor transfer olarak üç grupta incelenmiş. Kolay 
transferlerde sadece Wallace soft kateter kullanıl-
mış ve herhangi bir rezistans ile karşılaşılmamıştır. 
Orta zorluktaki transfer grubunda ise soft katetere 
kaşı dirençle karşılaşılması üzerine Malleable ka-
teter kullanılmış ve yumuşak manipülasyonlarla 
transfer gerçekleştirilmiştir. Zor transfer grubunda 
ise tenakulum /servikal dilatasyon/ histerometri 
kullanım ihtiyacı, servikal hemoraji meydana gelmiş 
ve Malleable kateter kullanımı gerekmiştir. Kolay ve 
orta zor grupları arasında gebelik oranları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, 
zor transfer grubundaki gebelik oranları diğerlerine 
göre oldukça düşük tespit edilmiştir. Çalışma sonu-
cunda; transferlerde soft kateterlerin tercih edilme-
si önerilirken, gereklilik halinde serviksi geçebilmek 
için Malleable kateterlerin de gebelik sonuçlarını 
çok etkilemediğinden tercih edilebileceği söylen-
mektedir (36).
 Teknik olarak zor ET’ler, kateter ile uterin duvar/
endomterium arasında travmatik bir temasa neden 
olabilir. Ayrıca travma, implantasyonun meydana ge-
leceği ortamı bozan uterus ve uteroservikal bölgenin 
kasılmasına neden olur (37). Kateter üzerindeki mu-
kus ise genellikle servikal kontaminasyonla ilişkilidir 
ve bu nedenle ET başarı oranlarını etkilemez. Her ne 
kadar bazı çalışmalarda kateter üzerinde makrosko-
pik ya da mikroskopik kan olması gebelik başarını 
etkilemez denilse de(38); yapılan bir çalışmada ise 
kateterde ciddi kan varlığının implantasyon ve gebe-
lik oranlarına olumsuz etkisi olduğu, yine mukusun 
hafif kontaminasyondan dolayı bulunabileceğini ve 
sonuçlara etkisi olmadığını söylenmiştir(39). 2013 se-
nesindeki bir derleme ve metanalizde ise; zor ve eks-
tra manevra gerektiren transferlerde kateter ucunda 
kan bulunmasının gebelik oranlarını düşürmediği 
gösterilmektedir(40).
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UTERİN KONTRAKSİYONLAR

Over stimülasyonunu takiben suprafizyolojik düzey-
lerdeki serum estradiol (E2) konsantrasyonları; oksi-
tosinin endometrial üretimini, oksitosin reseptörleri-
nin oluşumunu ve dolaylı olarak prostaglandin (PG) 
F2a’nın sentez ve salınımını indükleyebilir (41,42). 
Fanchin et. al, embriyo transferi yapılan hastaların 
yaklaşık % 30’unda sık gerçekleşen bu kasılmaları 
(dakikada> 5) gebelik oranlarının önemli miktarda 
düşüşü ile ilişkilendirmiştir (43). Uteroservikal açının 
düzeltilmesi amacı ile bazı vakalarda tenakulum kul-
lanımı, serum oksitosin seviyelerinde artışa neden 
olmaktadır ve uterin kontraksiyonları uyarır (25).
 Embriyo transferi sırasındaki uterus kasılmalarını 
azaltmaya yönelik mekanik önlemler arasında CT’den 
kaçınma, yumuşak bir kateter kullanımı ve US eşliğin-
de ET yapma sayılabilir. Uterin kontraksiyonları azaltan 
farmakolojik ajanların kullanımının gebelik oranlarına 
etkisi hala araştırılmaktadır. Bu ajanlardan olan ‘’Atosi-
ban’’ erken doğumu engellemede efektif olarak kul-
lanlan ve hastalar tarafından kolay tolere edilen kom-
bine oksitosin/ vazopressin V1A reseptör agonistidir. 
Bu ajanın, hayvan modelleri ile yapılan deneylerde 
embriyo için zararsız olduğu kanıtlanmıştır (44).

KATETERİ GERİ ÇEKME

Transfer yapıldıktan sonra kateteri geri çekme sürele-
rinin ve çekme yönteminin, tedavi başarısına etkisini 
araştırmak amacı ile çalışmalar da yapılmıştır. Kate-
terin servikal ostan geri çıkarılırken kontraksiyonları 
uyararak gebelik oranlarını düşürebileceği, trans-
ferden sonra 30-60 saniye süre ile kateteri yerinde 
bırakarak uterin stabilizasyon sağlandığı hipotezle-
rinden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda; kateteri-
nin transferden hemen sonra çekilmesi ile 60 saniye 
sonrasında(gecikmeli) çekilmesinin gebelik oranları 
arasındaki farkına bakılmış ve herhangi bir fark bu-
lunamamıştır(45-47). Başka bir çalışmada ise transfer 
kateteri 1 dakikadan kısa bir süre içinde 360 derece 
rotasiyon yapılarak serviksten çekilen grup ile yapıl-
mayan grup kıyaslanmış ve sonuçlarda gebelik oran-
ları ve klinik gebelik oranları, çalışma grubunda ista-
tistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Transfer 
sonrasında ise kateter ucunda mukus bulunması ça-
lışma grubunda anlamlı olarak daha az gözlenmiştir 
(48).
 Başka bir çalışmada ise uterusun antevert ve 
ante� eks olmasının, embriyoların uterin kaviteden 
erken ekspulsiyonu önleyerek uterin kavite içinde 

tutulmalarını sağlayacağı düşünülmüştür. Bu düşün-
ceden hareketle hemen ET sonrasında sonda ile me-
sane kateterizasyonu yapılmış ve gebelik oranlarına 
bakılmış. Kateterizasyon uygulanan grupta tüm ge-
belik oranları ve klinik gebelik oranları anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur;fakat devam eden gebelik 
oranları açısından bir fark saptanmamıştır (49).

KATETERDE EMBRİYO KALMASI

Transfer sonrasında kateterde embriyo kalması ol-
dukça nadir bir durumdur ve % 0.7- 5.7 olarak gö-
rülmektedir (50-52). US eşliğinde yapılan ET’ler so-
nucunda 10 sene içinde insidansı %10’dan %1,4’e 
kadar azalmıştır (51). En çok görülen risk faktörleri-
nin, transfer kateteri ucunda kan ve mukus olduğu 
bilinmekle birlikte; diğer faktörler arasında transfer 
edilen embriyoların sayısı, klivaj evresindeki embri-
yoların transferi, hekimin tecrübesi, transferin tekni-
ği, transfer sırasında teknik zorluklar, transfer kateter 
tipi, kateterin yüklenmesinde kullanılan medyumun 
volümü de bulunur. Embriyo retansiyonu ve retrans-
fer uygulanmasının gebelik sonuçları üzerine etkisi-
ne bakıldığında gebelik oranları, klinik gebelik oranı 
ve implantasyon oranlarında bir fark bulunamamıştır 
(52-54).

YATAK İSTİRAHATİ

ART uygulanan pek çok merkezde yatak istirahati ve 
fizilsel aktivite kısıtlaması hastalara önerilmektedir. 
Yatak istirahati önerisi, azalmış fiziksel aktivitenin 
(PA) ve sırtüstü pozisyonun transfer edilen embri-
yonun serviksten ekspulsiyon riskini azaltacağı yö-
nünde olsa da; yapılan çalışmalarda transfer sonrası 
yatak istirahati yapan ve yapmayan hastalar arasında 
gebelik oranları açısından herhangi bir fark yoktur 
(55,56). Özellikle uzun süreli yatak istirahati ve hare-
ketsizliğin gebelik sonuçlarını kötü etkilediği bilin-
mektedir. Sonuç olarak yatak istirahati önerisinin, ya-
pılan araştırmalar sonucunda terkedilmesi gerektiği 
bilinmektedir(56).  Hastaların günlük rutinlerine dö-
nemleri için teşvik edilmesi, onların tedavi ile alakalı 
stresle başa çıkmalarını kolaylaştıracaktır (56).

HEKİM FAKTÖRÜ

Her ne kadar ET’nin başarısı hasta yaşına, infertilite 
nedenine, embriyo kalitesine, endometrial kalınlık 
ve reseptiviteye, gonadotropine maruz kalma za-
manına,kullanılan kateter tipine, US eşliğinde olup 
olmamasına bağlı olsa da; ET gerçekleştiren hekimin 
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deneyimi de önemlidir. IUI işlemi ile deneyim kaza-
narak ET’de başarı sağlanacağı yanlış bir düşüncedir. 
Bunun yerine US eşliğinde yapılan mock transferle-
rin, ET alıştırması amacı ile yapılması çok daha efektif 
bulunmuştur. Bir diğer önerilen teknik ise daha önce 
de bahsedilen sonradan yükleme (afterload) tekniği-
dir (58,59).
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Özet

Yardımla üreme teknikleri (YÜT) uygulamalarında, 
doğal siklus hormon dinamiklerinden daha farklı bir 
tablo ortaya çıkmaktadır. Özellikle luteal fazda orta-
ya çıkan bu değişiklikler, oluşmuş embriyonun erken 
dönem implantasyonu üzerinde etki gösterebilir. Bu 
nedenle, YÜT sikluslarında özellikle luteal dönem-
de progesteron hormonu desteği kritik bir öneme 
sahiptir. Uygulanan YÜT türüne göre değişkenlik 
gösteren luteal fazın özellikle taze veya dondurul-
muş embriyo transferi sikluslarında nasıl desteklen-
mesi gerektiği oldukça kritik öneme sahip tartışma 
konularıdır. Bu derlemede, bahsi geçen sorulara ka-
nıta dayalı tıp eşliğinde yanıtlar aranmaktadır. 

Anahtar Kelimeler. implantasyon, invitro fertilizas-
yon, luteal faz, progesteron

Giriş

Sağlıklı bir gebeliğin oluşabilmesi ve devamında ge-
beliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir-
takım hormonların sırasıyla ve etkin bir şekilde görev 
almaları gerekmektedir. Doğal sikluslarda özellikle 
endojen lüteinizan hormon (LH) yükselmesini taki-
ben meydana gelen önemli değişiklikler, sağlıklı bir 
implantasyon sürecinin kritik aşamalarıdır. Özellikle 
progesteron sekresyonu sonucu endometriyumun 
da sekretuar hale gelmesi, uygun bir implantasyon 
sürecini oluşturmaktadır. Yardımla üreme teknikleri 
(YÜT) ile de doğal olaylar taklit edilmeye ve en uy-
gun hormonal mikroçevre yaratılmaya çalışılmak-
tadır. Sağlıklı bir implantasyon ve gebeliğin devamı 
için, uygun bir şekilde yapılanmış endometriyum ve 
bu hedef dokunun embriyo ile birtakım etkin diyalo-
ğu oldukça kritiktir. Embriyonun, sağlıklı bir şekilde 

implante olabilmesi, optimal şekilde hazırlanmış bir 
endometriyum gerektirmektedir. Bu süreçte, önce-
likle folliküler estrojen üretimi ile endometriyal 
proliferasyon uyarılır ve sonrasında mid-siklus gona-
dotropinlerin ani yükselmeleri sonucunda ovulasyon 
ve devamındaki corpus luteumdan pulsasyonlar 
şeklinde salgılanan progesteron kilit rol oynar. 

Kontrollü Ovaryen Stimulasyon (KOH) ile 
Meydana Gelen Hormonal Değişiklikler

Kontrollü ovaryen stimulasyon (KOH) sikluslarında, 
doğal siklustan farklı olarak birden fazla follikül ge-
lişimi tetiklendiği için, steroid hormon düzeyleri çok 
daha fazla artmaktadır. Doğal siklusta maksimum 
200 pg/ml seviyelerinde seyreden estradiol düzeyle-
ri, stimule sikluslarda bunun neredeyse 10-20 katı se-
viyelerine çıkmakta (yaklaşık 1500-3000 pg/ml) ve bu 
yüksek serum konsantrasyonları, endojen gonadot-
ropinlerin özellikle de LH’nın (-) feed-back ile belirgin 
şekilde baskılanmasına neden olmaktadır. Endojen 
LH’nın baskılanması sonucunda, lüteinize olmuş gra-
nüloza hücrelerinden LH etkisi ile yine pulsatil olarak 
salgılanması beklenen progesteron da salgılanma-
maktadır. Bütün bunlara ek olarak; prematür lutei-
nizasyonu önlemek için kullanılan GnRH-agonistleri 
veya GnRH-antagonistlerinin de fizyolojik pulsatili-
teyi baskılamaları söz konusudur. Ayrıca, spekülatif 
olarak oosit aspirasyonu aşamasında, progesteron 
üretiminde görev alacak olan luteinize granüloza 
hücrelerinin de aspirasyonu sonucunda ani steroid 
hormon düşüşünden de bahsedilebilir. Yukarıda sa-
yılan süreçler sonucunca, KOH sikluslarında görece 
bir luteal yetmezlik durumu meydana gelmektedir.
 Hem doğal hem de stimule sikluslarda, en kritik 
dönem mid-luteal dönem olarak adlandırılan imp-
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lantasyonun olacağını öngördüğümüz dönemdir. 
Doğal sikluslarda implantasyon penceresi yani ovu-
lasyondan sonraki 7-10. günler arası öngörülen dö-
nem iken, stimule sikluslarda yumurta toplama işle-
minden 5-7 gün, taze embriyo transferinden sonra 
ise 2-3. günlerin olduğu dönem olarak adlandırıl-
maktadır. Luteal faz yetmezliğinden bahsetmek için 
altın standart tanı yöntemi histolojik zamanlamaya 
bakılmasıdır. Ancak bu durum, pratik olmadığı için 
serum progesteron düzeyleri ile birtakım çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, luteal faz yetmez-
liği olmaksızın başarılı bir implantasyon süreci için 
birtakım serum progesteron düzeylerinden bahse-
dilmektedir. Her ne kadar stimule sikluslarda, ister 
taze ister dondurulmuş embriyo transferi yapılsın, 
başarılı implantasyonlar için görüş birliğine varılmış 
bir değer yoktur. Tablo-1’de doğal ve stimule siklus-
larda başarılı implantasyon için öngörülen mid-lu-
teal dönem eşik serum progesteron değerleri veril-
miştir. 

Yardımla Üreme Teknikleri Sikluslarında 
Luteal Destek Seçenekleri

Kontrollü ovaryen stimulasyon sikluslarında, luteal 
fazın mutlaka desteklenmesi ile ilgili kanıta dayalı 
hormon dinamiklerinden bahsedilmiştir. Konu hak-
kında yapılan meta-analizde, luteal fazı desteklenmiş 
KOH sikluslarında gebelik başarısının, desteklen-
meyenlere göre istatistiksel olarak daha iyi olduğu 
kanıtlanmıştır (kanıt düzeyi 1a) (2). Bu nedenle asıl 
soru, luteal desteğin ne şekilde yapılması gerekti-
ği ile ilgilidir. Günümüzde dondurulmuş embriyo 
transferi (DET) sikluslarında artış izlenmektedir. Elde 
edilen embriyoların özellikle vitrifikasyon tekniği ile 
dondurulduktan sonra ileri bir dönemde çözülmeleri 
ve hazırlanmış bir endometriyuma transfer edilmesi 
mantığını taşıyan bu tekniğin birtakım avantajları 
bulunmaktadır. Bunların başında daha fizylojik bir 
endometriyuma transfer edilmeleri sonucunda daha 
başarılı implantasyon oranlarına ulaşılması ve daha 
sağlıklı bir plasentasyon ile de daha sağlıklı perinatal 
sonuçlar elde edilmesi gelmektedir. Tabi bu bahsedi-
len kuramlar halen tartışılmaktadır ve uzun dönem 

sonuçlara ihtiyaç vardır. Günümüzde temel olarak 2 
farklı siklusta luteal destekten bahsetmek gerekir:
1. Ovaryen stimülasyonu takiben yapılan taze emb-

riyo transferi (ET) siklusunda luteal destek 
2. Vitrifiye edilmiş-çözülmüş embriyo transferi sik-

lusunda endometriyum hazırlığına göre verilen 
luteal destek

 İster taze ET ister DET siklusu olsun, günümüzde 
kullanıma sunulmuş birtakım preparatlar bulunmak-
tadır. Tablo-3’te kullanımda olan ajanlar listelenmiş-
tir. Seçenekler arasında, vajinal, oral veya parenteral 
progesteron uygulamaları, hCG uygulaması ve gona-
dotropin serbestleştirici hormon analoğu (GnRH-a) 
uygulaması bulunmaktadır. Bu ajanların herbirinin 
farklı farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri 
bulunmaktadır. 
 Luteal faz desteği amacı ile seçilecek ajanın de-
ğerlendirilmesinde en önemli parametreler; luteal 
desteğin klinik etkinliği (implantasyon, klinik gebelik-
ler ve canlı doğum oranları) ve yan etki profilleridir.

Tablo 1. Sağlıklı implantasyon için öngörülen mid-luteal 
serum P düzeyleri
Doğal gebelik Taze embriyo 

transferi 
Dondurulmuş embriyo 
transferi

10 ng/ml (3) 30-50 ng/ml (1) 20-30 ng/ml (1)

Tablo 2. Kanıt düzeyleri
Ia 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

Tablo 3. Günümüz pratiğinde luteal destek için kullanıma 
sunulmuş preparatlar
· 90 mg dozda doğal progesteron içeren vajinal bioad-

heziv jel
· 100-200 mg dozlarda mikronize progesteron içeren 

kapsüller (vajinal veya oral kullanıma uygun)
· 100 mg doğal progesteron içeren vajinal tablet
· 10 mg dozda sentetik progestin (didrogesteron) 

içeren tablet (oral kullanıma uygun) 
· 50-100 mg dozda mikronize progesteron içeren am-

puller (intramuskuler (im) kullanıma uygun)
· 25 mg dozda liyo� lize progesteron içeren kullanıma 

hazır enjeksiyon (sc kullanıma uygun) 
· 1000-5000 IU dozlarda hCG içeren enjeksiyona hazır 

iğneler (subkutan (sc) veya im kullanıma uygun)
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· Luteal destek için hCG uygulaması: Farklı doz-
larda hCG kullanımının gebelikler üzerine olumlu 
katkıları ortaya konulmuştur. Ancak, bu kullanım 
ile ovaryen hiperstimulasyon sendromu (OHSS) 
riskinde belirgin artış öngörüldüğünden, luteal 
destek için rutin hCG uygulaması önerilmemek-
tedir (2). (kanıt düzeyi Ia).

· Oral mikronize progesteron: Klasik bir yaklaşım 
olan oral uygulama için birtakım kısıtlamalar bu-
lunmaktadır. Özellikle histolojik zamanlama-da-
ting kavramında izlenen yetersizlikler, ilacın oral 
alımı takiben yarı ömrünün kısa olması (ortalama 
6 saat), karaciğerden ilk geçiş etkisi nedeniyle bi-
yo-yararlanımının düşük olması (ortalama: %10) 
ve kullanım sonrası birtakım yan etkilerin izlen-
mesi (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 ajan-
larından olan im (25-100 mg/gün) progesteron 
uygulaması ile oldukça tatmin edici gebelik oran-
ları 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 düzey-
lerin klinik gebeliklere herhangi bir katkı sağla-
madığı bilinmektedir. Bunun yanısıra, günlük im 
enjeksiyon işlemine bağlı olarak izlenen birtakım 
olumsuz etkiler (steril apse, ağrı, alerjik reaksi-
yonlar) özellikle uzamış kullanımlarda hasta uyu-
munda sorunlar oluşturmaktadır. Klinisyenin ter-
cihine, 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 endomet-
riyal düzeylere ulaşmasıdır. Bu düzey, parenteral 
uygulamaya göre daha yüksek saptanmış ve so-
nuç olarak optimal histolojik yapılanma sonuçları 
elde edilmiştir (5). 
- Progesteron jel: Yapılan birden fazla RKÇ 

sonucunda, 90mg/gün (tek veya 2 doz) bi-
yo-adeziv jel ile hem im kullanıma benzer 
klinik sonuçlar hem de daha yüksek hasta 

memnuniyeti elde edilmiştir (5,6). Vajinal kap-
sül uygulaması ile karşılaştırıldığında, benzer 
etkinlik ancak daha iyi hasta uyumu ortaya 
konulmuştur (6). Amerikan Gıda ve İlaç Dai-
resi, 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 önerile-
bilir (kanıt düzeyi Ia). 

- Mikronize progesteron kapsül: Yapılan RKÇ 
sonucunda, im uygulama ile eş etkinlik oluş-
turmak 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 orta-
ya konduğu bilinmektedir (8). Özetle, uygun 
dozlarda kullanıldığında, luteal destek için va-
jinal mikronize progesteron kapsül önerilebilir 
(2). (kanıt düzeyi Ia). 

· Oral sentetik progesteron: Bu ajanlardan özel-
likle didrogesteron, luteal faz desteği amacıyla 
kullanılmaktadır. Yeni yapılmış RKÇ’lar ve derledik-
leri meta analiz sonucuna göre; taze embriyo trans-
feri sikluslarında, günlük 30 mg oral didrogesteron 
ile (10 mg tabletlerden günde 3 kez po uygulama), 
hem 600 mg/gün vajinal progesteron hem de 90 
mg/gün %8 mikronize vajinal progesteron kullanı-
mına benzer canlı doğum oranları, hasta uyumu 
ve güvenlik profilleri ortaya konulmuştur (9,10, 11) 
(kanıt düzeyi Ia). Bu sonuçlara dayanarak, taze ET 
sikluslarında, oral didrogesteron hem maliyet hem 
de hasta uyumu parametreleri değerlendirildiğinde 
ilk basamak kullanımda önerilebilir. Ek kanıta ihti-
yaç vardır. 

Progesteron desteğinin başlanması için 
optimal zamanlama 

İmplantasyon penceresi kavramı göz önünde bulun-
durularak, 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 bir-
den fazla gözlemsel çalışma sonucunda, vajinal veya 
parenteral luteal faz desteğinin, oosit toplama işlemin-
den 24-72 saat sonra başlanması, etkin klinik sonuçlar 
için önerilmektedir (5,12) (kanıt düzeyi Ib).
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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 biyo-yarar-
lanım, yan etki, etkinlik ve hasta uyumu sorunları ned-
eniyle ilk basamakta rutin olarak önerilmemektedir.

· Intramüsküler progesteron (25-100 mg/gün) uygu-
laması artmış gebelik oranları ile birliktedir ve rutin 
olarak kullanılabilir. Ancak ağrı, steril apse ve allerjik 
reaksiyonlar kullanımını kısıtlayan önemli problemle-
rdir.

· Hem klinik etkinlik hem de güvenlik ve hasta uyum 
pro� lleri 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 olan didrogesteron, taze em-
briyo transferi sikluslarında 30 mg/gün oral kullanım 
ile, vajinal jel (90mg/gün) veya kapsül (600mg/gün) 
kullanımına benzer klinik etkinliğe ve güvenlik pro� l-
ine sahiptir. 

· Vajinal veya parenteral luteal faz desteği oosit toplama 
işleminden 24-72 saat sonra başlanmalıdır.

Luteal desteğin süresi

Günlük pratikte çok çeşitli uygulamalar söz konusu-
dur. Genellikle klinik deneyimlere dayalı olarak uygu-
lamaların değişkenlik gösterdiği bu konu hakkında 
yapılan RKÇ ve diğer gözlemsel çalışmaların derlen-
diği meta-analize göre, ilk pozitif hCG testinden son-
ra verilen luteal desteğin gebeliklere ek bir katkısının 
olmadığı, abort oranlarını değiştirmediği ortaya ko-
nulmuştur (13) (kanıt düzeyi Ia). 

Luteal Fazda estrojen desteğinin rolü

Her ne kadar luteal faz estradiol düzeyleri ve implan-
tasyon oranları arasında korelasyonlar ortaya konul-
muş olsa da, yapılan RKÇ ve bunların meta analizleri 
sonucunda, progesterona ek olarak estrojen verilen 
olgularda, canlı doğum oranları, devam eden gebe-
lik 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 iyi-
leştirebileceği veya embriyo üzerine direkt olumlu 
etkisinin olabileceği hipotezleri üzerine yapılan RKÇ 
ve bunların meta analiz sonuçlarına göre, progeste-
rona ek olarak GnRH-a verilmesi sonucunda canlı do-
ğum/devam eden gebelik oranları sadece progesteron 
alan gruplara göre daha yüksek saptanmıştır. Abortus 
oranlarında farklılık saptanmamıştır (2) (kanıt düzeyi 
Ia). Ancak, çalışmalardaki heterojenite nedeniyle, lute-
al 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 korun-
mak adına alınması gereken birincil önlemlerden biri 
de, antagonist sikluslarda, ovulasyon tetiklemesinin 
fizyolojik sikluslara benzer şekilde yarı ömrü hCG’den 
çok daha kısa olan GnRH-a ile yapılmasıdır. Bu uygu-
lama ile, OHSS insidansında belirgin azalma ortaya 
konulmasına karşın, kısa LH surge süresi nedeniyle 
luteolizis meydana gelmekte ve luteal fazdaki bu 
defekt nedeniyle gebelikler olumsuz etkilenmekte-
dir. Bu durumun üstesinden gelmek adına, ovulas-
yon ve mid-luteal dönem arasında, tek veya ardışık 
olarak uygulanacak düşük doz hCG ile (ovulasyon 
günü GnRH-a ile eş zamanlı 1000IU veya oosit top-
lama günü 1500IU) luteal fazın yeteri kadar destek-
lendiği, standart stimule sikluslar kadar gebelik ve 
abortus oranlarının ortaya konulduğu bilinmektedir 
(14). Alternatif olarak, yoğunlaştırılmış-kişiselleştiril-
miş steroid desteği (im progesteron+oral estrojen) 
(15), rekombinant LH (16) veya çok düşük doz ardışık 
hCG uygulamaları (17) 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 dilimin-
de standart luteal destek ile standart sikluslara benzer 
gebelik profilleri elde edildiğinden, bu sikluslarda mo-
difiye edilmiş luteal faz desteği önerilmektedir (kanıt 
düzeyi IIa).
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Dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferi 
sikluslarında optimal luteal faz desteği 

Bu konu hakkında yeterli sayıda RKÇ olmamakla bir-
likte, tartışmaların genel olarak odaklandığı nokta, 
donma-çözme sikluslarında optimal endometriyal 
hazırlığın nasıl olması gerektiğidir. Elimizdeki RKÇ’la-
rı ele alan meta analize göre, naturel, modifiye natu-
rel veya hormon kullanılan sikluslar arasında, gebelik 
sonuçları açısından anlamlı farklılıklar bulunmamak-
tadır (18). Naturel sikluslarda, vajinal progesteron 
desteğinin (800mg/gün mikronize progesteron) 
canlı doğum oranlarını artırdığı ortaya konulmuş-
tur (19) (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 olmadığın-
dan luteal desteğe ihtiyaç vardır. Bu sikluslarda, ret-
rospektif çalışmalara dayanarak 1x1 veya 2x1 vajinal 
jel ile im progesteronun benzer sonuçlar ortaya koy-
duğundan söz edilebilir (5) (kanıt düzeyi III). Özetle, 
bu konuda yapılan çalışma sayısı eksik olmakla birlikte, 
naturel veya hormon kullanılan donma-çözme siklus-
larında, etkin luteal destek için vajinal progesteron kul-
lanımı (90-180mg/gün jel veya 800mg/gün mikronize 
kapsül) yeterli görünmekte ve önerilmektedir (kanıt 
düzeyi IIa-III). Oral didrogesteron kullanımının etkinliği 
için yeterli kanıt mevcut değildir.

Uygulama Önerileri

· Stimule sikluslarda, luteal faz desteği için progesterona 
estrojen eklemenin klinik olarak etkinliği gösterile-
memiştir. 

· Stimule sikluslarda (GnRH-a veya antagonist), luteal 
dönemde GnRH-a verilmesinin gebeliklere olumlu 
katkısı bulunmaktadır. 

· Ovulasyon tetiklemesi GnRH-a ile yapılan ve embri-
yo transferi planlanan stimule sikluslarda, luteal faz 
desteğinin modi� ye edilmesi gerekmektedir. Yaygın 
olarak kullanılan ajan hCG olup, 1000-1500IU dozlar-
da ve genellikle mid-luteal dönemde uygulanmaktadır. 
Bu konuda birçok modi� kasyonu ele alan çalışmalar 
süregelmektedir.

· Naturel veya hormon kullanılarak endometriyum 
hazırlığı yapılan donma-çözme sikluslarında, vajinal 
veya im progesteron desteği verilmelidir
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Özet

Polikistik Over Sendromu (PKOS), yaklaşık 80 yıllık 
geçmişe sahip karmaşık bir klinikler bütünüdür. Tanı 
yöntemlerinin kısıtlı olduğu zaman diliminde etyo-
lojinin net olarak ortaya konulamadığı bu sendrom, 
tanı ve laboratuvar alanındaki gelişmeler ile özellik-
le moleküler düzeyde daha da çok aydınlatılmıştır. 
Sendrom, esas olarak erişkin dönemde kendini gös-
termekle birlikte, adölesan ve menopozal dönemde 
de tanımlanabilmektedir. Tanımlama için önerilen 
birden fazla kriter olmasına rağmen, günümüzde ne-
redeyse bir fikir birliğine varılmıştır. Birtakım kriterler 
ile tanımlanan bu sendromun farklı coğrafyalarda 
ve topluluklarda farklı şekilde izlenmesi, farklı feno-
tiplerin tanımlanmasına yol açmıştır. Bugüne kadar 
PKOS için dört farklı fenotip tanımlanmış olup, her 
bir fenotipin kendine ait özellikleri, kısa ve uzun dö-
nem sonuçlarının olduğu her geçen gün daha fazla 
sayıda çalışma ile ortaya konulmaktadır. Sendromun 
tam olarak aydınlatılması için geniş topluluklarda ve 
standart seçim kriterleri ile yapılacak epidemiyolo-
jik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tanımlama ve 
fenotiplendirme ile gelecekte daha etkin klinik çalış-
maların yapılacağı ve sendrom hakkında daha fazla 
bilgi edinileceği öngörülmektedir. Fertilite arzusu 
olan PKOS olgularının yönetimi basamaklı olarak ya-
pılmaktadır. Ovulasyon indüksiyonu ve in vitro ferti-
lizasyon uygulamalarında hem tedavi etkinliği hem 
de hasta güvenliği için özel birtakım önlemlerin alın-
ması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Fenotip, hiperandrojenizm, infertilte, PKOS

Polikistik Over Sendromu; Tanımlama, Tanı 
Kriterleri, Fenotipler

a) Giriş
b) Güncel Tanı Kriterleri 
c) PKOS Fenotipleri ve Genel Sonuçları
d) PKOS İnfertilite Yönetimi 

a. Giriş

Polikistik Over Sendromunun (PKOS) geçmişi 20. 
Yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. 1935 yılında 
Stein ve Leventhal, obez-hiperandrojenik ve kronik 
anovulasyonu olan kadınlarda bu hastalığı ilk olarak 
tanımlamışlardır. 1 Hastalığın genel prevalansı %5-15 
arasındadır ve özellikle üreme çağındaki kadınları et-
kileyen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. 2 Tanı 
konulan yaşa göre klinik sonuçları değişmekle birlikte 
sıklıkla mens düzensizlikleri, infertilite, obezite ve in-
sulin direnci görülebilmekte, uzun dönemde ise dis-
lipidemi, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom 
ve serebrovasküler olay sıklığında artış izlenebilmek-
tedir.3 Bu sendromun tanımlanması konusunda da 
geçmişte birtakım tartışmalar yaşanmıştır. Özellikle 
de, bulguların bireyler arasında farklılık göstermesi 
nedeniyle tanımlama konusunda net bir fikir birliği 
oluşması zaman almıştır. Ancak kullanıma yeni ka-
zandırılmış olan fenotipik yaklaşım ile, tartışmaların 
büyük bir kısmının geride kaldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu derlemede, güncel literatür ışığında 
PKOS tanı kriterleri ve fenotipleri özetlenecektir. 

b. Güncel PKOS Tanı Kriterleri 

Polikistik Over Sendromunun tanımlanabilmesi için ilk 
girişim 1990 yılında National Institute of Health (NIH) 
konferansında yapıldı.4 Bu toplantıda, bozukluğun 
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temelinde özellikle hiperandrojenik tablo ve kronik 
oligo-anovulasyonun yer aldığı vurgulandı. Takiben 
2003 yılında, Rotterdam kentinde PKOS konusunda 
uzmanların katıldığı bir diğer tanımlama toplantısı dü-
zenlendi. Bu toplantı aynı zamanda Avrupa Üreme ve 
Endokrinoloji Derneği (ESHRE) ve Amerika Üreme Tıb-
bı Derneği’nin (ASRM) sponsorluğunda yapıldı. Sonuç 
olarak, NIH 1990 tanımlamasına ek olarak sonografik 
olarak polikistik ovaryen morfolojinin de (PKOM) ek 
bir kriter olarak eski tanı kriterlerine eklenmesi karar-
laştırıldı. 5 Bu kriterde, over volumünün artmış olma-
sının yanında (>10 cm 3) her over içerisinde >12 adet 
2-9mm’lik follikül bulunması şartı koyuldu. Böylelikle, 
PKOS tanısı koymak için; (1) Klinik veya biyokimyasal 
hiperandrojenizm, (2) kronik ovulatuar disfonksiyon, 
(3) polikistik ovaryen morfoloji kriterlerinden 2 tanesi-
nin bulunması yeterli olarak kararlaştırıldı. Bu tanı kri-
terlerinin kullanılması ile, PKOS tanısı koymak için hi-
perandrojenizmin bulunması koşulu ortadan kalkmış 
oldu. 2006 yılında, Androjen Fazlalığı-PKOS Derneği 
(AE-PCOS), bu hastalığın ana bileşeninin hiperandro-
jenizm olması temelinde tanı kriterlerini tekrar tartış-
maya açtı. Tartışmaların gölgesinde, 2012 yılında NIH 
bünyesinde bir konsensus toplantısı organize edildi 
ve sonuç olarak Rotterdam kriterlerinin kullanılması 
ve bunlara ek olarak farklı fenotipik grupların da özel-
likle sını� anması ve bildirilmesi kararı alındı. Sonuç 
olarak, fenotip-A: hiperandrojenizm (HA) +ovulatuar 
disfonksiyon (OD)+ PKOM olarak, fenotip-B: HA+OD 
olarak, fenotip-C: HA+PKOM olarak ve son olarak fe-
notip-D ise: OD+PKOM olarak tanımlandı 6. Tablo-1’de 
bugüne kadar ki PKOS tanı kriterleri ve fenotipik alt 
grupları verilmiştir. 
 PKOS tanı kriterleri içerisinde belki de en önemli 
parametre hiperandrojenizmdir. PKOS tanısı almış ol-

guların neredeyse %78’sinde, özellikle de obez PKOS 
olgularında HA izlenmektedir. 7 Uzun dönemde me-
tabolik sendrom başta olmak üzere birtakım olumsuz 
sonuçlar ile birliktelik gösteren HA tablosunun tanısı 
klinik veya laboratuvar olarak konulabilmektedir. Kli-
nik olarak en önemli bulgu hirşutizm olup, bu durum 
Modifiye Ferriman-Gallwey skoru ile değerlendirilir. 
Skor >4-6 ise hirşutizmden bahsedilebilir. Bunun dı-
şında, alopesi, akne gibi bulgular da izlenebilir. And-
rojen fazlalığının laboratuvar olarak ortaya konulması 
için genellikle serbest ve total testosteron, andros-
tenedion ve DHEA-S parametreleri kullanılmaktadır. 
Kriterler içerisinde yer alan OD, PKOS olgularında ol-
dukça sık izlenmektedir. Özellikle oligomenoresi olan 
kadınların yaklaşık %90’ı ve amenoresi olanların ise 
%40’ı incelemeler sonrasında PKOS tanısı almaktadır.8 

Ovulatuar disfonksiyon diyebilmek için özellikle me-
narş sonrası 1-3 yıl içerisinde mens döngülerinin 21 
günden kısa veya 45 günden uzun olması şartı aran-
maktadır. Menarşın 3. yılından perimenopoza kadar 
ki sürede ise döngülerin 21 günden kısa veya 35 gün-
den uzun olması gerekmektedir. Son eklenen kriter 
olarak PKOM durumundan bahsetmek için, >8.5 Mhz 
freaknslı cihazlar ile >10 ml over volumü ve/veya her 
overde >12-20 adet 2-9 mm’lik follikül izlenmesi ye-
terli olmaktadır. Menarş sonrası ilk 8 yılda sonografik 
PKOM sıklığı nedeni ile bu yaş grubunda sonografik 
kriter önerilmemektedir. 
 Serum Anti-Mullerian Hormon (AMH) ölçümü 
son zamanların popüler konusudur. Erken antral ve 
pre-antral folliküllerden salgılanan ve follikül seçim 
dinamiklerinde inhibitör görevi olan bu hormonun 
özellikle PKOS vakalarında ölçümü klinisyene yol 
gösterici olmaktadır. Antral follikül sayımı ile korele 
olarak artış gösteren serum AMH düzeylerinin öl-

Tablo 1. Günümüze kadar PKOS için tanımlanmış kriterler ve fenotipler
NIH 1990 ESHRE/ASRM 2003 AE-PKOS 2006 NIH 2012 
· HA
· Oligo-anovulasyon

· HA
· Ovulatuar disfonksiyon
· PKOM

· HA
· Ovaryen disfonksiyon
 (OD ve/veya PKOM)

· HA
· Ovulatuar disfonksiyon
· PKOM
-------------------------------
· Fenotip-A: HA+OD+PKOM
· Fenotip-B:
 HA+OD
· Fenotip-C:
 HA+PKOM
· Fenotip-D:
 OD+PKOM

HA: hiperandrojenizm
PKOM: polikistik ovaryen morfoloji
OD: ovulatuar disfonksiyon 
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çüm teknikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Günümüze kadar birçok laboratuvar kiti ile ölçümler 
yapılmış olup genel olarak ölçümde standardizas-
yon sorunları ve kalabalık populasyonlarda ne kadar 
etkin sonuç vereceği konuları tartışılmıştır. Bugüne 
kadar PKOS tanısı için herhangi bir AMH kriteri öne-
rilmemiş olup çeşitli yayınlarda 5 ng/ml üzerindeki 
değerlerin ovaryen havuzdaki fazlaca follikül sayısını 
yansıtabileceği üzerinde durulmuşur. 

PKOS Fenotipleri ve Genel Klinik Sonuçları

2012 yılındaki konsensus toplantısı sonrasında PKOS 
tanısı almış olguların fenotipik olarak 4 gruba ayrıl-
ması önerilmiş idi. Bu fenotipler içerisinde özellikle 
fenotip A (HA+OD+PKOM) ve fenotip B (HA+OD) 
olarak adlandırılan olgular ’klasik’ PKOS grubu olarak 
tanımlanmıştır. Bu grup kadınlarda; obezite, insülin 
direnci, metabolik sendrom, serum AMH düzeyinde 
görece olarak fazlalık, aterojenik olay sıklığı ve he-
pato-steatoz gibi birtakım olumsuz sonuçlar diğer 
PKOS fenotiplerine (fenotip C ve fenotip D) göre 
daha fazla izlenmektedir. 13 Özellikle OD ve HA ön 
planda olduğu A ve B fenotiplerine dahil kadınlara 
dikkatli danışmanlık verilmesi önem taşımaktadır. 
Ülkemizde yapılan bir çalışmada, fenotip A, B, C ve 
D için prevalanslar sırası ile %47, %13, %21 ve %18 
olarak saptanmış olup en sık fenotipin klasik PKOS 
olarak adlandırılan fenotip A olduğu bildirilmiştir. 15 
Yine ülkemiz PKOS kadınlarında yapılmış bir çalışma-
da, özellikle fenotip A ve B ile daha fazla metabolik 
sendrom ve metabolik risk profilleri ortaya konulmuş 
olup bu 2 fenotipin uzun dönemde riskli olabilece-
ğinin altı çizilmiştir. 16 İnfertilite nedeniyle yardımla 
üreme teknikleri uygulanmış PKOS olgularında, feno-
tiplere göre tedavi başarısı da değişmektedir. Yapılan 
bir kesitsel çalışmada, 386 PKOS olgusunda özellikle 
fenotip A ve B olgularda, fenotip C ve D’ye göre daha 
düşük klinik gebeliklerin izlendiği bildirilmiştir. 17 

 Polikistik Over Sendromu fenotipleri içerisinde 
C tipi, ovulasyonun izlendiği gruptur ve daha az sık-
lıkta izlenmektedir. Bu grup olgularda, klasik PKOS 
fenotiplerine göre daha ılımlı klinik ve laboratuvar 
hiperandrojenizm, daha az sıklıkta insülin direnci, 
atrojenik profil ve metabolik sendrom izlenmektedir. 
12 Fenotip D olarak adlandırılan ve HA saptanmayan 
olgularda ise temel fark klinik HA olmayışı ve serum 
total-serbest testosteron düzeylerinin normal olma-
sıdır. Bu grupta LH/FSH oranı daha düşük ve seks 
hormonu bağlayıcı globülin oranları da daha yüksek 
saptanmaktadır. Bu grup PKOS olgularında, metabo-
lik sendrom sıklığı da daha az izlenmektedir.18 Lite-
ratürde, özellikle D fenotipi ile diğer klasik fenotipler 
arasında belirgin metabolik farklılıklar olmadığını 
ortaya koyan çalışmalarda mevcuttur. Bunların bir 
kısmında özellikle obez olgularda metabolik sendro-
mun fazla olduğu ortaya konulmuştur. 19 Tablo 3’de 
Dünya genelinde yapılan çalışmalarda, ülkelere göre 
PKOS fenotiplerinin dağılımı gösterilmiştir. 12

PKOS Reprodüktif Sonuçlar ve İnfertilite 
Yönetimi:

Anovulatuar infertilite, çocuk sahibi olmak isteyen 
çiftlerin yaklaşık %15 kadarında tanımlanır. Anovu-
latuar infertilite olgularının %70’inde ise PKOS tanı-
sı konulur ve sendrom bu grup infertilitenin en sık 
nedenidir. PKOS tanısı konmuş olgularda genel 
infertilite sıklığı yaklaşık %40-60’dır (20). Anovu-
latuar infertilite tanısı koymak için mid-luteal serum 
progesteron ve LH değerlerinin ortaya konulması 
yeterlidir. Gebelik sürecinde de PKOS tanısı almış 
olgular, normal populasyona göre daha fazla risk 
altındadır. Erken gebelik döneminde abortus oran-
ları, ilerleyen haftalarda ise hipertansiyon, diyabet, 
pre-eklampsi, erken doğum gibi komplikasyonların 
izlenmesi daha olasıdır (21). Hem reprodüktif hem 
de perinatal olumsuz sonuçların özellikle kilo fazlası 

Tablo 3. Literatürde, ülkelere göre PKOS fenotiplerinin dağılımı 13

Ülke Fenotip A % Fenotip B % Fenotip C % Fenotip D %
Danimarka 4.7 4.7 72 18
Çin 28 19 37 15
Çin 31 16 27 25
Avustralya 21 27 18 32
Meksika 70 20 0 10
İran 8 39 31 19
İran 12 22 49 15
Türkiye 25 5 46 23
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olan, HA olan ve LH düzeyleri yüksek olgularda daha 
fazla izlendiği bilinmektedir. 

Kilo Kontrolü 

Polikistik Over Sendromunun fertilite üzerine olum-
suz etkileri bilinmektedir. Özellikle fertilite arzusu 
olan PKOS olgularında, genel sağlık koşullarını dü-
zeltmek ve takiben mono-folliküler gelişimin ve ovu-
lasyonun tetiklenmesini sağlamak esas amaçlardır. 
PKOS olgularında, genel populasyona göre fazla ki-
lolu ve obez olma olasılığı daha fazla olduğu için, bu 
grupta düzenli kalori alımı ve egzersizi içeren hayat 
tarzı değişiklikleri çok önemli yer tutmaktadır. Fazla 
kilolu ve obez PKOS olgularında ilk hedef %5-7’lik bir 
kilo kaybı olmalıdır. Bu şekilde hem hormonal pro-
fil, hem HA hem de serum lipidlerinde düzelme be-
lirgin olarak göze çarpmaktadır (22). Fertilite arzusu 
olan PKOS olgularında, eğer VKİ >30 ise, ilk planda 
hayat tarzı değişiklikleri, VKİ >35 ise de 3-6 aya yayıl-
mış daha ciddi kilo programlaması yapılmalı, VKİ >40 
olanlarda ise kilo kontrolü yapılmadan ovulasyon 
indüksiyonu ajanlarına geçilmesi önerilmemektedir. 
Bu durumlarda, özellikle de VKİ>35 olup 6 ayda 
kilo sorunu çözülememiş veya VKİ >40 olan PKOS 
olgularında, ovulasyon indüksiyonundan önce 
bariatrik cerrahi faydalı olabilir. Bu cerrahi ile, 
metabolik ve hormonal profillerin düzeldiği lite-
ratürde bildirilmiştir (23). 

Klomifen

Anti-estrojen özelliği nedeniyle gonadotropin pul-
satilitesini etkileyerek follikül gelişimini tetikleyen 
klomifen, PKOS olgularında yıllardır ilk basamak 
ovulasyon indüksiyonu ajanı olarak kullanılmıştı. Sik-
lusun 3.-5. günlerinde başlanan ve ilk etapta 50mg/
gün olarak kullanılan klomifen dozlaması, 150/gün’e 
kadar çıkılabilmektedir. Bu dozların üzerinde onayı 
bulunmamaktadır. Toplamda 6 aylık klomifen te-
davisi sonucunda, %73 ovulasyon, %36 gebelik 
ve %29 canlı doğum oranları bildirilmiştir (24). 
Klomifen tedavisinden çoğul gebelik olasılığı siklus 
başına yaklaşık %10’dur ve bunun için özellikle 11-
14. günlerde sonografik monitörizasyon yapılması-
nın belirgin yararı vardır. Ancak, ovulasyon tetikleme 
için hCG kullanılmasının faydası tartışmalıdır. İlk ba-
samakta klomifen tedavisi planlanan olguların büyük 
kısmı ilk 3 siklusta gebelik elde etmektedir. Klomifen 
tedavisine rağmen ovulasyon olmaması durumuna 
’klomifen direnci’ adı verilmektedir ve yaklaşık sıklı-
ğı %20 kadardır. Bu olgular sıklıkla obez, HA tablosu 

olan ve insülin direnci belirgin PKOS olgularıdır. Bu 
durumlarda, letrozol ile indüksiyon veya bir üst basa-
mak tedavi şekilleri olan gonadotropinler veya ovar-
yen drilling planı yapılabilir. 

Aromataz İnhibitörleri

Aromataz inhibitörleri androjenlerden östrojen bi-
yosentezini ve hipotalamik-hipofizer geri beslemeyi 
engeller ve gonadotropin sekresyonunu artırarak 
follikülogenezi uyarırlar. Bu grup içerisinde en sık 
letrozol kullanılmaktadır. Siklusun genellikle 3. Gü-
nünden başlayarak 2,5-7,5mg/gün dozlarda top-
lam 5 gün kullanılır ve yan etki profili kabul edilebi-
lir düzeydedir. Letrozolün yarı ömrü klomifen kadar 
uzun olmadığından (48 saat), ilacın kesilmesini taki-
ben endojen hormonlar devreye girer ve monofol-
liküler gelişim korunabilir. Aynı zamanda santral ve 
periferik östrojen reseptör blokajı yapmadığı için klo-
mifen benzeri istenmeyen yan etkiler izlenmemek-
tedir. Letrozol ile ilgili ilk önemli sonuçlar, Legro ve 
ark.’nın ortalama VKİ 35 olan PKOS olgularında yap-
tığı randomize kontrollü çalışmadır (25). Sonuçlara 
göre, letrozol grubunda klomifene göre daha iyi ovu-
lasyon ve daha yüksek gebelik oranları ortaya konul-
muştur. 2015 yılında yapılan ve 15 RKÇ dahil edilen 
bir meta-analizde, letrozolün klomifene göre daha iyi 
gebelik sonuçları verdiği bildirilmiştir (26). Bunlardan 
9 RKÇ sonucunda, canlı doğum oranlarının letrozol 
ile daha iyi olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zaman-
da OHSS riski ve konjenital anomaliler açısından da 
klomifenden farklı bulunmamıştır. Hem optimal can-
lı doğum sonuçları hem de kabul edilebilir yan etki 
profili açısından, anovulatuar PKOS olgularında ilk 
basamak ovulasyon indüksiyonu ajanı olarak let-
rozolün ilk basamakta tercih edilmesi gerektiği 
en son ACOG kılavuzunda da vurgulanmıştır (27). 

Metformin

Sentetik bir biguanid olan metformin, özellikle 500-
1000mg/gün doz ile çeşitli organlarda glukoz alımı-
nı artırır ve glukoneogenezi inhibe eder. Metabolik 
özellikler üzerine olumlu etkileri olan metforminin 
özellikle obez olgularda kilo kaybı için destek bir ajan 
olduğu ortaya konulmuştur. PKOS olgularında ise, 
her ne kadar insülin rezistansı olan olgularda fayda-
sı var ise de, fertiliteye olumlu katkıları tartışmalıdır. 
Yapılan bir RKÇ sonucunda klomifen ve metformin 
karşılaştırıldığında, ovulasyon ve gebelik oranları açı-
sından klomifen daha etkili bulunmuşken (28), bir di-
ğer RKÇ sonucunda sadece metformine göre, klomi-
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fen ve klomifen+metformin daha etkili bulunmuştur 
(29). Metformin, özellikle insülin rezistansı olan PKOS 
olgularında klomifene eklenirse etkili sonuçların 
alındığı bilinmektedir. Özetle; metformin tek başı-
na letrozol veya klomifen kadar etkin ovulasyon 
ve gebelik sonuçları vaad etmemektedir. Ancak, 
klomifen rezistant olgularda, bir üst basamağa 
geçmeden klomifene eklenebilir. 

Gonadotropinler

Anovulatuar PKOS olgularında, birinci basamak teda-
vide 6 siklusa kadar klomifen veya letrozole rağmen 
ovulasyon sağlanamadı veya sağlandı ancak gebe-
lik oluşmadı ise 2. basamak tedavide tercih edilirler. 
Üriner veya rekombinant FSH preparatları kullanım-
da olup, nitelik açısından birbirlerine herhangi bir 
üstünlükleri bulunmamaktadır. Eskiden kullanılan 
’step-down’ yani yüksek doz (150-225 IU) başlanıp 
sonra doz düşülen protokoller yerini ’düşük doz step-
up’ yani günlük 37,5-50 IU dozla başlanıp 7 günlük 
dönemlerde minimal doz artımları ile seyreden pro-
tokole bırakmıştır. Eğer devam edilen dozda 12-14 
mm’lik bir follikül yakalandı ise eşik belirlenmiş anla-
mına gelir ve devam edilir. Böylelikle hem monofolli-
küler gelişim hedefi daha net yakalanır hem de OHSS 
sıklığında azalma izlenmektedir. Toplamda 6 siklus 
klomifen ardından 3-6 siklus gonadotropin tedavisi 
ile PKOS olgularında yaklaşık %80 kümülatif gebelik 
elde edilebilir. Gonadotropin sikluslarında yakın ult-
rason monitörizasyonu yapılmalıdır. Eğer ovulasyon 
tetikleme günü 2’den fazla >14 mm follikül var ise 
çoğul gebelik riski nedeniyle siklus iptali gündeme 
gelebilir. Özetle; birinci basamak ovulasyon indük-
siyonu ajanlarına ovulasyon veya gebelik yanıtı 
alınamadı ise, yakın sonografik monitörizasyon 
koşulu ile 2. basamakta ’düşük doz step-up’ pro-
tokol gonadotropin tedavisi önerilmektedir. 

Laparoskopik Ovaryen Drilling (LOD)

Elektrokoter yardımıyla overlerde kontrollü termal 
hasar yaratılmak suretiyle birtakım hormonal deği-
şiklikler sonucunda ovulasyona ve gebeliklere olum-
lu katkısı bulunan cerrahi bir tekniktir. Önerilen tek-
nik, her overe 4 delik açarak, 4’er saniye 40W enerji 
uygulamak suretiyle adezyon oluşumunu ve over 
doku hasarını minimalde tutacak şekilde cerrahi uy-
gulamaktır. İşlem sonrası adezyon riski %10-20 kadar 
olup, tekniğe bağlı değişiklik göstermektedir. Yapı-
lan en geniş RKÇ sonucunda, özellikle klomifene re-
zistant PKOS olgularında, cerrahi tekniğin klomifene 

göre daha uzun sürede daha az gebelik oranları orta-
ya koyduğu bildirilmiştir (30). Ancak meta-analiz so-
nucuna göre de canlı doğum oranları açısından LOD 
ve klomifenin benzer olduğu, özellikle çoğul gebelik 
açısından LOD’un avantajlı olduğu rapor edilmiş-
tir (31). Özetle; monitörizasyon imkanı olmayan, 
anovulasyonu olup başka nedenlerle laparosko-
pi gerekliliği olan olgularda ilk basamakta tercih 
edilebilirken, klomifene yanıt alınamayan veye 
rezistant olan olgularda ise 2. basamak olarak 
tercih edilebilir. Over rezervine ve adezyon oluşu-
muna dikkat edilmelidir. 

İn Vitro Fertilizasyon (IVF)/Mikroinjeksiyon 
Uygulamaları (ICSI)

Birinci ve ikinci basamak tedavilere yanıt alınamayan 
PKOS olgularında veya tubal faktör/erkek faktörü gibi 
eşlik eden durumlar varlığında IVF/ICSI uygulamaları 
gündeme gelebilir. Ancak PKOS grubunda, over rezer-
vinin normal populasyona göre fazla olması ve hormon 
dinamiklerinde değişik dengelerin olması nedeniyle, 
IVF sikluslarında hem fertilizasyon oranları düşük hem 
de OHSS oranları ve buna bağlı olarak da siklus iptal 
oranları yüksektir (32). IVF sikluslarında yüksek yanıtlı 
olgular için en riskli durum OHSS oluşumudur. Günü-
müze kadar en sık kullanılan protokol olan uzun luteal 
protokoller, günümüzde yerini kısa-antagonist pro-
tokollere bırakmıştır. Bunun nedeni, hem siklus prog-
ramlamasında kolaylık hem de OHSS sıklığında belirgin 
azalma olmasıdır. Yapılan meta-analizlere göre, PKOS 
olgularda antagonist sikluslar ile OHSS sıklığı anlamlı 
olarak daha azdır (33). Antagonist siklusların bir özel-
liği de, GnRH agonistleri ile ovulasyon tetiklemesine 
izin vermesidir. Luteal faz sorunlarını birlikte getiren 
GnRH agonist ile tetikleme sonrası tüm embriyoların 
dondurulması ve sonraki sikluslarda transfer edilmesi 
(segmentasyon) işlemi ile de OHSS sıklığında olduk-
ça belirgin azalma elde edilmiştir. PKOS grubu gibi 
yüksek yanıtlı olgularda, toplanan oosit sayısı oldukça 
fazla olmaktadır. Bilindiği gibi toplanan sayı >20 oldu-
ğunda taze transfer sikluslarında gebelikler olumsuz 
etkilenmektedir. Bu nedenle dondurma-çözme siklus-
ları özellikle PKOS-IVF olguları için oldukça iyi bir tercih 
olarak gözükmektedir. PKOS-IVF olgularında, eğer uzun 
protokol tercih edilecek ise, metformin eklenmesinin 
OHSS açısından yararının olduğunu belirtir iyi kanıt bu-
lunmaktadır (34). Özetle, PKOS olgularında IVF için 
uygun protokol antagonist protokollerdir. Başlan-
gıç gonadotropin dozu yüksek tutulmamalıdır (ör-
nek uygun doz: 137,5-150 IU/gün). Ovulasyon günü 
>14mm follikül sayısı >20 ise GnRH agonisti ile te-
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tikleme ve embriyoların tümünün dondurulması 
uygun yaklaşımdır. PKOS olgularında her ne kadar 
fertilizasyon oranları düşük ve siklus iptal oranları 
yüksek olsa da, IVF başarısı için en optimal gruptur. 
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Polikistik Over Sendromu (PKOS) irregüler kanama-
lar, kronik anovulasyon, androjen fazlalığı ve tipik ult-
rason görüntüsü ile karakterize bir hastalıktır. Repro-
düktif çağdaki kadınların %5-10’nu etkileyen en 
yaygın infertilite nedenidir. PKOS etyopatolojisi çok 
açık değildir, ancak genetik nedenler, gestasyonel 
çevre ve yaşam tarzından etkilenme anahtar faktör-
ler olarak görülmektedir. Son yılarda PKOS hastaları-
nın çoğunda insülin duyarlılığında olan değişikliğin 
klinik tabloda önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. 
Anormal hormonal parametrelere ilaveten insülin 
rezistansı da mevcuttur. İnsülin rezistansına bağlı 
hiperinsülinemi, santral obezitesi olan PKOS lu ka-
dınların %80’inde, zayıf PKOS lu kadınların ise %30-
40’nda oluşur. Günümüzde birçok araştırmacı PKOS 
hastalarında bozulmuş glikoz intoleransı ve insülin 
rezistansı üzerine odaklanmışlardır.
 Hiperinsülinemi, insülin rezistansının bir sonu-
cudur. FSH/LH oranını değiştirerek dominant folikül 
seçimini önler. Ayrıca insülin, granüloza hücrelerinin 
LH ya duyarlılığını artırır ve cytocrom P450 enzimini 
stimüle ederek overlerden androjen üretimini artı-
rır. Bunun dışında en önemli olarak folikül gelişimini 
durdurarak ovulasyonu engeller.
 PKOS tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve in-
sülin duyarlaştırıcılar kullanılmaktadır. Fertilite konu-
sunda kilo vermeye yönelik yaşam tarzı değişiklikleri 
PKOS daki primer tedavidir. Vücut ağırlığındaki %5 lik 
bir azalma regüler menstruasyonları restore eder ve 
ovulasyon indükleyici ajanlara cevabı iyileştirir. An-
cak tedaviye uyum ve bunu sürdürme oranı düşük-
tür.
 Yapılan çalışmalarda insan üreme sisteminde 
inositol ve metabolitlerinin fizyolojik bir rolü olduğu 
gösterilmiştir.PKOS tedavisinde metformin ve diğer 
insülin duyarlaştırıcı ajanların kullanımının yanı sıra 

son yıllarda diğer tedavi alternati� eri, özellikle Myo-
inositol(MYO) araştırılmaktadır.PKOS ile ilgili pek çok 
çalışmada inositol molekülünün insülin hücre sinya-
lizasyonu ile direkt olarak ilişkili olduğu gösterilmiş-
tir.
 İnositol, B kompleks vitamin grubundan olan bir 
besin desteğidir. İnositol, epimerizasyon ile 9 değişik 
stereoizomer forma dönüşür.
 Myoinositol(MYO) doğada yaygın olarak bulun-
maktadır, sıklıkla pek çok bitkide ve hayvan doku-
sunda bulunur. İkinci en yaygın form D-chiro inosi-
toldür.(DCI)
 Myoinositol bakımından en yüksek konsantras-
yona sahip besinler meyve,fasülye,mısır ve sert ka-
buklu yemişlerdir.Bunun yanı sıra vücut tarafından 
da üretilmektedir. Birçok dokuda bulunur,kalp ve be-
yin dokusunda en yüksek orandadır.
 İnositol intraselüler insülin mediatörü olarak akti-
vite gösterir. İnsülin salgılanmasında kritik rol oynar. 
MYO ve DCI en yaygın inositol stereoizomerleridir. 
Vücutta farklı şekilde çalışırlar. 81 farklı metabolik 
süreçte rol oynadığı saptanmıştır. Plazmada MYO ve 
DCI nın fizyolojik konsantrasyonu 40/1 oranındadır.
Doku epimerazı, MYO ve DCI arasındaki bu oranı 
dengede tutar. Ancak insülin rezistansının varlığı 
epimeraz aktivitesini farklı dokularda farklı çalışacak 
şekilde modifiye eder.
 Pek çok çalışmada inositol molekülünün insülin 
hücre sinyalizasyonu ile direkt olarak ilişkili olduğu 
gösterilmiştir.Bunlardan Myoinositol ve D-Chiro ino-
sitol PKOS lu kadınların endokrin ve reprodüktif so-
nuçlarının iyileştirmesinde potansiyel rol oynar.İnsü-
lin pathway’inde second messenger olarak insülinin 
duyarlılığını artırır. 
 İnsülin yetmezliği mekanizmalarından birisi ino-
sitol phosphoglycan(İPG) mediatörlerinden ve insü-
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lin rezistansından sorumlu İPG lerdeki inositol yet-
mezliğidir.
 Myoinositolden intraselüler olarak dönüşümüyle 
oluşan D-chiro inositol verilmesiyle insülin rezistan-
sının azaldığı gösterilmiştir.
 PKOS teşhisi konulan anovulatuvar kadınlarda 
doku defekti mevcudiyeti veya insülin sinyalizas-
yonundaki second messenger ile inositol ve/veya 
inositol phosphoglycan(İPG) metabolizmasındaki 
değişikliğin insülin rezistansının oluşumuna katkıda 
bulunduğu ortaya konulmuştur.İPG ler glikoz meka-
nizmasını kontrol eden enzimlerin çalışmasında rol 
oynarlar.
 Daha önce yapılan çalışmalarda Myoinositolun 
PKOS lu kadınlarda spontan ovarian aktiviteyi ve 
böylece fertiliteyi restore ettiği gösterilmiştir.Zayıf ve 
obez PKOS hastalarında DCI verilmesiyle insülin re-
zistansı ve buna bağlı olarak hiperandrojenizm azal-
maktadır.
 Bununla birlikte PKOS hastalarının birçoğunda 
gebelik elde etmek için yardımcı üreme teknikleri-
ne (YÜT) başvurmak gerekir. Ancak IVF sikluslarının 
%60’dan fazlası gebelik ile sonuçlanmaz ve bu fertili-
zasyon başarısızlığının nedeni kötü oosit kalitesidir.
 Bundan dolayı günümüzde YÜT de çok sayıda 
oosit ve embriyo yerine yüksek kalitede oosit elde 
edilmesi konusunda yoğunlaşılmaktadır.
 IVF tekniklerinde Myoinositol desteği ile fare ger-
minal vezikül oositlerinde intraselüler Ca+2 salınımı-
nı artırarak mayotik gelişimi pozitif olarak etkilediği 
saptanmıştır.
 İnsanlarda foliküler sıvıda yüksek Myoinositol 
konsantrasyonu iyi kalitede oositlerin varlığına işa-
ret eden bir belirteçtir.MYO/DCI oranı foliküler sıvıda 
ise 100/1 dir. İyi kalitede oositlerin olduğu foliküller 
yüksek MYO konsantrasyonuna sahiptir. DCI, vücutta 
insülin rezistansının iyileştirilmesinde etkilidir.
 MYO,DCI ile optimal oranda kombine edildiğinde 
en iyi sonuçlar görülmektedir.
 Vücuttaki her dokudaki MYO/DCI oranı kendine 
özgüdür. MYO, DCI ya göre daima daha yüksektir.
 MYO’nun DCI ile kombinasyonu PKOS tedavisin-
de daha etkin bir yaklaşımdır. PKOS lu kadınlarda 
MYO ve DCI kombinasyonu ile, bu desteği tek başına 
alanlara göre daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Böylece 
obez PKOSlu kadınlarda metabolik hastalık riski azal-
makta ve reprodüktif sonuçlar iyileşmektedir.
 Birçok yazar tarafından MYO ve DCI nın kombine 
olarak 40/1 oranında verilmesinin PKOS hastalarında 
first line yaklaşım olarak düşünülmesi önerilmektedir.

 Bugüne kadar PKOS lu kadınlarda ovulasyonu ve 
metabolik sendrom bulgularını iyileştirmek için met-
formin, pioglitazon ve troglitazon gibi insülin duyar-
laştırıcı ajanların kullanılması düşünülmüştür. Bun-
lardan thiazolinedione’lar kategori C grubu ilaçlardır 
ve myokardial infaktüs, kilo alımı hayvan deneylerin-
de gebelikte olumsuz sonuçlar gibi ağır yan etkilerle 
ilişkilidir. Dolayısıyla PKOS lu kadınların tedavisinde 
herhangi bir rol oynamamaktadır.
 Metformin, insülin rezistansının azaltılmasında 
rolü olmasına rağmen PKOS da insülin rezistansını 
normalize etmemekte ve infertilite üzerine sınırlı bir 
etkisi bulunmaktadır. Orta derecede gastrointesti-
nal yan etkileri sebebiyle kullanımı sınırlıdır ve hasta 
kompliyansı azalmaktadır.
 İnositol ile yapılan çalışmalar ve derlemeler nis-
peten küçük çapta araştırmaları kapsamaktadır.Bun-
ların sonuçlarına göre inositol ovülasyon oranını ar-
tırmakta ve PKOS lu kadınlarda hormonal ve glisemik 
profili iyileştirmektedir.
 PKOS lu kadınlarda inositol desteğinin klinik so-
nuçların iyileşmesinde etkili olduğu bulunmuştur. 
Yaşam tarzı değişiklikleri yanısıra fertilitenin iyileş-
mesinde ilk basamak tedavi olabilir.
 Menstruel siklusları düzenleyerek PKOS hasta-
larında endometrial hiperplazi problemini azaltma 
potansiyeline sahiptir. Önemli bir yan etkisi görül-
memektedir, monitorizasyona ihtiyaç yoktur, kolayca 
erişilebilir ve kompliyansı yüksektir.
 PKOS lu kadınlarda inositol plaseboya göre ovu-
lasyon oranlarını ve metabolik profili belirgin olarak 
iyileştirmektedir. Düşük maliyetli ve minimal yan et-
kiye sahip bu destek ürünlerin hem ovulasyon hem 
de reprodüktif ve endokrin sonuçlarda iyileşmeye 
yol açması nedeniyle PKOS lu kadınlarda kullanıl-
ması önerilmektedir. Bunların yanısıra gebelik, canlı 
doğum oranları ve uzun dönem metabolik sağlık so-
nuçlarını değerlendiren geniş çaplı randomize çalış-
malara ihtiyaç vardır.
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GİRİŞ

İnfertilite tedavisinin bir komplikasyonudur. Oosit 
sayısını arttırmak için kullanılan tedavi sonrası ge-
lişir. Yardımla üreme teknikleri(YÜT) sırasında go-
nadotropin kullanımı sonrası ovülasyon tetiklemek 
amacıyla verilen eksojen ya da gebeliğin oluşumu-
na bağlı endojen hCG hormonu kaynaklıdır. Tedavi 
altına alınan kadınların küçük bir kısmında ovaryen 
cevap amaçlanılandan daha fazla gelişir ve spesifik 
bir patofizyolojisi olan OHSS meydana gelir. Ovaryen 
hiperstimülasyon sendromu (OHSS), overler, infer-
tilite tedavilerine (veya nadiren folikül stimüle edici 
hormon [FSH] reseptöründeki mutasyonlar) bağlı 
olarak aşırı uyarıldığında oluşur, intravasküler alan-
dan kaynaklanan serumun üçüncü boşluğa, özellikle 
abdominal boşluğa kaçmasıyla sonuçlanır. Ağır vaka-
larda plevral, perikardial alana sıvı kaçışı olur. Önemli 
fiziksel ve psikolojik morbidite nedenidir. OHSS şid-
detli formunda yaşamı tehdit eden bir rahatsızlıktır 
çünkü inme ve ARDS ya da arteriyel tromboembolik 
olaylara neden olabilir. Anne ölümüne sebep olabi-
lir. Sadece OHSS’e bağlı ölüm sıklığı 3/100000 olarak 
rapor edilmektedir (1). Avrupa ve ABD de yıllık 6-7 
hasta, gebe kalmak uğruna hayatını kaybetmektedir. 
Çoğunlukla kendisini sınırlar, destekleyici tedavi ve 
yakın takip yeterlidir. Ağır formlarda komplikasyon 
riskini azaltmak için hastayı hastaneye yatırmak ve 
tedavi uygulamak gereklidir (2).
 Burada OHSS’nin patogenezi, klinik görünümü ve 
teşhisi gözden geçirilmektedir. 
 Kontrollü ovaryen hiperstimülasyonun (COH) en 
ciddi komplikasyonudur. Abdominal distansiyon, 
büyümüş overler, batında asit toplanması ve artan 
vasküler permeabilitenin oluşturduğu diğer komp-
likasyonları içerir (3-4). OHSS’nin patofizyolojisi tam 

olarak anlaşılamamıştır. Üçüncü boşluklara (hücreler 
arasındaki fonksiyonel olmayan alan) sıvı kaçışı vardır. 
Bu durum artan kapiler permeabilitenin bir sonucu-
dur. Genellikle yardımcı üreme tekniklerinde yapılan 
ovaryen hiperstimülasyonun bir yan etkisi olarak 
ortaya çıkmaktadır. OHSS’nin başlıca nedeni FSH ile 
uygulanan ovaryen stimülasyon sonrası verilen HCG 
dir. Duyarlı hastada nihai foliküler olgunlaşma ve 
ovülasyonun tetiklenmesi için insan koriyonik gona-
dotropin (hCG) uygulanması OHSS için esas uyarıcı 
olup, overde vasküler endoteliyal büyüme faktörü-
nün (VEGF) aşırı ekspresyonuna, vazoaktif-anjiyoje-
nik maddelerin salınmasına ve bazı sitokinler artan 
vasküler permeabiliteye, üçüncü boşluğa sıvı kaçışına 
ve OHSS’ye yol açar (5). En çok asit, daha nadir olarak 
pleural ve perikardial efüzyon görülür. OHSS nin akut 
fazında hipovolemi gelişir ve kan volümünde %20 ka-
yıp oluşabilir. Elektrolit kaybı ile beraber serum osma-
laritesi ve sodyum konsantrasyonu azalır (6,7).
 OHSS genç, sağlıklı hastaları etkileyen iyatrojenik 
ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir rahat-
sızlıktır. OHSS’nin, hCG ile ilgili olan iki klinik formu 
vardır: erken başlangıçlı formu (hCG uygulanmasın-
dan sonraki ilk dokuz gün içerisinde oluşur) ve geç 
başlangıçlı formu (gebelik oluşmasına bağlı plasen-
tadan salgılanan hCG üretiminin artması ile oluşur, 
hCG uygulanmasından dokuz gün ya da daha uzun 
süre sonra meydana gelir) (8).

EPİDEMİYOLOJİ 

Fertilite tedavisi alan hastalarda klinisyen her zaman 
OHSS riskine karşı uyanık olmalıdır. Yüksek doz kul-
lanımında ve daha agresif tedavi uygulandığında 
OHSS riski artmaktadır. Bu durumun gelişimi uygun 
ilacın, uygun hastaya, uygun doz ve sürede kullanımı 
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ile azaltılabilmektedir. Nitekim aromataz inhibitörleri 
ve klomifen sitrat kullanılan siklüslerde; orta ve şid-
detli OHSS, hafif OHSS ye göre çok daha nadir görül-
mektedir. OHSS’nin şiddetli formu nadir görülmesine 
karşın, fertilite tedavisi gören genç kadınlarda potan-
siyel olarak ölümcül iyatrojenik bir komplikasyondur.

 Zamanlanmış cinsel birliktelik ya da intrauterin 
inseminasyon için klomifen sitrat veya aromataz 
inhibitörleri ile ovülasyon indüklendiğinde, hafif 
OHSS ile uyumlu ovaryen büyüme oluşabilir, orta 
dereceli ve şiddetli OHSS daha nadir olarak görül-
mektedir (9).

 Hafif OHSS, siklüslerin üçte birinde görülürken, 
orta ve ağır OHSS %3.1 - %8 oranında görülmek-
tedir (3,10,11).

 IVF tedavisinde şiddetli OHSS vakalarının insidan-
sının zaman içinde arttığı gözlenmiştir: 1987’de 
yüzde 0.06’dan 1996’da yüzde 0.24’e çıkmıştır.
(10,12).

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddetli OHSS insi-
dansını tüm stimülasyon siklüsleri için yüzde 0.2 
ila 1 olarak tahmin etmektedir (14). Şiddetli OHSS 
halen nadir görülse bile, bazı çalışmalar bu komp-
likasyonun sıklığının artmakta olduğunu göster-
mektedir (10,12,13). 

 Çok nadir olarak OHSS gebelik sonrasında kendi-
liğinden gelişmektedir (15).

ETYOPATOGENEZ

OHSS’nin altında yatan esas makanizma, overlerin 
FSH ile yapılan kontrollü hiperstimülasyonunu taki-
ben LH ve hCG’ye maruz kalmasıdır. Spontan ovula-
tuar siklüslerde, hipotalamik-pitüiter mekanizmalar 
erken antral foliküllerin küçük bir miktarının rekrut-
manı ile sınırlıdır, bunu siklüs ortasında lüteinize edi-
ci hormonun (LH) artışına bağlı olarak tek bir baskın 
folikülün seçilmesi ve yumurtlaması izler.
 - Normal menstrüel siklüsde görülen bu denge, 
yüksek doz eksojen gonadotropinlerin uygulanması 
ve ovülasyonun hCG ile tetiklenmesi sonucu bozulur 
ve OHSS gelişir. 
 OHSS normal fizyolojik prosesin abartılması ola-
rak tarif edilebilr. OHSS’nin aşamaları şu şekildedir: 
 Çok sayıda küçük antral folikülün fonksiyonel ko-

horta alınması(1)
 Çok sayıda büyük antral folikülün ovülasyona 

(veya lüteinizasyona) kadar devamlı geliştirilme-
si, over hacminin artması, estradiolün artması,

 hCG uygulanmasından sonra vasküler endotelyal 
büyüme faktörünün aşırı salgılanması(17)

 Artan permeabilite ile abartılmış perifoliküler ne-
ovaskülarizasyon

 Foliküler sıvının ve büyük miktarda VEGF içeren 
perifoliküler kanın periton boşluğuna kaçması

 VEGF dışında birçok diğer medyatöründe süreç-
de rol oynadığı düşünülmektedir. Artmış proin� a-
matuvar medyatörler damar geçirgenliğini arttır-
makta ve protrombotik etki göstermektedir (18). 
Vasoaktif maddeler, interlökinler, tümör nekrosis 
faktör(TNF), endotelin-1 de vasküler permeabili-
teyi arttırır.

 Kan damarlarının (sadece over içerisinde değil) 
fonksiyonel bozukluğu

 İntravasküler alandan üçüncü kompartmana bü-
yük miktarda sıvı kaçması, third spacing” olarak 
da bilinen bu olayın ödem, asit, hidrotoraks, aza-
lan renal kan akışı ve/veya perikardiyal efüzyon 
gelişimiyle birlikte intravasküler hipovolemi ile 
sonuçlanması

 Kardiyak, renal, pulmoner ve karaciğer fonksiyo-
nunun bozulması

Ovulatuar hCG enjeksiyonu  —  Ekzojen insan ko-
riyonik gonadotropin (hCG) uygulanması OHSS pa-
tojenezinde anahtar rol oynar. hCG uygulanmayan 
vakalarda OHSS gelişmemektedir (19). OHSS hCG’nin 
ovulatuar dozu uygulanmadığı takdirde oluşmaz 
(20,21). Ekzojen hCG granüloza hücrelerinde masif 
lüteinizasyona sebep olmakta bu da VEGF gibi vazo-
aktif madde salınımına sebep olmaktadır. hCG dışın-
daki ilaçlar böyle bir duruma sebebiyet vermez (ör, 
gonadotropin-salgılatıcı hormon [GnRH] agonistleri) 
(22). hCG’nin etkisi yüksek biyolojik aktivitesiyle ilgi-
li olup, endojen LH’ninkinden altı ila yedi kat daha 
fazladır, bunun sebebi ise muhtemelen hCG’nin yarı 
ömrünün daha uzun olmasıdır. (23).

VEGF/vasküler permeabilite  —  hCG uygulaması 
sonrasında pek çok maddenin artan vasküler perme-
abilite nedeni olduğu gösterilmiştir, fakat vasküler 
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) başlıca rolü oy-
nuyor gibi görünmektedir (22,24-30). VEGF heparin 
bağlayıcı proteinler ailesinin bir üyesidir. VEGF mRNA 
ve protein ovülasyon sonrasında foliküler gelişimin 
geç döneminde granulosa ve teka tarafından eks-
prese edilmektedir. Şiddetli OHSS’si olan hastalardan 
alınan asit sıvısı üzerinde yapılan çalışmalar VEGF’nin 
başlıca kapiler permeabilite ajanı olduğunu göster-
miştir (31).
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 VEGF serum konsantrasyonları OHSS şiddeti ile 
pozitif koreledir (32-34). Artan kapiler permeabilite 
ve üçüncü boşluğa sıvı kaçması genellikle overlerle 
ve batın boşluğu ile sınırlıdır (35). Ek olarak, oosit ba-
ğışı sonrasında hamile kalan hastalarda yüksek ser-
best VEGF düzeyleri olmasına karşın OHSS görülme-
mektedir (36).
 VEGF-VEGFR-2 kompleksinin vasküler permeabi-
liteyi artırma basamakları hakkında çok az şey bilin-
mektedir, fakat endotelyal hücre-hücre birleşme yer-
lerinde bulunan elementler rol oynayabilir (37-39).

Nadir nedenler — Genetik farklılıklar da OHSS açı-
sından risk faktörleri arasında yer almaktadır. OHSS 
nadir de olsa ovülasyon indüksiyonu veya IVF siklüs-
leri haricinde de gelişebilir. Bu vakalarda OHSS en-
dojen gonadotropinlerin (hCG) veya gonadotropin 
benzeri moleküllerin (tiroid stimüle edici hormon 
TSH]) yüksek üretimi veya endojen gonadotropinle-
re (folikül stimüle edici [FSH] reseptördeki mutasyon-
lar) artan hassasiyetin sonucu olabilir. Gonadotropin 
stimülasyonuna over cevabı birçok genle düzenlen-
mektedir. Genlerdeki mutasyonlar OHSS ile sonuçla-
nabilir. Bu gibi durumlarda şiddetli hastalık çok nadir 
olarak görülmektedir.

 FSH reseptör gen mutasyonları –Folikül stimü-
lan hormon (FSH) reseptör sinyal genleri OHSS ile 
ilişkilidir. FSH reseptörlerinin persistan uyarımı 
aşırı foliküler gelişime sebep olmakta ve OHSS ye 
yol açmaktadır.

 Foliküler büyümeye dahil olan diğer gen-
lerdeki mutasyonlar  – nükleotid poliformizm 
OHSS riskini arttırır (40). İki çalışmada kemik mor-
fogenetik proteinin(BMP) folikülogenezde rol 
oynadığı gösterilmiştir. BMP15. gen daha yüksek 
OHSS geliştirme riski ile ilişkilendirilmiştir. (41-
42). BMP15 normalde FSH reseptör ekspresyonu-
nu inhibe eder; mutasyonlar bu normal mekaniz-
mayı baskılayabilir ve OHSS riskini artırabilir.

 Anormal şekilde yüksek hCG düzeyleri –   Mo-
lar gebeliklerde veya çoğul gebeliklerde endojen 
hCG düzeyi yüksek olduğu için OHSS insidansı ar-
tar (43).

 Menopoz öncesi kadınlarda gonadotrop ade-
noma– Pek çok çalışma menopoz öncesi kadın-
larda gonadotrop adenomalardan kaynaklanan 
FSH’nin ovaryen hiperstimülasyonla sonuçlandı-
ğını göstermektedir. 

 Anormal şekilde yüksek TSH düzeyleri  –   
(44,45).

 FSH’nin ektopik hipersekresyonu  – FSH’nin 
pankreatik nöroendokrin tümörden kaynaklanan 
ektopik hipersekresyonu 26 yaşındaki bir kadın-
da ovaryen hiperstimülasyon ile sonuçlanmıştır. 
(46).

RİSK FAKTÖRLERİ

OHSS’nin önlenebilmesi için en önemli basamak risk-
li hastaların seçilebilmesi ve bu hastalara özel strate-
jilerin belirlenmesidir. OHSS için pek çok risk faktörü 
mevcut olup ilk sırada şunlar yer almaktadır:

Primer risk faktörleri:

 Önceki OHSS öyküsü(10,47).
 Polikistik over sendromu (PCOS) (10,16,48-51). 

OHSS’si olan 128 kadından alınan bir rapora göre 
kadınların yüzde 38’inde PCOS mevcuttur. 10 ça-
lışmanın bir meta analizinde PCOS’u olan kadın-
lar diğer infertilite teşhisi konan kadınlara oran-
la OHSS için daha yüksek risk altındadırlar (risk 
oranı [OR] 6.8, %95 CI 4.9-9.6) (52). Bu risk artışı 
sadece PKOS varlığında değil artmış antral folikül 
varlığında da kendini göstermektedir.

 Potansiyel biyomarkırlar – Bazal serum anti-mül-
lerien hormon (AMH) konsantrasyonu >3.3  ng/
mL ve antral folikül sayısı (AFC) >8. Retrospektif 
bir çalışmada bu değerler OHSS geliştirmeyen 
aynı yaştaki kontrol grubuna oranla OHSS geliş-
tiren 41 kadındaki OHSS riski belirleyici olmuştur 
(53). AMH’nin 3.36 ng/ml eşik alındığında %91 
sensitivite ve %81 spesivite ile OHSS oluşumunu 
öngörmüştür. Broer SL ve ark.larının yaptığı ça-
lışmada da AMH ve antral folikül sayısının OHSS 
riskini öngörme açısından spesivite ve sensitivi-
teleri benzer rapor edilmiştir. Bu ikisi birbirinin 
yerine rezerv testi olarak kullanılabilir gibi görün-
mektedir (54).

Sekonder risk faktörleri:

 Ovaryen yanıta bağlı olan sekonder risk faktör-
leri (49):İkincil risk faktörleri kontrollü ovaryen 
hiperstimülasyon esnasında oluşan cevaba bağlı 
olarak gelişir.

 Folikül sayısı (risk 10 mm çapı olan 20’den fazla 
folikül sayısı ile artmaktadır). Kwee ve arkadaşla-
rının 2007 yılında yaptığı 110 sikluslu çalışmada 
overde bilateral 14 ve daha fazla antral folikül 
bulunması OHSS’nin ortaya çıkmasını %81 sen-
sitivite ve %89 spesivite ile öngörmektedir (55). 
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Papanikolaou ve ark.larının yaptığı bir çalışmada 
bilateral overde onsekiz ya da daha fazla 11mm 
çapında follikül bulunduğu zaman, OHSS nin 
%83 sensitivite ve %69 spesivite ile oluşabilece-
ği tahmin edilmiştir. Toplanan oosit sayısı da bu 
anlamda değerlendirilebilir; ancak, otuzdan fazla 
oosit elde edilmedikçe OHSS olasılığı düşük gö-
rünmektedir(56).

 Yüksek (veya hızla yükselen) serum östra-
diol konsantrasyonu. Birçok çalışmada or-
talama estradiol seviyesi OHSS geliştiren 
hastada daha yüksektir (57,58). Bir raporda preo-
vülatuar östradiol konsantrasyonları >3500 pg/
mL  (12,850  pmol/L)  veya >6000  pg/
mL (22,028 pmol/L) olan kadınlardaki OHSS in-
sidansı sırasıyla yüzde 1.5 ve 38 olmuştur (51). 
OHSS’nin önlenmesi için serum östradiol seviye-
sinin izlenmesinin rolü tartışılmıştır.

 İn vitro fertilizasyonda (IVF) toplanan oosit sayısı 
(risk artan oosit sayısıyla artmaktadır) (51).

 Luteal faz desteği için progesterondan ziyade insan 
koriyonik gonadotropin (hCG) uygulanması (59).

 Gebelik sadece geç OHSS riskini artırmamakta, 
fakat aynı zamanda OHSS’nin süresini ve şiddetini 
de (endojen hCG ile persistan stimülasyona bağlı 
olarak) arttırmaktadır (60).

 Nispeten yeni bir aday ikincil risk faktörü de pa-
togenezde ki rolünden ötürü vasküler endotelyal 
büyüme faktör (VEGF) olarak rapor edilmektedir. 
Hücresel aktin fibrillerinin bütünlüğünü bozarak sıkı 
hücrelerarası bağları gevşetir (61). Kısmen nitrik oksit 
aracılığıyla damar duvarlarından geçirgenliğini art-
tırır (62). Ancak VEGF hem serumda hem de follikü-
ler sıvıda tespit edilebilse de OHSS’yi öngörmedeki 
gücü ile ilgili çelişkili sonuçlar vardır.
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 Daha genç yaş ve düşük vücut ağırlığının OHSS ile 
muhtemel ilişkili olduğunun bildirilmiş olmasına karşın, 
ikisi de iyi bir risk belirleyici değildir (10,48,50,60-64).
 Klinik uygulamamızda kullandığımız çoğu ikincil 
risk faktörlerinin ortak özellikleri çok yüksek rakam-
lara ulaşmadıkça OHSS riskini öngörme değerlerinin 
düşük olmasıdır.

TANI ve KLİNİK BULGULAR 

Tanı anamnez ve ultrasonla konulabilir.
 Büyümüş overler (abdominal rahatsızlığa neden 
olabilir) ve artan vasküler permeabilite sonucu karın-
da sıvı birikmesi ve ağrı en önemli başlangıç belirtile-
ridir (65).
 “Erken” OHSS genellikle hafif ve orta şiddettedir 
ve insan koriyonik gonadotropinin ovülatuar dozun-
dan sonraki dört ila yedi gün içerisinde başlar.
 “Geç” OHSS tipik olarak konsepsiyon sonrasında 
hCG’nin ovülatuar dozundan en az dokuz gün sonra 
başlar. Geç OHSS daha şiddetlidir çünkü gebelikde 
yükselen hCG seviyesi OHSS seyrini kötüleştirir. Erken 
semptomlar abdominal distansiyon ve muhtemelen 
over büyümesine ve abdominal sıvı toplanmasına 
bağlı olan ağrıdır.
 Sını� andırma — OHSS, semptomlarının şiddeti, 
belirtiler ve laboratuvar bulgularına göre dört aşa-
mada sını� andırılabilir: Hafif, orta,şiddetli,kritik form-
ları vardır.
 Ovülasyon indüksiyonu yapılan bir hastada bu-
lantı-kusma şikayeti ile birlikde muayenede iri over-
ler ve abdominal distansiyonun saptanması OHSS 
nin tipik prezentasyon şeklidir. Rüptüre kistlerden 
sızan kan, proteinden zengin sıvı, in� amatuvar medi-
atörler, peritoneal iritasyon ve ağrıya sebep olur. Yük-
sek hemotokrit, düşük osmolalite ve düşük sodyum 
düzeyleri tanı için değerlidir. Ayırıcı tanılar arasında 
pelvik enfeksiyon, pelvik abse, apandisit, ovaryen 
torsiyon, kist rüptürü, bağırsak perforasyonu ve ek-
topik gebelik sayılabilir (81).
 Bunların akut abdominal ağrıya sebep olacağı 
akılda tutulmalıdır (4, 66-69).
 Pulmoner fonksiyonlar, büyümüş overlerin ve asi-
tin diframa yaptığı bası sonucu bozulabilir. Dispne 
gelişir. Perikardial efüzyon, pulmoner ödem atelekta-
zi, pulmoner emboli, ARDS diğer dispne nedenleridir 
(70,71,72).
 Kanada çalışmasında 771 hastanın 22’sinde (%3) 
OHSS görülürken, bunların sadece 5’inde plevral 
efüzyon saptanmış, sadece 1’inde torasenteze gerek 
duyulmuştur (73).

 Spesifik komplikasyonlar — OHSS gelişiminde 
görülebilen bu komplikasyonların yanı sıra diğer po-
tansiyel komplikasyonlar aşağıdakileri içermektedir:
 Over torsiyonu – Over hacmi arttığında over tor-
siyonu riski bulunmaktadır (74). İri overlerle beraber 
karın ağrısı, bulantı kusma, progresif lökositoz ve 
anemi bulunması adneksiyal torsiyonu düşündür-
melidir (75).
 Tromboembolizm – Tromboembolik olaylar sık 
değildir, fakat en ciddi OHSS komplikasyonları ara-
sındadır. Trombozlar arteriyel (yüzde 25) veya venöz 
(yüzde 75) olabilir ve kalıcı nörolojik hasar ya da ölü-
me yol açabilir (76-78).
 Tromboz oluşmasının sadece hemokonsantras-
yonla değil, fakat aynı zamanda yükselmiş serum 
östrojen konsantrasyonu ve protrombotik faktör-
lerin yükselmesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Bir raporda OHSS’si olan kadınlarda yüksek faktör V 
düzeyleri, plateletler, fibrinojen, profibrinolizin, fibri-
nolitik inhibitörler ve artan tromboplastin oluşumu 
gözlenmiştir (79,80). %4-12 oranında pulmoner em-
boli görülebilir.
 Elektrolit imbalansı- Sıvı ekstravazasyonu ve hi-
povolemi renal perfüzyonu bozar. Renal disfoksiyon 
sonucu hiperkalemi ve asidoz gelişebilir.
 Akut Renal Yetmezlik- Hipovolemiye bağlı hemo-
konsantrasyon sonucu hiperkoagülasyon gelişebilir. 
Tubulüslerde oluşan mikrotrombuslar renal perfüz-
yonu bozarak akut renal yetmezlik ile sonuçlanabilir.

ÖZET VE ÖNERİLER

Risk varsa tedaviye başlarken hasta bu konuda bilgi-
lendirilmelidir.

- OHSS ovülasyon indüksiyonu için kullanılan 
gonadotropin sonrası ovülasyonu tetiklemek 
için verilen hCG ile oluşur. Normal fizyolojinin 
abartılı halidir.

- OHSS semptomların, belirtilerin ve laboratu-
var bulgularının şiddetine bağlı olarak hafif, 
orta dereceli, şiddetli ve kritik olarak sını� an-
dırılabilir. 

- Hafif OHSS abdominal distansiyon ve rahatsız-
lık ile karekterizedir. Bulantı, kusma, ishal eşlik 
edebilir. YÜT esnasında sık olarak karşılaşılır.

- Orta dereceli ve şiddetli OHSS insidansı hafif 
OHSS’den daha düşüktür.

- Orta dereceli OHSS’de ultrasonda eşlik eden 
asit bulgusu vardır.

- Şiddetli OHSS plevral efüzyon, dispne, oligü-
ri ve venöz tromboz ile karekterizedir. Kritik 
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formda masif hidrotoraks, tromboemboli, ar-
teriyal tromboz, ARDS, sepsis görülebilir. Kan 
değerleri bozulmuştur.

- hCG uygulaması sonrasında artan vasküler 
permeabilite nedeni olarak birçok madde 
gösterilmiştir, fakat vasküler endotelyal bü-
yüme faktörü (VEGF) başlıca rolü oynuyor gibi 
görünmektedir. 

- Risk faktörleri primer olarak polikistik over 
sendromu (PCOS) varlığını, önceki OHSS’yi, 
içermektedir. Sekonder olarak ise tedaviye 
verilen cevaba bağlı olarak ortalama estradiol 
seviyesini, overde ki folikül sayısını, içermek-
tedir.

- Gebelik OHSS riskini, süresini ve şiddetini art-
tırmaktadır (endojen hCG ile persistan uyarıl-
maya bağlı olarak) 

- OHSS teşhisi klinik öyküye ve transvajinal ult-
rasona dayanarak yapılır. 
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Ovaryen Hiperstimülasyon 
Sendromundan Korunma ve 
Tedavi

Kişiselleştirilmiş Tıbbi Tedavi

Mümkün olan en düşük doz verilmelidir. OHSS açısın-
dan yüksek risk faktörlerine sahip bir hastada ilk akla 
gelen yöntem verilecek FSH hormonu dozunun azal-
tılması olacaktır. Düşük doz FSH uygulaması ise bazı 
hasta gruplarında yetersiz follikül cevabı veya uzamış 
KOH süresi anlamına gelebilmektedir. Bu kapsamda 
her hastanın en uygun FSH başlama dozu birtakım 
değişkenlerle önceden belirlenebilir mi sorusuna is-
tinaden yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar mev-
cuttur. Popovic-Todovic ve arkadafllarının 2003 yılın-
da yaptığı bir çalışmada(1) follikül sayısı, over hacmi, 
doppler skorları, kadın yaşı ve hatta sigara içimi göz 
önüne alınarak başlangıç FSH dozu kişiselleştirilmiş; 
ancak, aşırı cevap sıklığında kontrol grubuna göre bir 

azalma olmamıştır. PCOS’u olan hastalara metformin 
başlanması hiperstimülasyonun engellenmesine yar-
dımcı olabilir. 2011 tarihli retrospektif bir çalışmada 
(2) ise anti müllerian hormon seviyelerine göre baş-
langıç FSH dozları kişiselleştirilmiş ve konvansiyonel 
yöntemlerle dozların belirlendiği tarihi kontrollere 
göre siklus iptaline neden olan OHSS sıklığı daha az 
gözlenmiştir (%6.9’a karşı%2.3; p:0.004). 

Siklus İptali 

hCG uygulanmaz ise OHSS gelişmez. Hem erken hem 
geç OHSS engellenir. Çok ağır durumlarda, başka 
çare yok ise uygulanabilir. Tüm tedavi boşa gideceği 
için tercih edilmez.

Metformin Kullanımı

OHSS riskini azaltmak amacıyla sıkça başvurulan bir 
diğer strateji de insülin hassaslaştırıcı ajanların kulla-
nımıdır. Metformin ucuz, etkili ve güvenli bir ilaçtır. 
Tek başına veya ovülasyon indüksiyonu ilaçları ile be-
raber kullanılabilir. 2006 yılında yapılan ve 5 çalışma 
içeren bir meta analizde metformin kullanımı ile bir-
likte risk belirgin olarak azalmakta (OR: 0.21 %95CI: 
0.110.41) ancak gebelik oranları etkilenmemektedir 
(3).

Coasting: 

Estradiol seviyesi hızla yükseldiğinde (>3000pg/ml) 
veya çok sayıda folikül varlığında (>20) gonadotro-
pin dozu azaltılabilir veya tamamen stoplanabilir. 
GnRH agonist tedavisi devam ettirilir. Küçük foliküller 
atreziye giderken büyük foliküller büyümeye devam 
eder. Coasting yönteminin IVF sikluslarında etkinliği-
ni değerlendiren RCT’ler ortak bir meta-analizde(4) 
değerlendirildiği zaman orta veya şiddetli OHSS 
sıklığında kontrol gruplarına göre hiçbir farklılık gös-
terilememiştir (OR: 0.53 %95CI: 0.23-1.23). Bazı çalış-
malar ise 3 güne kadar uygulandığında OHSS riskini 
azaltırken gebelik oranını değiştirmediğini, 4 gün ve 
üzerinde uygulandığı zaman ise implantasyon oran-
larını düşürdüğünü göstermektedir.

Ovulasyonun Tetiklenmesi için Modifiye 
Metodların Uygulanması

OHSS’yi önlemek için bireysel potansiyel riski tanım-
lanmalı ve oluşmasından kaçınmak için uygun strate-
jiler planlanmalıdır. Başlıca adımlar; risk faktörlerinin 
fark edilmesi, yardımla üreme için bireyselleştirilmiş 
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over uyarılma rejimlerinin kullanılması, artan OHSS 
riski indikatörleri geliştiğinde tedavinin modifiye 
edilmesi ve nihai oosit olgunlaşması için standart 
doz insan koriyonik gonadotropin (hCG) yerine dü-
şük doz hCG uygulanmasıdır.

HCG dozunun azaltılması

Yeterli klinik kanıt mevcut değildir. Kolibianakis ve 
ark tarafından 2007 yılında rapor edilmiştir(17). Buna 
göre PKOS’lu hastalara 5000 ya da 10.000 IU HCG tat-
bik edildiğinde benzer sayıda oosit toplanmış ancak 
OHSS riskleri de aynı bulunmuştur. Bu arada yapılan 
meta-analizde üriner ya da rekombinant hCG arasın-
da OHSS anlamında bir fark olmadığını da belirtmek-
te fayda vardır (9).

HCG Yerine GnRH agonist ile Triger Yapılması 

HCG ile ovülasyonun tetiklenmesi OHSS’ye neden 
olmaktadır. Antagonist protokollerde GnRH agonist 
ile ovülasyonun tetiklenmesi OHSS insidansını azalt-
maktadır. GnRH agonist kullanımı endojen LH salını-
mını tetikleyerek etki eder (14).

Minimal veya Mild Protokollerin 
Kullanılması 

Hafif stimülasyonda GnRH agonistleri kullanılmakta 
ve 100-150 IU FSH genellikle adetin 5. günü başlan-
maktadır. Burada amaç FSH dozunu düşük tutarak 
çok sayıda folikül gelişimi yerine birkaç folikül geliş-
tirmektir. Hedef 10 dan daha az folikül elde etmektir. 
Minimal stimülasyonda ise amaç 5 ve altında oosit 
elde etmek olup literatürde çok farklı protokoller de-
nenmiştir. Klomifen sitrat ve düşük doz eksojen FSH 
farklı kombinasyonlar şeklinde uygulanmaktadır. 
43.000 siklusluk bir seride hiç OHSS rapor edilmemiş-
tir. Canlı doğum oranları düşüktür. Hafif ve minimal 
protokollerde gebelik oranı düşük olduğu için çok 
fazla tercih edilmemektedir (5).

Agonist Antagonist Protokol

5417 hastayı içeren bir metaanalizde OHSS riski anta-
gonist grupta agonist gruba göre %50 azalmış olarak 
rapor edilmiştir. (OR: 0.50 %95CI: 0.37-0.66) (6). Ago-
nist protokol yerine antagonist protokolün tercih 
edilmesi OHSS riskini yarı yarıya azaltmaktadır. OHSS 
riski açısından, ovülasyon indüksiyonunda kullanılan 
üriner ve rekombinan gonadotropinler arasında bir 
fark yoktur (9).

İn Vitro Matürasyon Tekniği 

Gonadotropin verilmez. Oositler toplanır. OHSS ihti-
mali 0’a yakındır. Gebelik oranları çok düşüktür (7).

Embriyo Freezing

Toplanan tüm M2 foliküller fertilizasyon sonrası don-
durularak saklanır. Böylece geç  OHSS riski ekarte 
edilir. Ovülasyon için hCG kullanılmış ise erken OHSS 
riski ekarte edilemez. GnRH agonist ile ovülasyon te-
tiklenirse erken OHSS engellenebilir (8).

Luteal Faz Desteği için hCG Kullanımından 
Kaçınılması

Luteal faz desteği için etkili olmakla beraber OHSS 
riskini arttırır. Luteal faz desteği için progesteron kul-
lanımı, düşük devam eden gebelik oranlarını değiş-
tirmezken OHSS insidansını düşürür.

Dopamin Agonistleri 

Dopamin agonistleri VEGF etkisini azaltarak OHSS 
riskini azaltır. VEGF 2 reseptörlerinin aktivasyonuna 
engel olurlar. Şiddetli OHSS vakalarından daha çok 
orta şiddetli OHSS vakalarında etkilidir. hCG verildiği 
günden itibaren 0.5mg/gün ; 8 gün boyunca verile-
bilir. Erken OHSS yi engeller (10).

Oosit toplanması sırasında albümin veya 
HES uygulanabilir.

Bu volüm genişleticiler intravasküler onkotik basıncı 
arttırarak intravasküler sıvı hacmini arttırabilir (15). 
OHSS etiyolojisinde rol oynayan ovaryen mediatör-
lere bağlanarak bunları inaktive ederek etki ettiği 
düşünülmektedir. Yeterli veri yoktur (11,12). Albumin 
etkisi ile ilgili çalışmalar çelişkilidir. Albumin viral en-
feksiyon, bulantı, kusma, alerjik reaksiyon sebebi ola-
bilir ve pahalıdır (13). HES viral enfeksiyon açısından 
güvenlidir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Nonsteroidal Antiin� amatuvar İlaçlar

Düşük doz aspirin yüksek risk grubunda OHSS insi-
dansını azaltır. Gebelik oranları etkilenmez.

YÖNETİM 

Yukarıda da belirtidiği gibi OHSS den korunabilmek 
çok önemlidir. Pek çok kadın ayakta tedavi edilebi-
lir. Ancak, şiddetli ya da kritik OHSS’si olan kadınların 
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hastaneye yatırılması gerekmektedir (bazı vakalarda 
yoğun bakım ünitesinde [ICU]). OHSS kendini sınır-
layan bir hastalıktır, ancak gebelik oluşmuşsa semp-
tomları uzayabilir.
 OHSS için birçok klinik uygulama yönergeleri 
American Society of Reproductive Medicine, the Ro-
yal College of Physicians of Ireland, ve Joint Society 
of Obstetricians and Gynecologists of Canada-Cana-
dian Fertility and Andrology Society tarafından ya-
yınlanmıştır (16-18).
 Hastalığın evresi doğru olarak tespit edilmeli ve 
ona göre tedavi uygulanmalıdır.

Hafif OHSS — Çoğu ovaryen hiperstimülasyon send-
romu (OHSS) vakaları hafif ya da orta derecelidir ve 
ayakta tedavi temelinde takip edilir. Genellikle des-
tek tedavisi yeterlidir. Bu vakalar kendini sınırlamak-
tadır ve semptomların giderilmesi konservatif olarak 
yönetilebilir. Günlük kilo takibi, abdominal çevre öl-
çümü ile takip yapılabilir. Hafif OHSS yardımla üreme 
için ovaryen stimülasyon uygulanan pek çok kadında 
görülmektedir. Hafif OHSS vakalarında asetaminofen 
tercih edilir. Ağır fiziksel aktiviteden kaçınmak gerek-
lidir. Semptomların ağırlaşması durumunda en yakın 
sağlık kurumuna başvurmaları önerilmelidir. Hafif 
OHSS özellikle gebelik oluşmuşsa orta dereceli ya da 
şiddetli duruma ilerleyebilir. Bu nedenle, hafif has-
talığı olan kadınlar kötüleşen karın ağrısı, kilo artışı 
(>1 kg/gün) ve en az iki hafta boyunca ya da mens-
trüel kanama oluşana kadar artan abdominal karın 
çevresi için gözlenmelidir. Bunlar önemli bulgulardır 
hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Orta dereceli OHSS  —Tedavi gözlemi, yatak istira-
hatini, yeterli sıvı alınımını ve ultrasonografik takibi 
içerir. Orta dereceli ovaryen hiperstimülasyon send-
romu olan kadınlar (OHSS) için öneriler aşağıdakileri 
içermektedir.

 Hemokonsantrasyonu önlemek amaçlı günde 
1 ila 2 litre sıvı alımı sağlanmalıdır. Diüretikler 
kontrendikedir çünkü azalan intravasküler 
hacmi kötüleştirebilirler.

 Hastalığın şiddetini takip açısından ultraso-
nografiden faydalanılabilir.

 Tromboemboli riskini önlemek için yürüyüş 
önerilebilir, fakat diğer fiziksel aktivitelerden 
kaçınılmalıdır. Cinsel birleşmeden kaçınılmalı.

 Bazen yatak istirahati gereklidir. Ayaktan veya 
hastanede takip edilebilir.

 Günlük kilo, karın çevresi ölçümleri ve idrar çı-
kışı kayıtları tutulmalıdır. Aldığı çıkardığı takip 
edilir. Aldığı çıkardığı arasında 1000 ml’den 
fazla fark gelişirse yakın takip gereklidir.

 Laboratuvar testi (tam kan sayımı [CBC], 
elektrolitler, kreatinin, serum albümin ve ka-
raciğer enzimleri)bakılmalıdır. Hafif evredeki 
hastalara ek olarak böbrek fonksiyon testleri 
ile hemotokrit değerleri de takip edilmelidir. 
Hemokonsantrasyonun veya asitin artması 
durumunda bu takipler 48 saat yerine 24 sa-
atte bir yapılmalıdır.

 Hamile hastalar çok yakından izlenmelidir 
çünkü yükselen endojen insan koriyonik go-
nadotropin (hCG) düzeyleri nedeniyle kötü-
leşmeleri (veya daha şiddetli semptomlar ser-
gilemeleri) olasıdır (17). Şiddetli OHSS’si olan 
hamile hastaların iyileşmesi hamile olmayan 
(tipik olarak 10 ila 14 gün içerisinde semp-
tomların geçmesini deneyimleyen) hastalara 
oranla daha uzun sürmektedir.

 Bulantı kusma ve ishalin eklenmesi veya artması, 
sürekli kilo artışı OHSS’nin ilerlediğini gösterir. Ultra-
sonografik olarak kistlerin küçülmesi, hastanın genel 
durumunun, kan değerlerinin düzelmesi, hastalığın 
gerilediğini gösterir.

Dopamin agonistleri (DA)  —  Ovaryen stimülas-
yon uygulanan ve OHSS açısından yüksek risk altın-
da olan kadınlarda gelişmekte olan orta dereceli ve 
şiddetli OHSS oranı, hCG uygulanma ya da oosit top-
lanma gününde kabergolin (0.5 mg/gün, oral olarak) 
ile anlamlı şekilde düşürülebilir. OHSS bir kez oluştu 
mu, OHSS tedavisinde DA etkinliliği hakkında pek az 
şey bilinmektedir. Ancak, bazı küçük çalışmalar klinik 
semptomları ve şiddeti azaltabileceğini ileri sürmek-
tedir (19-22). 

Şiddetli ve kritik OHSS

Hastaneye yatış  —  Sık olarak görülmez fakat teh-
likelidir. Şiddetli OHSS olan hastalar hastane şartla-
rında takip edilmelidirler. Hasta ne zaman hastaneye 
yatırılır?: hematokrit > yüzde 45, lökositler >25,000/L 
ve kreatinin >1.6  mg/dL. Şiddetli karın ağrısı, inatçı 
kusma, şiddetli oligüri/anüri, gergin asit, dispne veya 
taşipne, hipotansiyon, baş dönmesi veya senkop, şid-
detli elektrolit dengesizliği veya anormal karaciğer 
fonksiyon testleri varlığında
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 Yatak istirahati önerilir. Şiddetli hiperstimülasyo-
nun tıbbi tedavisi intravasküler kan hacminin idame 
ettirilmesine yöneliktir. Fizik muayene, kilo takibi ve 
abdominal çevre ölçümü ile yapılır. Her 4 saatte kan 
değerleri bakılır. Oral sıvı alımı yeterli olmayan hasta-
larda izotonik kristaloid çözeltiler (ör. normal serum 
fizyolojik, laktatlı Ringer) şiddetli OHSS’si olan has-
talarda ilk seçenektir. Amaç hemotokriti % 38 altına 
düşürmektir. İzotonik kristoloid haricinde albümin 
verilmesinin etkinliği belirsizdir. Ancak mevcut kanıt-
lar intravenöz albüminin kristaloit çözeltilere oranla 
ek fayda sağlamadığını ileri sürmektedir. Eş zamanlı 
hede� er bozulmuş sıvı ve elektrolit dengesinin dü-
zeltilmesi, asit ve hidrotoraksın sekonder kompli-
kasyonlarının giderilmesi ve tromboembolinin ön-
lenmesidir. Bu hastalar için düşük molekül ağırlıklı 
heparin (DMAH) düşünülmelidir. Tromboz oluşumu-
nu engellemek için subkütan heparin 5000-7000U/
günde iki kez verilmelidir. Mobilizasyon sağlandıktan 
sonra kesilebilir. İdrar çıkışının az olduğu durumlarda 
dopamin infüzyonu yapılabilir. Diüretik kullanılmaz 
çünkü intravenöz basınç düşüktür. Santral kateter 
yerleştirilerek yakın takiple, yeterli idrar çıkışı sağ-
lanamayan vakalarda verilebilir. Aşırı asit varlığında 
veya plevral efüzyon varlığında parasentez ve tora-
sentaz uygulanabilir. Diğer organ ve damar yaralan-
malarını engellemek için ultrasonografi eşliğinde ya-
pılmalıdır. Parasentez sonrası hemokonsantrasyonda 
ve renal fonksiyonlarda düzelme beklenir. Alınan sıvı 
mikro filtrasyon sonrası tekrar intravenöz olarak has-
taya verilebilir veya bu hastalarda intravenöz kolloid 
replasmanı düşünülebilir.
 Kritik OHSS vakaları yoğun bakım ünitesinde 
(ICU) takip edilmelidir (23). Bu hastalarda böbrek 
yetmezliği, karaciğer hasarı, ARDS, tromboembolik 
olaylar ve multiorgan yetmezliği gelişebilir

Asit/kuldosentez  Asitin artması ve aşırı basısına 
bağlı semptomların oluştuğu durumlarda, pleural 
sıvı varlığında abdominal parasentez ve torasentez 
uygulanabilir. hCG sonrası 5-10 günlük süreçde 15 
kg’dan fazla kilo alan kadınlarda uygulanması uygun 
olabilir (7,8).

Tromboembolik olaylar için profilaksi
Tromboembolik pro� aksi OHSS olan tüm yatan has-
talara uygulanmalı veya hasta ayaktan takip ediliyor-
sa fakat ek patolojilerden ikisi varsa uygulanabilir. Ek 
patolojiler:yaş >35 yaş, obezite, hareketsizlik, yüksel-
miş hematokrit, kişisel ya da ailede tromboz öyküsü, 

trombofililer ve gebelik durumudur. Özellikle yüksek 
hemotokriti olan hastalarda antikoagulan tedavi 
yada varis çorapları tatbik edilebilir (16-18). Heparin 
antitrombin III üzerinden etkisini gösterir ve fibrino-
jenin fibrine dönüşümünü engeller. Yeni tromboz 
oluşumunu engeller, oluşanları eritmez. 5000-7000U 
heparin subkütan günde iki kez verilir.

Cerrahi tedavi ne zaman düşünülür? Adneksiyal 
torsiyon, over rüptürü ve ektopik gebelik durumla-
rında düşünülebilir.(6abc)
 OHSS’si olan kadınlar günlük olarak nasıl takip 
edilmeli? (17,23):
 Sıvı dengesinin değerlendirilmesi (günlük 

veya daha sık)
 Kilo ve karın çevresi ölçümleri
 CBC
 Elektrolitler, kan üre azotu (BUN), kreatinin
 Serum hCG ölçümleri (hastanın hamile kalıp 

kalmadığını belirlemek için)
 Santral venöz basıncın invazif ölçümü
 Over büyüklüğünü ve asiti değerlendirmek 

için gerektiği kadar pelvik ultrason
 Pevral ya da perikardiyal efüzyondan şüphe-

lenildiğinde göğüs radyografisi ve ekokardi-
yogram (gerektiği kadar sıklıkta)

Prognoz  —  OHSS kendini sınırlayıcıdır ve artan 
vasküler permeabilite kendiliğinden geriler.3. kom-
partman sıvısı hızla intravasküler alana çekilir. Gebe 
kalmayan kadınlar 10 ila 14 gün içerisinde düzelir. 
Çözülme evresinde hızlı bir diürez görülür. Asit geri-
ler hemotokrit normale döner, diürez başlar.

OHSS ve GEBELİK

Eğer gebelik oluşursa çözümü daha uzun süre alabilir 
(24). Yukarıda tarif edildiği üzere, OHSS plasentadan 
salgılanan hCG düzeyleri yükseldiğinde kötüleşebi-
lir. OHSS olan vakalarda düşük oranında artış tespit 
edilmemiştir (26,27). Preeklampsi ve preterm eylem 
riskinin arttığını gösteren çalışmalar vardır (28).

ÖZET VE ÖNERİLER

- Gonadotropin ile ovülasyon indüksiyon tedavisi 
gerekli ise dost tedaviler tercih edilmelidir. Az sa-
yıda folikül gelişimi, minimal veya hafif stimülas-
yon rejimleri tercih edilmelidir. (Soft stimülasyon 
rejimleri)

- Antagonist tedavi tercih edilmelidir
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- Ovaryen cevap kan tahlilleri ve ultrasonografik 
olarak takip edilmelidir.

- Ovulasyonu tetiklemek için GnRH agonist tercih 
edilebilir.

- Hasta olası durumlar için önceden bilgilendiril-
melidir.(siklüs iptali, kosting, embriyo freezing 
gibi)

- Riskli grup önceden tespit edilmelidir. OHSS 
kendini sınırlayan bir hastalıktır, ancak gebelik 
oluşmuşsa semptomlar uzayabilir. Yönetim kon-
servatif ve semptomlara yönelik olmalıdır; çoğu 
kadın ayakta tedavi edilerek yönetilebilir. Ancak, 
şiddetli veya kritik OHSS’si olan kadınların hasta-
neye yatırılması (bazı vakalarda yoğun bakım üni-
tesine [ICU]) gerekir. 

- Hafif OHSS’si olan kadınlar analjezikler (asetami-
nofen) ile tedavi edilebilir. Ağır fiziksel aktiviteden 
kaçınmalıdır. Hastalara durumlarında herhangi 
bir kötüleşme olursa (oligüri, abdominal distan-
siyon, nefesin kesilmesi veya kilo artışı [sıvı birik-
mesi belirtisidir]) hastaneyi aramaları söylenme-
lidir. Hastalar cinsel birleşmeden de kaçınmalıdır 
(rahatsızlığa neden olabilir ve over yırtılması riski-
ni artırabilir). 

- Hafif OHSS orta dereceli ya da şiddetli duruma 
ilerleyebilir, özellikle de gebelik oluşmuşsa. Bu 
nedenle, hafif hastalığı olan kadınlar kötüleşen 
karın ağrısı, kilo artışı (>1  kg/gün) ve en az iki 
hafta boyunca ya da menstrüel kanama oluşana 
kadar artan abdominal karın çevresi için gözlen-
melidir 

- Orta dereceli OHSS’si olan kadınlar fiziksel aktivi-
teden kaçınmalı, oral hidrasyon (günde 1 ila 2 lit-
re)almalı; asit ve hemokonsantrasyon için taran-
malı sırasıyla transvajinal ultrason (TVUS) ve tam 
kan sayımı (CBC) yapılmalıdır. Bunun yanında, 
günlük kiloları ve karın çevresi izlenmeli herhangi 
bir kötüleşme belirtisi (oligüri, abdominal distan-
siyon, nefes darlığı, kilo artışı) için gerekli uyarılar 
hastaya yapılmalıdır. Belirtilerin ilerlemesi ile ilgili 
izlemler her 48 saatte bir yapılmalıdır (veya eğer 
semptomlar kötüleşiyorsa her gün), bunlar fizik-
sel ve ultrason muayeneleri ve laboratuvar testini 
(CBC, elektrolitler, kreatinin, serum albümin ve 
karaciğer enzimleri) içermektedir. 

- Hamile hastalar çok yakından izlenmelidir çünkü 
yükselen endojen insan koriyonik gonadotropin 
(hCG) düzeyleri nedeniyle kötüleşmeleri (veya 
daha şiddetli semptomlar sergilemeleri) olasıdır 
[17]. Hamile hastaların iyileşmesi hamile olmayan 

(tipik olarak 10 ila 14 gün içerisinde semptom-
ların geçmesini deneyimleyen) hastalara oranla 
daha uzun sürmektedir. 

- Aşırı asit varlığında ultrasonografi altında kuldo-
sentez yapılabilir.

- OHSS’si olan ve hastanede yatan tüm hastalar-
da tromboembolizm profilaksisi önerilmektedir. 
Bunun yanında, iki ila üç ek risk faktörü olan ve 
ayakta tedavi edilen OHSS’si olan kadınlara da 
(OHSS’ye ek olarak) profilaksi önerilmektedir. Risk 
faktörleri: yaş >35 yaş, obezite, hareketsizlik, yük-
selmiş hematokrit, kişisel ya da ailede tromboz 
öyküsü, trombofililer ve gebeliktir. 

- Şiddetli OHSS’si olan kadınlar ve aşağıdaki kri-
terlerin herhangi biri geliştiğinde hastaneye 
yatırılmalıdır: hematokrit > yüzde 45, lökosit-
ler >25,000/L ve kreatinin >1.6 mg/dL. Şiddetli 
karın ağrısı, inatçı kusma, şiddetli oligüri/anüri, 
gergin asit, dispne veya taşipne, hipotansiyon, 
baş dönmesi veya senkop, şiddetli elektrolit 
dengesizliği veya anormal karaciğer fonksiyon 
testleri olan hastalar da hastaneye yatırılmalı-
dır.

- Şiddetli hiperstimülasyonun tıbbi tedavisi int-
ravasküler kan hacminin idame ettirilmesine 
yöneliktir. Eşzamanlı hede� er bozulmuş sıvı ve 
elektrolit dengesinin düzeltilmesi, asit ve hidroto-
raksın sekonder komplikasyonlarının giderilmesi 
ve tromboembolik fenomenin önlenmesidir. 
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Geçtiğimiz yıllar içerisinde, özellikle son 10 yılda, don-
durulmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarının ora-
nı giderek artmaktadır. Amerikan hastalıkları kontrol 
ve önleme merkezinin verilerine göre 2014 yılında 
transfer edilen her iki embriyodan bir tanesini dondu-
rulmuş çözülmüş embriyolar oluşturmaktadır(1).
 Bu siklus oranındaki artışta çeşitli faktörler rol oy-
namaktadır, bunlar aşağıda sıralanmıştır.
1) Embriyo dondurma tekniği olarak slow freezing 

yerine daha yaygın olarak vitrifikasyon yöntemi 
tercih edilmektedir. Böylece slow freezing uygu-
lamalarında %35-70 aralığında olan embriyo sağ 
kalım oranları vitrifikasyon yöntemi ile %90’lara 
çıkmaktadır (2). 

2) Gelişen kontrollü ovaryen hiperstimulasyon tek-
nikleri, iyi laboratuvar uygulamaları ve kültür me-
diumları sayesinde daha kaliteli oosit ve dolayısı 
ile daha fazla sayıda embriyo elde edilebilmekte-
dir.

3) Bir çok ülke ve in vitro fertilizasyon kliniği (IVF) 
çoğul gebeliklere bağlı neonatal morbidite ve 
mortalitenin azaltılabilmesi amacıyla tek embriyo 
transferi politikasını izlemektedir. Böylece geride 
daha fazla sayıda iyi kalite embriyo kalmaktadır. 

4) Freeze all stratejisi birçok klinik tarafından özel-
likle ovaryen hiperstimulasyon sendromundan 
kaçınmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

5) Ovulasyon tetikleme günü progesteron düzeyi 
2,5 ng/ml’nin üzerinde olan hastalarda implan-
tasyon oranlarının azalmasından dolayı embriyo 
dondurulması tercih edilmektedir.

6) Hiperstimulasyon sırasında gebelik şansını azal-
tacak endometrial polip, hidrosalpenks v.b pa-
tolojiler saptandığında embriyolar dondurularak 
bu patolojilere müdahale edilebilmektedir.

7) Trofoektoderm biyopsisi ile preimplantasyon ge-
netik tarama gerektiren durumlarda tanı daha 
güvenilir ve maliyet etkin konabilmektedir.

 Bunlara karşın yüksek doğum ağırlıklı bebek 
sıklığında ve buna bağlı olarak omuz distozisi gibi 
perinatal morbidite ve mortalitedeki artış (3,4) ay-
rıca yine bu sikluslarda daha fazla oranda saptanan 
plasental invazyon anomalileri (5,6) akılda tutulması 
gereken önemli patolojilerdir.

Endometrium hazırlama teknikleri

Halen birçok klinikte çok sayıda dondurulmuş çözül-
müş embriyo transferi gerçekleştirilmesine rağmen, 
çözülme ve transferden önce optimal endometrial 
hazırlık yöntemi ile ilgili tartışmalar devam etmekte-
dir. Bu sikluslarda endometrial hazırlıkta esas amaç 
embriyo gününe uygun, implantasyon penceresi 
aralığında (ovulasyon sonrası 3. veya 4. gün açılıp 4-5 
gün devam eden) reseptif fazda bir endometrium 
elde edebilmektir. Endometrial hazırlık için egzojen 
verilen östrojen ile endometrial proliferasyon ve folli-
küler büyümenin baskılandığı ve uygun endometrial 
kalınlık sağlandıktan sonra progesteron ile implan-
tasyon öncesi son hazırlığın yapıldığı ‘artifisyel siklus’ 
ve endojen follikülden sağlanan östrojen ile ovulas-
yon sonrası korpus luteumdan salgılanan progeste-
rondan faydalanılan ‘doğal siklus’ kullanılmaktadır.

Artifisyel siklus

Tarihsel olarak bakıldığında donör sikluslarda alıcı 
endometrium hazırlığı için yapılan ve hormon rep-
lasman tedavi (HRT) siklusu da denilen artifisyel sik-
lus daha sonrasında kolay monitorizasyon imkanı 
vermesi ve transfer zamanlama ayarlaması ( transfer 
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günü progesteron başlama gününe göre planlan-
makta) yapılabilmesi gibi avantajları sayesinde bütün 
IVF siklusları için global olarak kullanılabilmektedir. 
 Özellikle anovulatuar hastaların embriyo çözül-
me sikluslarında artifisyel siklus kullanılmalıdır. 
 İlaç kullanımına bağlı artmış maliyet, hasta tara-
fından medikal tedavinin uygulama zorluğu, egzojen 
östrojen kullanımına bağlı yan etkiler ise yöntemin 
dezavantajlarıdırlar.

Hormon replasman sikluslarının kolay monitor-
izasyon, transfer günü ayarlanabilmesi gibi avan-
tajları vardır ve anovulatuar sikluslarda tercih 
edilmesi gereken yöntemdir.

Östrojen replasmanı

Artifisyel siklusta tedaviye, östojen ile, doğal dön-
güyü taklit edebilmek amacıyla ortalama 2 hafta 
kullanmak üzere başlanır. Aslında endometrial proli-
ferasyonu sağlamak amaçlı 5-7 gün östrojen replas-
manı yapılmasının yeterli olduğu yönünde yayınlar 
bulunmakla beraber (7), kısa süreli östrojen tedavisi 
ile düşük oranlarında artış bildirilmiştir (8). Gerekli 
durumlarda süre 4 haftaya kadar uzatılabilinir (9). 
Östrojen replasmanın kaç gün yeterli olduğu konusu 
ile ilgili güncel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 Östrojen, doğal veya sentetik formda, oral, va-
ginal veya transdermal olarak tercih edilebilinir. 
Yapılan bir meta analiz sonuçlarına göre kullanılan 
östrojenin türü ve uygulama yolunun siklus başarı 
oranlarına anlamlı etki göstermediği tespit edilmiş-
tir (10). Oral kullanılan 0.75 mg mikronize estradiol 
transdermal 1.25 g estradiol jele ve yine oral veya va-
ginal 1 mg estradiol valerata eş değer kabul edilmek-
tedir. Standard doz estradiol valerate günlük 4 mg 
başlanıp natürel siklusa benzer şekilde dozu 6 mg’a 
çıkarılması uygun gözükmektedir. 6 mg üzeri dozlar-
da kan östrojen seviyesi yükselirken endometrium 
üzerinde olumlu etki olmamaktadır (11).
 Gonadotropin veya klomifen sitrat ile yapılan 
ovarian stimulasyon ile de östrojen seviyesi yüksel-
tilerek endometrial proliferasyon sağlanabilir. Ülke-
mizde yapılan bu konu ile ilgili derleme ve metaa-
nalizde mild stimülayon+ artifisyel siklus ile natürel 
siklus karşılaştırıldığında canlı doğum oranlarını art-
tırmadığı, klasik artifisyel siklus ile kıyaslandığında 
ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da canlı doğum 
sonuçları daha iyi bulunmuştur (12). 

 Östrojen replasmanı sonrası progesterona baş-
lamadan önce ultrasonografik değerlendirme ile 
endometrial kalınlık, preovulatuar follikül, korpus 
luteum veya luteinize endometrium varlığı değer-
lendirilebilir. En iyi gebelik sonuçları endometrial 
kalınlık 9 -14 mm arasında iken olmaktadır (13). En-
dometriumun alt sınır değerinin ne kadar olması 
gerektiği ile ilgili yeterli randomize kontrollü çalışma 
olmadığı için taze sikluslarda olduğu gibi 7 mm alt 
sınır değer olarak kabul edilmektedir(13).
 Endokrin monitorizasyon yapılması ile ilgili kısıtlı 
bilgi mevcuttur. Geç folliküler dönemde bakılan se-
rum estradiol veya LH ın prediktiviteyi öngörmediği 
ile ilgili yayınlar bulunmaktadır(14,15). Eğer siklu-
sun ilk günü östrojen replasmanı başlanırsa endok-
rin monitorizasyona gerek duyulmayabilir. Serum 
progesteron ölçümü hipofiz baskılaması yapılmayan 
sikluslarda %1.9–7.4 oranında görülebilmekte olan 
ovulasyon kaçağını saptamak için, zorunlu olma-
makla birlikte yapılabilir (16,17).

Östrojenin veriliş yolu ve doz ile ilgili standart bir 
yaklaşım olmamakla birlikte, biz kliniğimizde 4 
mg oral başlayıp sonrasında 6 mg’a çıkmaktayız. 
Usg ile endometrial monitorizasyon yapıldığın-
da cut o�  sınır dondurulmuş sikluslarda yeterli 
çalışma olmaması nedeniyle taze uygulamalarda 
olduğu gibi 7 mm kabul edilmektedir.

GnRH agonist

Spontan ovulasyonu baskılamak için GnRH agonisti 
tedaviye eklenebilir. Bu konuda yapılmış olan rando-
mize kontrollü bir çalışmada siklus iptal oranını azalt-
tığı için gebelik sonuçlarını arttırdığı görülmüştür 
(18). Ancak bu çalışmada endokrin monitorizasyon 
yapılmamış ve prematur ovulasyon oranları verilme-
miştir. Sonrasında yapılan metaanaliz ve derlemeler-
de gebelik sonuçları arasında agonist kullanılan ve 
kullanılmayan gruplarda bir farklılık bulunmamıştır 
(19,20). Agonist eklenmeyen HRT siklusları ucuz ve 
ilaç eklenmediği için daha hasta dostu olarak değer-
lendirilmektedir (21).

Prematür ovulasyonun önlenmesi amacıyla hor-
mon replasman sikluslara GnRH agonist eklen-
ebilir ancak yapılan çalışmalarda agonist teda-
visi yapılan ve yapılmayan hastalarda gebelik 
sonuçları benzer bulunmuştur.
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Progesteron desteği

Uygun endometrial proliferasyon sonrası verilecek 
olan progesteronun ideal doz ve uygulama yolu ile 
ilgili tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Vaginal 
mikronize progesteronun hasta açısından kullanımı 
intramuskuler forma göre hızlı, kolay ve ağrısızdır. 
Çalışmalar incelendiğinde gebelik sonuçları intra-
muskuler lehine (22.23) veya fark yok (24) şeklinde 
görülmektedir. Amerika’da genel uygulama intra-
muskuler lehine iken ülkemizde daha çok vaginal yol 
tercih edilmektedir. Oral dydrogesterone ile ilgili de 
son yıllarda gebelik sonuçları açısından fark olmadığı 
ve oral yüksek biyoyararlanım ve kullanım kolaylığı 
olduğu yönünde yayınlar bulunmaktadır (25). Özel-
likle oligoanovulasyonu olan olgularda vaginal do-
zun iki katına çıkarılması gebelik sonuçları üzerinde 
olumlu etki yapmaktadır (26). 
 Transfer günü progesteron düzeyi >20 ng/ml sap-
tandığında veriliş yolu ve doza bağlı olmakla birlikte 
ovulasyon kaçağı ve embriyo-endometrial asenkroni 
nedeni ile olabildiği için düşük canlı doğum ve de-
vam eden gebelik sonuçları ile ilintili bulunmuştur 
(27). Özellikle taze sikluslarda veya natürel siklusla-
rı inceleyen meta –analizlerde HCG pozitif olunca 
progesteron tedavisi kesilebilir yorumu yapılsa da 
(28) artifisyel siklularda korpus luteum desteği olma-
dığı için gebelik sonrasında da progesterona devam 
edilmelidir.

Doğal Siklus

Folliküler büyümeye bağlı östrojen üretimi ve ovu-
lasyona bağlı endojen progesteron salınımı natürel 
siklus için endojen hormon kaynakları olup dolayısı 
ile bu tedavi sadece ovulatuar sikluslarda tercih edi-
lebilinir. Medikal tedavi kullanılmaması avantaj iken 
hastaneye sık vizit, daha az siklus kontrolü ve � eksi-
bilitesi, yüksek siklus iptal oranları ise yöntemin de-
zavantajıdırlar.
 Embriyo-endometrial senkronizasyon için esas 
nokta dominant follikülün ovulasyonudur. Bu modifi-
ye natürel siklusda dominant follikül >16 mm üzerin-
de olduğunda eksojen hCG ile tetiklenerek sağlanır-
ken gerçek natürel siklusda kan veya idrarda seri LH 
ölçümleri (spontan ovulasyon) ile takip edilmektedir.
 Gerçek natürel siklusta LH sivrisi tanımı için tarih-
sel olarak bakıldığında 24 saat öncesi değere göre % 
180 artış olarak ifade edilmektedir (29). LH düzeyin-
deki dalgalanmalar spontan LH pikinin belirlenme-
sindeki en büyük zorluktur.

 Modifiye naturel siklusda endokrin monitorizas-
yon yapılmadığında, gebelik sonuçları benzer bu-
lunmaktadır. Hcg günü progesteron yüksekliği taze 
sikluslardaki kadar anlamlı değildir (30).
 Optimal endometrial kalınlık her ne kadar immü-
nolojik veya genetik endometrial reseptiviteyi ön-
görmese de 7mm gebelik başarısı için cut o�  değer 
kabul edilmektedir.

Modifiye v.s gerçek natürel siklus 

Bu konu ile ilgili yapılmış iki randomize kontrollü ça-
lışma bulunmakta;
 Weissman ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalış-
mada istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok iken (31) 
Fatemi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %14.3 
vs %31.4 hCG uygulanan hastalarda olumsuz sonuç 
çıkması üzerine çalışma yarıda kesilmiştir (32). Bu 
iki çalışma arasındaki farklılık ile ilgili teoriler her iki 
çalışma arasında embriyo transfer günlerinde farklı-
lık olması, yarıda kalan çalışmada hem gerçek natü-
rel siklus grubunda hem de modifiye natürel siklus 
grubunda aynı günde embriyo transfer yapılması 
nedeniyle olası endometrial asenkroni, hcg yapılan 
bazı hastalarda LH yüksekliği olması ve Weisman’ın 
çalışmasında bütün hastalara luteal faz desteği ve-
rilmiş olmasıdır. Daha sonraki dönemde yapılan ret-
rospektif çalışmalarda her iki grup arasında gebelik 
sonuçları benzer saptanmıştır.
 Normo-ovulatuar subfertil hastalarda mid luteal 
progesteron düzeyinin 10 ng/ml altında saptanması 
olarak tanımlanan luteal faz yetmezliği %8 oranında 
görülmektedir (33). 
 Gerçek naturel siklus ile endometrial hazırlıkta 
mikronize vaginal progesteron ile luteal faz desteğini 
öneren randomize kontrollü bir çalışma bulunmak-
tadır (34). Modifiye natürel siklusta ise hcg uzun yarı 
ömrü nedeniyle luteal fazı destekleyeceği için luteal 
faz desteği önerilmeyebilinir.

Artifisyel siklus v.s natürel siklus

Bu konu ile ilgili 2009-2014 yılları arasında yapılan 
geniş serili çok merkezli ANTARCTICA çalışmasına 
göre, modifiye natürel siklus ile artifisyel siklus ara-
sında canlı doğum, klinik gebelik ve devam eden 
gebelik sonuçları benzer bulunmuştur. Siklus iptal 
oranları ise muhtemel katı endometrial kalınlık ku-
ralları nedeniyle artifisyel siklus grubunda daha fazla 
saptanmıştır (35). 
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 Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan has-
talarda endometrial transkriptom analizinde natürel 
siklus grubunda daha olumlu sonuçlar tespit edil-
miştir (36).

Gerçek natürel siklus, ovulatuar hastalarda ter-
cih edilebilir ancak sık olarak kan veya idrar LH 
ölçümleri gereklidir.

Modi� ye natürel siklusta optimal hCG tetikleme 
zamanı için ultrasonogra�  ve hormonal monitor-
izasyon gerekmektedir. hCG nin luteotro� k etkisi 
nedeniyle progesteron desteği yapılmayabilinir.

Programlanmış FET döngüleri, sınırlı izleme 
gereksinimleri ve zamanlamanın kolay ve esnek 
olması açısından en uygun protokoldür. Gebelik 
sonuçları açısından natürel siklusa bir üstünlüğü 
yoktur. En uygun progesteron veriliş yolu ile ilgili 
literatürde farklı sonuçlar bulunmaktadır.

 Artifisyel siklus ile taze embriyo transfer siklusla-
rının karşılaştırıldığı bir başka çalışmada ise abortus 
oranları artifisyel siklus grubunda 1,7 kat daha fazla 
bulunmuştur (37).
 Embriyo transfer zamanlaması iyi gebelik sonuçla-
rı elde edilmektedir (38).
 Progesteron süresi uzun tutulduğunda implan-
tasyon penceresi uzamakta ancak erken gebelik kay-
bı riski artmaktadır.
 Cochrane veri tabanına göre yumurta toplama 
günü veya bir gün sonrasına denk gelen günde 
progesteron desteği başlandığında en iyi gebelik so-
nuçları elde edilmektedir (39).
 Modifiye naturel ile naturel siklus arasında emb-
riyo transfer zamanlaması farklı yapılmalıdır. hCG 
ile 36–48 saat sonra ovulasyon olurken spontan LH 
surge ile 24 saat sonra gerçekleşmektedir. Spontan 
LH surge olduğunda hcg ile tetiklemeye göre 1 gün 
önce transfer yapılmalıdır.
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Preimplantasyon Genetik Tanı Yardımla Üreme Tek-
nikleri Uygulamaları sürecinde embriyolardan elde 
edilen biyopsi örneklerinde kromozomal ve gen 
düzeyindeki analizlerin yapılması için kullanılan bir 
terimdir. Ancak günümüzde Preimplantasyon Ge-
netik Tanı (PGD) daha çok tek hastalıkları ve yapısal 
kromozomal düzensizlikler endikasyonları ile yapılan 
işlemler için kullanılırken Preimplantasyon Genetik 
Tarama (PGS) Kromozomal anöploidiler için kullanı-
lır olmuştur. Bu derleme, söz konusu başlıklar güncel 
veriler ve deneyimler kullanılarak hazırlanmıştır.

TEK GEN HASTALIKLARINDA 
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT)

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 sağla-
mak için aile için informatif olan ve mutasyon ile bir-
likte hareket eden polimorfik markerların kullanımı 
da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaç ile PGT 
siklusları öncesinde ailedeki mutasyonun tanımlan-
mış olmasına rağmen “setup” ön hazırlık işlemi ya-
pılmaktadır. Bu işlem; hastalıktan hastalığa, aileden 
aileye hatta aynı ailedeki farklı çiftlerde değişmekte 
ve 2-4 ay arası sürebilmektedir. Ön hazırlık aşaması, 
tanı doğruluğu açısından mutlaka gerekmektedir. 
Bu ön çalışma, PGT uygulamalarındaki en büyük 
risklerden birisi olan yabancı DNA kontaminasyonu-
nu saptamak için de önemli ve gereklidir. Yine, PGT 
uygulaması sırasında anne ve babadan gelen gen 
bölgelerinin bir tanesinin çoğaltılamaması anlamına 
gelen “allel drop out (ADO)” durumunun varlığının 

saptanmasında da yardımcı olmaktadır. Son yıllarda 
bazı gruplar ya aynı biyopsi örneğinden ya da iki ayrı 
biyopsi materyalini kullanarak hem tek gen hastalı-
ğı hem 24 kromozom anöploidi analizini sağlayacak 
protokoller uygulamaktadır(2-7). Ancak iki farklı bi-
yopsinin 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 gerçekleşti-
rebilecek q-PCR yöntemi de geliştirilmiştir(10). Mole-
küler genetik yöntemlerin kullanılması ile mutasyo-
nu 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 olacak-
tır. X’e bağlı geçiş gösteren olgularda kadının taşıyı-
cı olduğu durumda dişi embriyoların yarısı taşıyıcı 
yarısı normal olurken erkeğin hasta olduğu durum-
larda erkek embriyolar normal olurken dişi embri-
yoların yarısı taşıyıcı diğer yarısı sağlıklı olacaktır. Bu 
oranların ilgili bölgeye ait DNA amplifikasyonunda 
sorun olmaması ve kontaminasyon saptanmaması 
durumunda istatiksel olarak geçerli olacağı bilinme-
lidir. Bunlar dışında tekrar hastalıklarında da (Frajil 
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X ve Huntington hastalığı gibi) yöntem uygulanabi-
lir. Ancak, bazı durumlarda DNA dizisinin nükleotid 
içeriğine bağlı olarak güvenilir bir mutasyon analizi 
yapmasında zorluklar olabilir. Bu gibi durumlarda ai-
lede hasta ve sağlıklı bireylere ait DNA’lar kullanılarak 
bağlantı analizi de uygulanabilir. Aynı yöntem bazı 
mutasyonu tanımlanamamış olgularda da kullanıla-
rak PGT yapılabilir. 

Tek gen PGD uygulaması ön şartları
 Mevcut hastalığa yönelik genetik mutasyon analiz so-

nucu mutlaka gereklidir.
 Bazı özel durumlarda, mutasyon analizi olmadan da 

PGD planlanabilir ancak bunun için de hasta ve sağlık-
lı aile bireylerinin yeterli sayıda olmaları gerekir ki bu 
özel şart için mutlaka Genetik Tanı Merkezi ile iletişim 
kurulmalıdır. 

 Aileye mutlaka yapılacak işlemler ile ilgili genetik da-
nışma verilmelidir. Genetik danışma verilememesi 
durumunda hastalık, kalıtım şekli, hastalığın tekrar-
lama olasılıkları, set up (ön hazırlık) ve PGT işlemi, 
uygulanan testin doğruluk oranları ve hata olasılıkları, 
prenatal tanı gerekliliği ve ekonomik boyutu ile ilgili 
detayların tümü aileye anlatılmalıdır.

Tek Gen PGT öncesi IVF Laboratuvarı DNA 
Clean-Up Protokolü

Aşağıdaki şekilde tarifi yapılan DNA dekontami-
nasyonu protokolü esnasında ağız maskesi, bone 
ve eldiven kullanmak zorunludur. Bu kurala uy-
mayan veya protokolü eksik uygulayan IVF labo-
ratuvarlarında PGT 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 malze-
me kuruduktan sonra;
1. Biyopsi gününden önceki akşam aşağıda resmi 

verilen tarzda seyyar UV lamba ile biyopsilerin ya-
pılacağı alanlar sırası ile 15’er dk boyunca sterilize 
edilir (Eğer 3 adet UV lamba varsa aynı anda aşa-
ğıdaki tüm alanlar tek seferde sterilize edilebilir)

 

 
 

Tek Gen PGT esi I  ab ra uvarı DNA Clean-Up Protokolü 

A a ıda i e ilde ari i yapıla   dekontami asy u pr l  es ası da a ı  

maskesi, bone ve eldive  ulla ma  ru ludur   u urala uymaya  veya pr l  

e si  uygulaya  I  lab ra uvarları da  alı ması da labile e   

ami asy u ay a lı pr blemleri  amamı I  lab ra uvarı ı  

sorumlulu u dadır  

 

*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) 

 
 
 
  

 
veya 
 

A- İlk adımda 

UV lamba açı olarak “biyopsi alanını” ve “laboratuvar zeminini” en uygun şekilde gören 

pozisyona yerleştirilerek 15 dk boyunca sterilizasyon işlemi uygulanır. 

• azı özel durumlarda, mutasyon analizi olmadan da PGD planlanabilir ancak bunun 
için de hasta ve sağlıklı aile bireylerinin yeterli sayıda olmaları gerekir ki bu özel şart 
için mutlaka enetik anı erkezi ile iletişim kurulmalıdır.  

• ileye mutlaka yapılacak işlemler ile ilgili genetik danışma verilmelidir. enetik 
danışma verilememesi durumunda hastalık, kalıtım şekli, hastalığın tekrarlama 
olasılıkları, set up (ön hazırlık) ve  işlemi, uygulanan testin doğruluk oranları ve 
hata olasılıkları, prenatal tanı gerekliliği ve ekonomik boyutu ile ilgili detayların tümü 
aileye anlatılmalıdır. 

A- İlk adımda UV lamba açı olarak “biyopsi alanı-
nı” ve “laboratuvar zeminini” en uygun şekilde 
gören pozisyona yerleştirilerek 15 dk boyunca 
sterilizasyon işlemi uygulanır.

B- İkinci adımda diseksiyon mikroskobunun bu-
lunduğu “laminair � ow” kabin ve içindeki tüm 
kullanılacak cam ve plastik malzeme, UV lam-
ba açı olarak en iyi açıya 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

 

 

 

 

2- Biyopsi günü e er laboratuvarda ba ka i lemler yapıldı ise (ICSI vs) bu i lemlerden 

sonra tekrar uygun dezenfektanlar ile laminair flow ve invert mikroskop tablalarının ve 

çevrenin temizliği gerçekleştirilir. Kullanılan dezenfektan malzeme kuruduktan sonra; 

 

3- Bir önceki ak am yapıldı ı 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. 

C- Daha sonra UV lamba açı olarak en iyi açıya 
yerleştirilerek inverted mikroskop ve ekte kul-
lanılan malzemelerinin olduğu alana 15 daki-
ka 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

 

 

 

 

2- Biyopsi günü e er laboratuvarda ba ka i lemler yapıldı ise (ICSI vs) bu i lemlerden 

sonra tekrar uygun dezenfektanlar ile laminair flow ve invert mikroskop tablalarının ve 

çevrenin temizliği gerçekleştirilir. Kullanılan dezenfektan malzeme kuruduktan sonra; 

 

3- Bir önceki ak am yapıldı ı 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. 

2. Biyopsi günü eğer laboratuvarda başka işlem-
ler yapıldı ise (ICSI vs) bu işlemlerden sonra 
tekrar uygun dezenfektanlar ile laminair � ow ve 
invert mikroskop tablalarının ve çevrenin temiz-
liği gerçekleştirilir. Kullanılan dezenfektan malze-
me kuruduktan sonra;

3. Bir önceki akşam yapıldığı gibi; Seyyar UV lam-
ba (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 alanı-

nı” ve “laboratuvar zeminini” en uygun şekilde 
gören pozisyona yerleştirilerek 15 dk sterili-
zasyon işlemi uygulanır.

B. İkinci adımda diseksiyon mikroskobunun 
bulunduğu “laminair � ow” kabin ve içindeki 
tüm kullanılacak cam ve plastik malzeme ile 
birlikte, UV lamba açı olarak en iyi açıya yer-
leştirilerek 15 dk boyunca sterilizasyon işlemi 
uygulanır.

C. Son olarak UV lamba açı olarak en iyi açıya 
yerleştirilerek inverted mikroskop ve ekte kul-
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lanılan malzemelerinin olduğu alana 15 dk 
boyunca sterilizasyon işlemi uygulanır.

4. Biyopsi işlemine başlamadan biyopsiyi ve di-
ğer işlemleri yapacak personelin mutlaka ağız 
maskesi, bone ve eldiven kullanması şarttır.

5. Biyopsi öncesi her bir embriyo ve her bir embri-
yodan alınacak blastomerlerin transferinde kulla-
nılmak üzere embriyo sayısından 2 adet fazla ol-
mak 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 hol-
ding ve biyopsi pipeti değiştirilir. Genelde bu 
durum çok pahalıya mal olduğundan embriyo-
loji laboratuvarı tarafından tercih edilmemekte-
dir. 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.

 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 i lemine ba lamadan biyopsiyi ve di er i lemleri yapacak personelin mutlaka 

a ı  mas esi  b e ve eldive  ulla ması ar ır  

 

5- iyopsi öncesi her bir embriyo ve her bir embriyodan alınacak blastomerlerin transferinde 

kullanılmak üzere embriyo sayısından  adet fazla olmak şartı ile pipet çekilerek steril alanda 

saklanır ( Eğer 1  adet embriyo var ise 1  adet pipet vb).  Bu pipetlere hiçbir ekilde 

eldive si  emas edilme  

 

6- ümkün ise her bir embriyo biyopsisinde holding ve biyopsi pipeti değiştirilir. enelde bu 

durum çok pahalıya mal olduğundan embriyolo i laboratuvarı tarafından tercih edilmemektedir.  

Bu nedenle alternatif olarak; RPMI 1640 veya başka steril olduğu bilinen herhangi bir medyum 

ile biyopsi sayısından  fazla olacak şekilde petri kabı içerisine yıkama dropları yapılır ve üzeri 

her zamanki gibi “steril mineral yağ” ile kaplanır. 

 

 

 
ıkama edyumu 10 µl lik drop 

Steril Mineral Yağ 

Petri 
Kabı 

7. Yukarıdaki şekildeki gibi hazırlanan petri kabında 
holding ve biyopsi pipeti her biyopsi işlemi son-
rasında “temiz bir drop’a” daldırılarak yıkanır. 
Böylece embriyolar arasındaki çapraz DNA konta-
minasyonunun önüne geçilmeye çalışılır.

8. Biyopsi işleminin tamamlanmasından yarım saat 
önce genetik laboratuvarı 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 kapakları-
nın üzerine hastanın ad ve soyadının baş har� e-
ri 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.

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 ge-
çilip tüpün dibine girilerek maksimum 2 μl med-
yum ile aktarılır. Daha fazla medyum ile blasto-
merlerin transferi uygulanacak işlemleri inhibe 
edeceğinden aktarımda kullanılacak miktara dik-
kat edilmesi şarttır.

10. Tüm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten 
sonra tüplerin kapakları bir kez daha kontrol edi-
lir. Tüpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarı-
lır. Rack’ın kapağı kapatılır ve otoklav bandı veya 
normal bant kullanılarak sabitlenir. 

1  üm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten sonra tüplerin kapakları bir kez daha 

kontrol edilir. üpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarılır. ack’ın kapağı kapatılır ve 

otoklav bandı veya normal bant kullanılarak sabitlenir.   

 

 

 

 

 

11  uz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağlanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE PGT UYGULAMALARI 

ebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklusta hamile kalma şansı yaklaşık 5’tir. 

Gebeliğin oluşması durumunda ise insan embriyosunun gebelik sonuna kadar başarılı bir 

şekilde gelişme şansı 5 ’den daha azdır (11). irçok faktör gebelik kaybına yol açabilse de 

bunlar arasında en önemlilerinden birisi kromozomal düzensizliklerdir. 

reimplantasyon genetik testler, transfer ve implantasyon öncesinde embriyoların reprodüktif 

teknolo iler aracılığıyla genetik analizinin yapılması sürecidir (1 ). oleküler biyolo i ve 

sitogenetik teknikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozomal düzensizlikler 

yönünden oosit ve embriyoların genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon genetik tanı 

1  üm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten sonra tüplerin kapakları bir kez daha 

kontrol edilir. üpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarılır. ack’ın kapağı kapatılır ve 

otoklav bandı veya normal bant kullanılarak sabitlenir.   

 

 

 

 

 

11  uz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağlanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE PGT UYGULAMALARI 

ebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklusta hamile kalma şansı yaklaşık 5’tir. 

Gebeliğin oluşması durumunda ise insan embriyosunun gebelik sonuna kadar başarılı bir 

şekilde gelişme şansı 5 ’den daha azdır (11). irçok faktör gebelik kaybına yol açabilse de 

bunlar arasında en önemlilerinden birisi kromozomal düzensizliklerdir. 

reimplantasyon genetik testler, transfer ve implantasyon öncesinde embriyoların reprodüktif 

teknolo iler aracılığıyla genetik analizinin yapılması sürecidir (1 ). oleküler biyolo i ve 

sitogenetik teknikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozomal düzensizlikler 

yönünden oosit ve embriyoların genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon genetik tanı 

1  üm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten sonra tüplerin kapakları bir kez daha 

kontrol edilir. üpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarılır. ack’ın kapağı kapatılır ve 

otoklav bandı veya normal bant kullanılarak sabitlenir.   

 

 

 

 

 

11  uz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağlanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE PGT UYGULAMALARI 

ebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklusta hamile kalma şansı yaklaşık 5’tir. 

Gebeliğin oluşması durumunda ise insan embriyosunun gebelik sonuna kadar başarılı bir 

şekilde gelişme şansı 5 ’den daha azdır (11). irçok faktör gebelik kaybına yol açabilse de 

bunlar arasında en önemlilerinden birisi kromozomal düzensizliklerdir. 

reimplantasyon genetik testler, transfer ve implantasyon öncesinde embriyoların reprodüktif 

teknolo iler aracılığıyla genetik analizinin yapılması sürecidir (1 ). oleküler biyolo i ve 

sitogenetik teknikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozomal düzensizlikler 

yönünden oosit ve embriyoların genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon genetik tanı 

11. Buz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağ-
lanır.

1  üm blastomerlerin tüplere aktarılması bittikten sonra tüplerin kapakları bir kez daha 

kontrol edilir. üpler rack’a konularak parafilm ile rack’a sarılır. ack’ın kapağı kapatılır ve 

otoklav bandı veya normal bant kullanılarak sabitlenir.   

 

 

 

 

 

11  uz paketi içeren çantaya konur ve transferi sağlanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE PGT UYGULAMALARI 

ebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklusta hamile kalma şansı yaklaşık 5’tir. 

Gebeliğin oluşması durumunda ise insan embriyosunun gebelik sonuna kadar başarılı bir 

şekilde gelişme şansı 5 ’den daha azdır (11). irçok faktör gebelik kaybına yol açabilse de 

bunlar arasında en önemlilerinden birisi kromozomal düzensizliklerdir. 

reimplantasyon genetik testler, transfer ve implantasyon öncesinde embriyoların reprodüktif 

teknolo iler aracılığıyla genetik analizinin yapılması sürecidir (1 ). oleküler biyolo i ve 

sitogenetik teknikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozomal düzensizlikler 

yönünden oosit ve embriyoların genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon genetik tanı 

YAPISAL KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLERDE 
PGT UYGULAMALARI

Gebelik isteyen fertil bir çiftin her menstrüel siklus-
ta hamile kalma şansı yaklaşık %25’tir. Gebeliğin 
oluşması durumunda ise insan embriyosunun ge-
belik sonuna kadar başarılı bir şekilde gelişme şansı 
%50’den daha azdır (11). Birçok faktör gebelik kaybı-
na 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 tek-
nikler kullanılarak tek gen hastalıkları veya kromozo-
mal düzensizlikler yönünden oosit ve embriyoların 
genetik profilinin çıkarılması ise preimplantasyon 

7- ukarıdaki şekildeki gibi hazırlanan petri kabında holding ve biyopsi pipeti her biyopsi 

i lemi s rası da emi  bir dr p’a   daldırılara  yı a ır.  öylece embriyolar arasındaki 

çapraz D  kontaminasyonunun önüne geçilmeye çalışılır. 

 

8- iyopsi işleminin tamamlanmasından yarım saat önce genetik laboratuarı tarafından 

gönderilen tüpler, -20ºC’den çıkarılarak oda ısısına alınır. u tüpler içerisinde 5  lysis 

solüsyonu vardır ve içerisindeki lysis solüsyonunun üzeri mineral yağ ile kaplıdır. nce 

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  şer  boş tüplere aktarılır ve üzerleri 1, ,  3 . olarak 

işaretlenir. 

 

 

 

 

 

 

9- iyopsi işlemi tamamlandıktan sonra her bir blastomer ayrı ayrı pipe ler  ile daha önceden 

genetik tanı merkezi tarafından gönderilen .  ml’lik özel  tüpleri içerisine; mineral yağ 

geçilip tüpün dibine girilerek ma simum  µl medyum ile aktarılır.  Daha fazla medyum ile 

blastomerlerin transferi uygulanacak işlemleri inhibe edeceğinden aktarımda kullanılacak 

miktara dikkat edilmesi şarttır. 

 

7- ukarıdaki şekildeki gibi hazırlanan petri kabında holding ve biyopsi pipeti her biyopsi 

i lemi s rası da emi  bir dr p’a   daldırılara  yı a ır.  öylece embriyolar arasındaki 

çapraz D  kontaminasyonunun önüne geçilmeye çalışılır. 

 

8- iyopsi işleminin tamamlanmasından yarım saat önce genetik laboratuarı tarafından 

gönderilen tüpler, -20ºC’den çıkarılarak oda ısısına alınır. u tüpler içerisinde 5  lysis 

solüsyonu vardır ve içerisindeki lysis solüsyonunun üzeri mineral yağ ile kaplıdır. nce 

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  şer  boş tüplere aktarılır ve üzerleri 1, ,  3 . olarak 

işaretlenir. 

 

 

 

 

 

 

9- iyopsi işlemi tamamlandıktan sonra her bir blastomer ayrı ayrı pipe ler  ile daha önceden 

genetik tanı merkezi tarafından gönderilen .  ml’lik özel  tüpleri içerisine; mineral yağ 

geçilip tüpün dibine girilerek ma simum  µl medyum ile aktarılır.  Daha fazla medyum ile 

blastomerlerin transferi uygulanacak işlemleri inhibe edeceğinden aktarımda kullanılacak 

miktara dikkat edilmesi şarttır. 
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genetik tanı (PGT) olarak isimlendirilmektedir(13). 
Preimplantasyon genetik tarama ise implantasyon 
ve canlı doğum oranlarını arttırıp gebelik kayıpları-
nın 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 uygulama-
larında 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 ge-
belik kaybı olan çiftlerde %4.8, üç gebelik kaybı olan 
çiftlerde ise %5.7 olarak tespit edilmiştir (11, 15). Kro-
mozomal dengeli taşıyıcılıklar gametogenezis esna-
sında dengesiz segregasyona bağlı olarak anormal 
gamet hücrelerinin oluşumuna neden olabilmekte-
dir. Bu durum, dengeli kromozomal translokasyon 
taşıyıcısı olan bireylerde infertilite, tekrarlayan gebe-
lik kayıpları ya da kromozomların anormal segregas-
yonuna bağlı olarak dengesiz kromozomlara ve farklı 
organ sistemleri etkilenmiş anomalili çocukların gö-
rülmesine neden olabilmektedir. 
 PGT uygulamaları öncesinde, dengeli translokas-
yon taşıyıcısı çiftler gebelik sürecinde invaziv pre-
natal tanı testlerini yaptırmak ve bunun sonucunda 
gelişme geriliği ya da fetal anomaliler ile ilişkili den-
gesiz bir translokasyon ürünü saptanması durumun-
da gebeliğin sonlandırılması ya da devamı gibi zor 
bir karar ile karşı karşıya kalıyorlardı. Gelişen IVF ve 
PGT analiz yöntemleri ile hastalar, translokasyon ta-
şıyıcılığı ve buna bağlı gebelikte karşılaşabilecekleri 
riskleri aktif bir şekilde yönetebilme imkânına sahip 
oldular. 

TERMİNOLOJİ

Resiprokal Translokasyon

Homolog olmayan iki kromozomda meydana ge-
len kırılmalar sonucunda bu iki kromozom arasında 
meydana gelen segmental yer değişikliği olarak ta-
nımlanabilir. Resiprokal translokasyon, genetik ma-
teryalde 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 seg-
regasyona bağlı dengesiz kromozomlara sahip ga-
metler 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.

İnversiyon

Bir kromozomda iki kırık oluşması ve kırıklar ara-
sındaki segmentin 180º dönerek kırık noktalarının 
yeniden birleşmesi sonucunda oluşur. İki alt tipi 
vardır. Perisentrik inversiyonda kırıklardan birisi kro-
mozomun p kolunda diğeri ise q kolunda oluşur ve 
inversiyona uğrayan segment kromozomun sentro-
merik 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 seyre-
den dengesiz gamet ürünlerine sahip olabilir. Para-
sentrik inversiyon taşıyıcısı hastalarda ise dengeli ya 
da asentrik veya disentrik kromozomlara sahip den-
gesiz gamet ürünü oluşabilir.

Uygulama Önerileri

· Perisentrik inversiyon dengeli ya da delesyon ve dup-
likasyona sahip gamet oluşumuna neden olabilir. 

· Parasentrik inversiyon dengeli, asentrik veya disentrik 
kromozomlara sahip gamet oluşumuna neden olabilir.

Marker Kromozom

Klasik sitogenetik bantlama yöntemleri ile ayırt edi-
lemeyen küçük kromozomlar olup 24 kromozomun 
tümünden köken alıyor olabilirler. Genel popülas-
yondaki sıklığı % 0.04 olup infertil çiftlerdeki sıklığı 3 
kat daha fazladır (17). Olguların yaklaşık üçte ikisinde 
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herhangi bir fenotipik etkilenme gözlenmezken geri 
kalan grupta ise infertiliden, büyüme gelişme geriliği 
ve zekâ geriliğine kadar değişen spektrumda etkilen-
me izlenebilmektedir. 

Uygulama Önerileri

· Fenotipik etki oluşturmayabilir
· İnfertilite, büyüme gelişme ve zekâ geriliği nedeni ola-

bilir.

Ring Kromozom

Bir kromozomda meydana gelen iki kırık sonrasında, 
bu kromozomun iki kolunun birleşerek kromozo-
mun halka şeklini almasıdır.

KROMOZOMAL DENGELİ TAŞIYICILIK 
DURUMUNDA UYGULANABİLECEK PGT 
YÖNTEMLERİ 

Gerek preimplantasyon genetik tanı gerekse tarama 
işlemleri sırasıyla DNA örneklemesi için biyopsi, ge-
netik test ve embriyoların transferi sürecini içermek-
tedir. DNA örneklemesi oositlerden (polar body), 
bölünme aşamasında blastomer hücrelerinden veya 
blastokist evresinde trofektoderm hücrelerinden 
yapılabilir(12). Kromozomal dengeli taşıyıcılık sahi-
bi olan bireylerde uygulanabilecek PGT yöntemleri 
arasında Floresan in Situ Hibridizasyon(FISH) ve mik-
roarray tabanlı uygulamalar ile yeni nesil dizileme 
yöntemleri sayılabilir.

Floresan in Situ Hibridizasyon

FISH yöntemi, metafaz aşamasında mitotik arreste 
uğratılan hücrelerin mikroskop lamları üzerine yayıl-
ması ve sonrasında birkaç kbp uzunluğunda � oresan 
işaretli DNA problarının komplementer kromozo-
mal DNA bölgelerine hibridize edilerek metafaz ve/
veya interfaz çekirdeklerinin � oresan mikroskopisi 
ile analizinin yapıldığı moleküler sitogenetik analiz 
yöntemidir. Anöploidi taramaları yanında delesyon, 
duplikasyon ve kromozomal translokasyonlara bağ-
lı olarak oluşan derivatif kromozomlar gibi yapısal 
kromozomal düzensizliklerin tespitinde kullanılabi-
lir. Çok küçük mutasyonların ve uniparental dizomi 
gibi düzensizliklerin tespit edilememesi veya tüm 
kromozomal bölgelere spesifik FISH problarının bu-
lunamaması bu yöntemin en önemli dezavantajlarını 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte kromozomal den-
geli taşıyıcılık nedeni ile yapılan PGT uygulamaların-
da kullanılacak FISH probları önem arz etmektedir. 

Yöntem, hem Robertsonian tipi hem de resiprokal 
translokasyonlar ile inversiyonlara yönelik analizler-
de kullanılabilmektedir. Resiprokal translokasyon 
varlığında kullanılan FISH probları genellikle trans-
lokasyona 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 kul-
lanılmasını gerektirmektedir. Resiprokal translokas-
yonlarda normal/dengeli kromozomal yapıya sahip 
embriyo bulunabilmesi olasılığı %25 civarındadır. 
Robertsonian tipi translokasyonlarda bu oran trans-
lokasyonu taşıyan çiftin cinsiyetine göre değişmek-
le birlikte %50 kadardır. İnversiyon olgularında ise 
mayotik rekombinasyon sırasında dengesiz deriva-
tif kromozom oluşabilme olasılığı vardır ancak oran 
çok yüksek değildir(18). Bu tarz bir PGT uygulaması-
nın en önemli dezavantajı uygulanan tekniğin prob 
kullanılan kromozomlar dışında herhangi bir bilgi 
vermemesi ve doğrudan preimplantasyon genetik 
taramaya imkân vermemesidir. Bununla birlikte uy-
gulamalarda, derivatif kromozomların tespiti ve ana-
liz 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/rob-
ertsonian tipi kromozomal translokasyonlara bağlı 
oluşabilecek derivatif kromozomların tespitinde kul-
lanılabilir.

· Prob kullanılan kromozomlar dışında yer alan geno-
mik 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 parsi-
yel trizomilerin (duplikasyon) tespiti yanında diğer 
kromozomlara ait anöploidiler ve yapısal düzensiz-
liklerin de tespitine olanak vermesi nedeniyle günü-
müzde kullanım sıklığı giderek artış göstermektedir. 
 aCGH (Array Comparative Genomic Hybridizati-
on) yönteminde, hasta ve kontrol DNA’sı � oresan 
boyalarla etiketlenerek DNA mikroarray’e hibridizas-
yonları sağlanarak mikroarray uygulaması yapılır ve 
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sonrasında mikroarray tarayıcısı tarafından � oresan 
ölçümleri yapılarak bir takım özel yazılımlar aracı-
lığı ile plot çizimleri yapılır. aCGH yöntemi anöploi-
di taramasında ve kromozomal translokasyonların 
analizinde kullanılabilmektedir. Tüm kromozomla-
rın analizine olanak vermesi, 15-20MB ve üzerinde-
ki kopya sayısı değişikliklerinin tespit edebilmesi, 
mikrodelesyon ve duplikasyonları saptayabilmesi ve 
hızlı sonuç elde edilebilmesi bu yöntemin en önemli 
avantajlarını oluşturmaktadır. Ancak, uniparental di-
zomi, dengeli kromozomal yeniden düzenlemeler, 
triploidi ve haploidi ile %20’nin altındaki mozaisizmi 
tespit edememesi ve kromozomların telomer olarak 
adlandırılan uç bölgelerini çok iyi analiz edilememe-
si 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 tanım-
lanmaktadır. SNP mikroarray uygulamasında, DNA 
içinde bulunan alternatif SNP dizileri kırmızı ve yeşil 
boyalarla etiketlendikten sonra DNA’daki sinyallerin 
yoğunluğu ve SNP sayıları değerlendirilir. Daha son-
ra bazı özel yazılımlar kullanılarak elde edilen veriler 
kontrol popülasyonu ile karşılaştırılır. SNP Mikroar-
ray yöntemi anöploidi taramasında ve kromozomal 
translokasyonların analizinde kullanılabilmektedir. 
Uniparental dizomi, ailesel dengeli kromozomal ye-
niden düzenlemeler (translokasyon, inversiyon vb.), 
20-45 Mb boyutundaki segmental anöploidiler ile 
haploidi ve poliploidileri saptayabilmesi SNP Mik-
roarray 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.

Uygulama Önerileri

· aCGH ve SNP Mikroarray yöntemleri anöploidi tara-
masında ve kromozomal translokasyonların anal-
izinde kullanılabilmektedir.

· aCGH yöntemi 15-20 Mb düzeyindeki kopya sayısı 
değişikliklerini tespitine imkân vermektedir.

· SNP Mikroarray yöntemi uniparental dizomi ve 20-45 
Mb boyutundaki segmental anöploidilerin tespitine de 
olanak verir.

Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS)

NGS teknolojisi son dönemde reprodüktif uygulama-
larda kullanılmaya başlanmış önemli bir moleküler 

genetik analiz yöntemidir. NGS yöntemi temel olarak 
preimplantasyon genetik tarama uygulamalarında 
kullanılmakta olup, uniparental dizomi, dengeli ai-
lesel kromozomal yeniden düzenlemeler hakkında 
bilgi vermemektedir. Bununla birlikte, farklı ticari 
platformlara göre değişmekle birlikte NGS teknoloji-
si yaklaşık 3 Mb’a kadar olan segmental anöploidiler 
hakkında da bilgi verebilmektedir.

Uygulama Önerileri

· Preimplantasyon genetik tarama uygulamaları için uy-
gun bir yöntemdir.

· 3 Mb’a kadar olan segmental anöploidiler hakkında 
bilgi verebilmektedir.

SONUÇ

PGT uygulamaları, ailesel kromozomal yeniden dü-
zenlenmeler ve buna bağlı oluşabilecek dengesiz 
kromozomal ürünlerin tespitinde önemli bir rol oy-
namaktadır. Bu nedenle PGT uygulaması öncesinde 
aileye çok iyi bir genetik danışma verilerek ailede 
saptanan mevcut kromozomal yeniden düzenlen-
me, buna bağlı etkilenmiş çocuk sahibi olma olasılı-
ğı, hastalığın etkilenmiş çocuk üzerindeki olası etki-
leri ve mevcut PGT uygulamaları ile bu yöntemlerin 
sınırlılıkları konusunda aileye çok iyi bilgilendirme 
yapılmalıdır. Bununla birlikte uygulanan testlerin 
teknik sınırlılıkları ve yanlış poziti� ik veya negati� ik 
olasılıkları nedeniyle, PGT uygulamaları sonrasında 
elde edilen sonuçların invaziv prenatal veya postna-
tal yöntemlerle doğrulanması önerilmelidir. 

PREİMPLANTASYON GENETİK TARAMA (PGS)

Kromozom adı verilen yapılardaki sayısal eksiklikler 
veya fazlalıklar gebelik döneminde sıklıkla düşükle 
sonuçlanmaktadır. Doğuma kadar ulaşması duru-
munda bebeklerde zekâ geriliği ve/veya fiziksel bo-
zukluklara neden olmaktadır. Bunlardan en iyi bili-
neni ise Down Sendromu olup sayısal kromozomal 
bozukluklar içinde en hafif düzeyde seyreden ve bu 
nedenle de sıklıkla doğuma kadar ulaşan bir hasta-
lıktır.
 Benzer olarak, kromozomlarda meydana gelen 
yapısal eksiklik ve fazlalıklarının birçoğu doğum son-
rasında ciddi fiziksel anomaliler ve mental retardas-
yon ile seyretmektedir. Ayrıca, bebeğin anne karnın-
da ölmesine veya gebeliğin düşükle sonuçlanmasına 
neden olmaktadır. Yapısal kromozom hastalıkları ile 
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ilgili en büyük sıkıntı ise yüz binlerle ifade edilebile-
cek farklı türünün olması ve bunların saptanmasın-
daki tıbbi zorluklardır.
 Bebeklerde görülen bu tür kromozom hastalık-
larının, anne veya babada bulunan kromozom has-
talığı taşıyıcılığı veya dengeli kromozom bozukluğu 
(translokasyon, inversiyon vb.) gibi genetik bozuk-
luklardan kaynaklanabileceği gösterilmiştir. Ancak, 
bebeklerde gözlenen kromozom hastalıkların çok 
büyük bir kısmında problemin kaynağının anne 
babadaki kromozom bozukluğu olmadığı gösteril-
miştir. Aksine, anne ve baba adayının kromozomları 
normal olmasına rağmen sıklıkla bu kişilerin üreme 
hücrelerinde meydana gelen kromozom bozuklukla-
rından kaynaklandığı saptanmıştır.

Uygulama Önerileri

· Kromozom hastalık saptanmış gebelik ve çocuk 
öyküsü

· Kısırlık nedeniyle YÜT tedavisi uygulanan çi� ler
· İleri yaş grubundaki kadınlarda (37 yaş ve üzeri)
· Tekrarlayan gebelik kayıpları bulunan çi� lerde
· Başarısız tüp bebek denemeleri (2 veya daha fazla)
· Şiddetli erkek kısırlığı
· Nedeni açıklanamamış kısırlık

 Günümüzde, kısırlık nedeniyle tüp bebek uy-
gulamasının 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 bo-
zukluğu meydana geldiği saptanmıştır. Bu durum, 
kromozom bozukluklarının henüz embriyo aşama-
sında tanımlanmasının önemini ortaya koymuştur. 
Bununla bağlantılı olarak, 1998 yılından itibaren 
embriyolarda genetik tanı dünyada yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.
 Tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyo-
larda genetik incelemeler yapılması işlemine “emb-
riyoda genetik tanı - Preimplantasyon Genetik Tanı 
(PGT)” adı verilmektedir. Gebelik öncesi genetik tanı 
adı da verilen bu işlem; yumurta ve sperm hücrele-
rinin laboratuvar ortamında döllenmesi sonucunda 
gelişen embriyolardan 1 adet hücre alınması ile ger-
çekleştirilmektedir. Alınan hücrelerde özel yöntem-
ler kullanılarak doğacak bebekteki sayısal kromozom 
bozukluklarının tanısı yapılabilmektedir. Böylece, 
anne adayına sağlıklı embriyolar transfer edilerek ge-
belik şansı arttırılmakta, düşük ihtimali azaltılmakta 

ve sonuç olarak sağlıklı bebeklerin doğma şansı art-
tırılmaktadır.

PGT’de sık kullanılan yöntemler (kromozomal bozuk-
luklar 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 veri-
len ikinci bir teknik daha geliştirilmiştir. Klasik CGH, 
uzun yıllardır hem anne karnındaki bebeklerin hem 
de doğum sonrasında genetik hastalık saptanan bi-
reylerin incelenmesinde hatta kanser hastalarında 
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, zamanla mik-
roarray teknolojisine adapte edilmiş (aCGH) ve böy-
lece 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 kro-
mozomun sayısal olarak incelenmesi mümkün hale 
gelmiştir.
 2014 yılı sonlarından itibaren ise Next Generation 
Sequencing (NGS) adı verilen yeni teknoloji embriyo-
larda genetik tanı amacı ile kullanılmaya başlanmış-
tır. Bu yöntem, genetik hastalıkların doğum sonrası 
dönemde tanımlanması amacıyla dünyada yaygın 
olarak kullanılmakta olan bir tekniktir. NGS tekniği-
nin 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 yay-
gınlaşmıştır.

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 değerlendi-

rilmesi
 Sayısal ve yapısal (?) kromozom bozukluklarının 

tanımlanması
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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

 NGS tekniği kullanılarak embriyolarda 24 kro-
mozom 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 kaynakla-
nan birtakım sıkıntılar çok daha az gözlenmektedir.
 NGS yöntemi ile embriyolarda 24 kromozom in-
celemesi uygulamalarında, tüm güvenlik aşamaları-
na 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, çözünür-
lüğünün altında kalan parça kopmaları ve artışları 
ile dengeli kromozom değişiklikleri, tek gen (DNA) 
hastalıkları ve Uniparental Dizomi (UPD) için bilgi ve-
rici 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 ya-
pılmalıdır.
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Prematür menopoz olarak da bilinen prematür 
ovaryen yetmezlik (POY), 40 yaşından önce over 
fonksiyonun kaybı sonucu amenore, düşük östro-
jen seviyeleri ve yüksek gonadotropin seviyeleri ile 
karakterize bir tablodur. Bu durum düşük ovaryen 
rezerv ile karıştırılmamalıdır. Düşük ovaryen rezervi 
olan kadınlarda over dokusu normal üreme fonksi-
yonunu kaybetmiştir. Bu kadınlar kontrollü ovaryen 
stimülasyona genellikle daha az yanıt verir, bunun 
sonucunda düşük kaliteli embriyolar ve düşük imp-
lantasyon ve hamilelik oranları ortaya çıkar. Düşük 
over rezervi düzenli mens ve over rezerv testlerinde 
değişiklikler ile karakterizedir. Overi etkileyen bir pa-
toloji sonucu ortaya çıkabileceği gibi genellikle iler-
lemiş yaş ile ilişkilidir (1).
 Prematür ovaryan yetmezlik sekonder amenore 
nedeni olabileceği gibi primer amenore nedeni de 
olabilir. Primer amenoresi olanlarda genellikle gona-
dal disgenezi ile kendini gösterir ve anormal karyotip 
oranları daha fazla görülmektedir. Y kromozom varlı-
ğında gonadektomi önerilmelidir.
 POY 40 yaş öncesi kadınların %1-2’sinde görülür-
ken, 30 yaş öncesi kadınların %0,1’inde görülmekte-
dir (2,3). POY etiyolojisinde kromozomal ve genetik 
bozukluklar, otoimmün durumlar, kemoterapi, rad-
yasyon, enfeksiyonlar ve cerrahi nedenler bulunur, 
ancak çoğunda altta yatan neden tanımlanamamış-
tır (idiopatik). POY’lu kadınlarda menopoza benzer 
şekilde sıcak basmaları, vajinal kuruluk, gece terle-
meleri gibi vazomotor semptomlar yanı sıra folikül 
kaybı veya var olan foliküllerin stimülasyona cevap 
vermemesine bağlı infertilite şikayetleri, psikolo-
jik problemler de görülmektedir. Östrojenin erken 
dönemde azalmasına bağlı olarak osteoporoz riski 
artmış durumdadır. Tedavinin temelini menopozal 

semptomların tedavisi, infertilite tedavisi ve osteo-
poroz tedavisi oluşturmaktadır. 
 Kadınlar hayatlarının başında sabit miktarda pri-
mordial folikül ile dünyaya gelmektedir. Puberte son-
rası her siklus, teka ve granülosa hücreleri ile çevrili 
oositin olduğu bir primordial folikül büyümekte ve 
preovulatuar folikül halini almaktadır. Geri kalan fo-
liküller ise atreziye uğramaktadır. Granülosa ve teka 
hücreleri FSH ve LH kontrolünde inhibin, FOXL2, ste-
roid hormonlar ve diğer büyüme ve farklılaşma fak-
törlerini sentezleyip salgılamaktadır. POY gelişimini 
anlamak için folikülogenez basamaklarının iyi bilin-
mesi gerekmektedir. Örneğin FOXL2 gen mutasyon-
ları granüloza hücre işlevini bozarak POY gelişimine 
neden olmaktadır.

ETİYOLOJİ

POY heterojen, multifaktöryel bir hastalıktır ve etiyo-
lojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Spontan POY vaka-
larının çoğunda (%90) altta yatan neden tanımlana-
mamıştır (4). Kötü beslenme ve sigara dışında menarş 
süresi, eksojen hormon kullanımı veya vücut ağırlığı 
gibi herhangi bir tutarlı çevresel faktör etiyolojide rol 
oynamıyor gibi görünmektedir. Temelde folikül sa-
yısının tükenmesinin; intrauterin dönemde meyda-
na gelen azalmış oosit sayısından ya da reprodüktif 
dönemde artan oosit atrezisinden kaynaklanması 
muhtemeldir. Bu duruma yol açan kromozomal, ge-
netik ve otoimmün hadiseler olabilmektedir (tablo 
1). Genetik defektin bilinmesi, öncesinde önlem alın-
masına fırsat verecektir. Bazı POY vakalarında, yapı-
lan over ultrasonografisi ve biyopsisinde foliküllere 
rastlanmıştır ancak rezistant over sendromu olarak 
adlandırılan bu durumda foliküllerin gonadotropin-
lere cevap vermediği görülmektedir. 
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Tablo 1. Prematür Ovaryen Yetmezlik Etiyolojisi
Spontan POY
İdiyopatik
Genetik

Turner Sendromu (45XO) veya mozaik Turner 
(45X/46XX)
Trizomi X (47XXX veya mozaik)
Fragile X premutasyonu
Galaktozemi (galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz 
eksikliği)
Otoimmün Poliglandüler Sendrom (tip 1 ve 2)
FSH reseptör mutasyonları
Aromataz eksikliği
Blefaro� mozis-Pitozis-Epicanthus-İnversus Sendromu 
Tip 1
Bloom Sendromu
Ataksi Telanjiektazi
Fanconi Anemisi
Otoimmün Nedenler
Enfeksiyonlar
Kabakulak Ooforiti
Tüberküloz, sıtma, sitomegalovirüs, varicella, shigella

İndüklenmiş POY
Bilateral ooferektomi, bilateral ovaryen kistektomi
Kemoterapi (alkilleyici ajanlar ve antrasiklinler)
Radyoterapi
Pelvik damar embolizasyonu

Kromozomal ve Genetik Nedenler 

X Kromozom Anomalileri

X kromozom anormallikleri POY tanısı alanların 
%12-14’ ünde görülmektedir (5,6); ancak aile öyküsü 
bulunanlarda ve primer amenore ile başvuran has-
talarda bu oran %50’ lere çıkmaktadır (7). Genellikle 
delesyonlar, translokasyonlar ve sayı anomalilerine 
rastlanmaktadır. 
 Tam bir over fonksiyonu için iki X kromozomu 
gerekli olup hem kısa hem uzun kolun over fonksiyo-
nunda önemli roller oynadığı görülmektedir. X kro-
mozomunun kısa kolunun proksimal bölgesi hayati 
bir önem taşımakta olup bu bölgeden kaynaklanan 
terminal delesyonlar genellikle tam veya prematür 
ovaryan yetmezlik ile ilişkilidir. X kromozomunun 
uzun kolunun hemen hemen bütün terminal deles-
yonları ise primer amenore ve meme gelişiminde bo-
zukluk ile sonuçlanmaktadır (8).
 Turner sendromu (45 X monozomi) 1/2500 canlı 
kadını etkiler (9) ve sıklıkla menarş öncesi POY ile so-
nuçlanan hızlı bir folikül dejenerasyonu ile ilişkilidir. 
Primer amenore ile kendini göstermektedir. Mozaik 
Turner Sendromunda (45X/ 46XX) hastalar daha ha-

fif bir fenotipe sahiptir ve sekonder amenore - hiper-
gonadotropik hipogonadizm- ile tanı alabilir. Turner 
Sendromu POY etiyolojisinin %4-5’inden sorumlu 
tutulmaktadır (10,11).
 Streak gonad ve Turner benzeri semptomlar ve-
ren, sentromerlerin anormal transvers bölünmesi ile 
oluşan Xqizo kromozomu da POY’ un nadir nedenle-
rinden biridir.

 Fragile-X Sendromu; POY ile ilişkili en sık tanım-
lanmış, Xq27.3 lokasyonunda bulunan Fragile X 
mental retardasyon 1 (FMR1) gen mutasyonuna bağ-
lı gelişen X bağımlı dominant geçiş gösteren genetik 
bir hastalıktır. Kadınlar CGG trinükleotit sekansının 
tekrarına göre premutasyon taşıyan kadınlar (55-199 
tekrar) ve full mutasyon taşıyan kadınlar (> 200 tek-
rar) olarak sını� andırılır. Full mutasyon olması özel-
likle erkeklerde mental retardasyon ile seyretmekte 
olup premutasyon taşıyan kadınlar mental açıdan 
normaldir ancak %23 oranında prematür ovaryen 
yetmezlik riski taşımaktadır (12). FMR1 premutas-
yonu ailesel POY’un %11’inde, sporadik vakaların 
%3’ünde tanımlanmıştır (13-15). Bu nedenle POY 
tanısı alan hastalarda FMR1 premutasyon taranması 
rutin kabul edilmektedir.
 Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP 15), TGF-y 
süper ailesinin bir üyesi olup Xp 11.2 lokalizasyo-
nunda bulunmaktadır. Fertilite ve oosit kalitesinde 
hayati bir rol oynadığı gösterilmiştir ve bu gendeki 
mutasyonların POY’daki prevalansı %1,5–12 olarak 
bulunmuştur(16-19). Ancak bu gen bölgesindeki 
mikrodelesyonlar geleneksel karyotip ile tanınma-
ması nedeniyle sıklıkla tanı almaz. 

Otozomal Gen Mutasyonları

POY gelişiminde çeşitli gen mutasyonları olduğu ileri 
sürülmüştür. Bunlardan bazılarında mutasyonlar ta-
nımlanmışken bir kısmında gen çalışmaları devam 
etmektedir. POY ile sonuçlanabilecek tanımlanmış 
mutasyonlara sahip genler östrojen reseptörleri (ER-
a ve ER-P), folkülogenez (fi NR5A1, NOBOX, FIGLA ve 
FOXL2), folikülogenez büyüme faktörleri (fi BMP15, 
GDF9, inhibe A), ovaryen steroidogenez (fi FSH, 
FSHR,) ile ilişkili genlerdir. 
 POY bazen nadir görülen kalıtsal sendromların 
bir parçası olabilir (Tablo 2) (20). Bu durumlarda ge-
nellikle primer amenore ile erken yaşta ortaya çıkar; 
ancak, daha hafif fenotiplerde daha sonra da görüle-
bilir.
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OTOİMMUN POY

POY gelişen kadınlarda otoimmun hastalıklar normal 
popülasyona göre daha sık bulunmuş ve bazı oto-
immun hastalıklarda da POY gelişme riskinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum X kromozo-
munun otoimmunite üzerindeki rolü ile bağlantılı 
olabilmektedir. Otoimmün POY, otoimmün lenfosi-
tik ooforit ile sonuçlanan; ovaryen, adrenal veya di-
ğer steroidojenik hücre otoantikorlarıyla ilişkilidir ve 
POY vakalarının yaklaşık %5’inden sorumlu olduğu 
tahmin edilmektedir (21). Adrenal otoimmünitenin, 
otoimmün POY’un %60-80’ini oluşturduğu düşünül-
mektedir (21) ve adrenal antikorların varlığı ile oto-
immün lenfositik ooforit tanısı arasında güçlü bir iliş-
ki vardır (22). Otoantikorlar yaygın olarak otoimmün 
poliendokrin Sendrom Tip 1 ve Tip 2’nin bir parçası 
olan Addison hastalığı ile birlikte ortaya çıkar.
 Bunun dışında POY, tiroid hastalıkları, hipoparati-
roidizm, hipofizit, Tip 1 DM, SLE, Sjögren sendromu, 
romatoid artrit, immun trombositopenik purpura, 
otoimmun hemolotik anemi, pernisyöz anemi, vitili-
go, alopesi areata, çölyak hastalığı, in� amatuar bar-
sak hastalıkları ile de olabilir. 
 Otoimmun bir durumdan şüphelenilmesi halinde 
21OH veya adrenokortikal antikorlar ve tiroid anti-
korları (TPO-Ab) bakılmalıdır. 21OH/ ACA-ab pozitif 

olan hastalar bir endokrinoloğa yönlendirilerek adre-
nal fonksiyonlar değerlendirilmeli ve Addison hasta-
lığı dışlanmalıdır. TPO-Ab pozitif olan hastalarda yıl-
lık TSH ölçümü yapılmalıdır. Ovaryan otoantikorlar, 
POY’ lu hastaların %50 sinde bulunmasına rağmen 
kontrol gruplarında da yüksek prevelansa (%31) sa-
hip olması nedeni ile tanısal değeri düşüktür (23). 

İyatrojenik Nedenler

Etiyolojide rol oynadığı bilinen faktörlerin başında 
over dokusuna zarar veren ve maruziyet süresine 
bağlı olarak folikül kaybına neden olan radyoterapi, 
kemoterapi gibi iatrojenik ajanlar ve bunun yanı sıra 
cerrahi işlemler gelmektedir. Yaklaşık 50 kadından 
birinin 40 yaş altında kanser tanısı alacağı tahmin 
edilmektedir (24) ve çocukluk çağı kanser tedavileri-
nin artması, iyatrojenik POY prevalansının artmasına 
neden olmuştur (25).
 Kemoterapiye bağlı ovaryen yetmezlik için risk 
faktörleri;
 Hasta yaşı (> 40 yıl)
 Over folikül rezervi
 Daha önce geçirilmiş over ve pelvik cerrahi öyküsü
 Daha önce kemoterapi öyküsü
 Daha önce pelvik ve abdominal radyoterapi öyküsü
 Kemoterapötik ajanın sınıfı 

Tablo 2. Prematür Ovaryen Yetmezlik İle İlişkili Nadir Görülen Kalıtsal Sendromlar
Sendrom Gen Kalıtım Semptomlar

OtoimmunPoliglandüler Sendrom 
Tip 1

AIRE- İmmun Regülatör OR Mukokutanöz
Kandidiyazis, 
Hipoparatiroidizm ve 
Addison Hastalığı

Blefaro� mozis-Pitozis-Epicanthus-
İnversus Sendromu Tip 1

FOXL2- 
FolikülAtrezisindeTranskripsiyon 
Faktörü

OD Göz Kapağı Gelişimi 
Anormallikleri

Galaktozemi GALT- Galaktoz Metabolizmasında 
Düzenleme

OR Çocukluk Çağında Beslenme 
Sıkıntıları ve Sarılık, Oküler, 
Böbrek Ve Karaciğer Sisteminde 
Bozukluklar

Ovaryen Lökodistro� EIF2B- Hücresel Stres Durumunda 
Denatüre Protein Birikimini Önler

OR Progresif Nörolojik Fonksiyon 
Bozukluğu

Psödohipoparatiroidsim Tip 1A GNAS1- FSHVe LH Reseptör 
Aktivasyonu

OD Hipoparatiroidizm, Kısa 
Boy, Yuvarlak Yüz Ve Kısa El 
Kemikleri

Progresif External O� almopleji POLG- MitokondrialDNA 
Replikasyonu

OR/OD Oküler Ve Sistemik Miyopati, 
Parkinsonizm, Yorgunluk

Ataksi Telanjiektazi ATM- DNA Hasarında Düzenleme OR Nörodejenerasyon, Oküler 
Telangektazi, İmmün Yetmezlik

OD: Otozomal Dominant; OR:Otozomal Resesif; FSH: Folikül Uyarıcı Hormon; LH: Luteinize Edici Hormon.
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 Kemoterapinin dozajı ve uygulanma süresi
 Eşlik eden hastalıklar

 Kemoterapi, matür over folikül apoptozunu in-
düklemektedir. Yapılan histolojik çalışmalarda fibröz, 
vasküler hasar ve azalmış folikül sayıları görülmüştür. 
Özellikle alkilleyici ajanların kullanılması, kadınların 
yaklaşık %40’ında POY’a yol açmaktadır. Kümülatif 
kemoterapi dozu ile ovaryen yetmezlik riski arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu gözlenmiştir (26). Kemote-
rapi ile radyoterapi kombinasyonlarında hasar daha 
da fazladır. Kemoterapi sonrası over fonksiyonu geri 
dönse de menopoz hala erken yaşlarda ortaya çık-
maktadır.
 Abdomen, pelvis veya omurga radyoterapisi 
düşük dozlarda bile over fonksiyonunu etkileyebilir 
(27). 10 Gy den büyük dozlarda ovaryen yetmezlik 
riski yüksek iken 20 Gy üzerindeki dozların %70’inde 
ovaryen yetmezlik gelişir (28). Radyoterapiden sonra 
POY gelişme riski radyasyon tedavisi alanına, doza ve 
yaşa bağlıdır.
 Kemoterapi verilecek genç hastalara embriyo 
veya oosit dondurma işlemi önerilmelidir.
 Bilateral salpingooforektomi (BSO) gerektiren 
jinekolojik kanserler (en sık serviks ve over), iyatro-
jenik POY vakalarının yaklaşık %25’ini oluşturmakta-
dır (29). Ek olarak, meme ve over kanser riski taşıyan 
BRCA 1 veya 2 mutasyonu bulunan kadınlara da 40 
yaşında profilaktik BSO önerilmektedir. Benign ne-
denler ile sadece histerektomi yapılan kadınlarda ise 
ovaryen kan akımının bozulacağı ve prematür ovar-
yan yetmezlik gelişeceği yönünde görüşler bulun-
maktadır. 

Enfeksiyon 

POY, kabakulak, tüberküloz, sıtma, varicella, sitome-
galovirüs ve herpes simpleks virüsü gibi birçok farklı 
enfeksiyonla ilişkilendirilmiştir, ancak enfeksiyonla-
rın çoğunluğu için doğrudan nedensel bağlantılar 
kurulmamıştır. Kabakulak ooforitinden sonra kadın-
ların %2-8’inde ovaryen yetmezlik meydana gelmek-
te ancak çoğu geçici olmaktadır (30). Son çalışmalar 
HIV enfeksiyonunun, düşük over rezerv belirteçleri 
ile ilişkili olabileceğini öne sürse de HIV enfeksiyonu 
ve menopoz yaşı arasında bağlantı sağlayan veriler 
çelişkilidir (31).

KLİNİK

Çoğu kadında amenore dışında semptom olmamak-
tadır. Kadınlar genellikle normal menarş yaşı, mens-

trüel siklus ve fertilite tari� emektedir. Hastaların 
büyük kısmı doğum sonrası ve doğum kontrol hapı 
kullanımı sonrası uzayan amenore ile doktora baş-
vurmaktadır. Klinisyenler oligomenore / amenore ile 
başvuran kadınlarda östrojen eksikliği semptomları-
nı araştırmalı (tablo 3) ve 40 yaşın altında amenore 
/ oligomenoresi olan kadınlarda POY’ u dışlamalıdır. 
Cerrahi veya kemoterapi sonrası gelişen menopozda 
ise hormon seviyelerindeki ani düşüşe bağlı olarak, 
hipoöstrojenizm bulguları, doğal menopoz yaşayan 
kadınlara göre çok daha şiddetli olmakta ve daha 
uzun sürmektedir.
 Mayo Clinic Cohort of Oophorectomy and Age-
ing Çalışmasında, 40-45 yaşından önce menopoza 
giren kadınlarda koroner arter hastalığı, kalp yetmez-
liği ve ölüm oranlarının daha fazla ve semptomların 
daha şiddetli olduğunu göstermiştir. Ayrıca erken 
yaşta ooferektomi yapılmasının bilişsel bozulma 
veya demans gelişme riskini nereyse 2 kat arttırdığı, 
Parkinsonizm riskinde artış olduğu ve glokom riskini 
arttırdığı gösterilmiştir (32).

TANI 

3-6 ay amenoresi olan hastada; birkaç ay arayla en 
az iki defa ölçülen FSH değeri >25mIU/ml olması, 
östrojen seviyelerinin düşük olması tanı koyduru-
cudur. 
 FSH ölçümleri POY tanısında gold standarttır 
ancak cuto�  değerleri için yüksek kalitede kanıt bu-
lunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda FSH 40mIU/ ml 

Tablo 3. Semptomlar
Adet Düzensizlikleri

Primer Amenore
Sekonder Amenore

Menopoz bulguları 
Sıcak basmaları, gece terlemeleri
Vajinal kuruluk
Disparoni
Uyku bozukluğu
Ruh hali değişiklikleri
Konsantrasyonda azalma
Değişen idrar sıklığı
Libidoda azalma

Subinfertilite / infertilite
Cilt pigmentasyonundaki değişiklikler

Vitiligo (otoimmün)
Hiperpigmentasyon-adrenal yetmezlik (otoim-
mün)

Saç dökülmesi / saç dökülmesi (otoimmün)
Guatr (otoimmün)
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üzeri alınmıştır (33) ancak otoimmun hadiselerde bu 
değerden daha düşük değerlerde ovaryen yetmezlik 
olduğu görülmüştür. Bu nedenle otoimmun kaynaklı 
POY da tanıya dahil edileceği için FSH için cuto�  de-
ğeri 25 mIU/ml olarak kabul edilmiştir (34).
 Tanıda kullanılan bir diğer test AMH ve inhibin 
B’dir. Gelişmekte olan foliküller tarafından salınan 
AMH over rezervini göstermede en güvenilir test ka-
bul edilmektedir. Siklus bağımlı olmayıp herhangi bir 
gününde ölçülebilmektedir. POY’lu hastalarda çok 
düşük değerlerdedir. AMH değerleri menopozdan 5 
yıl önce düşmeye başlamakta ve düşük over rezervi 
olan kadınlarda da düşük seviyelerde bulunabilmek-
tedir. Bu nedenle POY tanısı için arada kalınan kadın-
larda kullanılması önerilmektedir. İnhibin B ovaryen 
rezervi gösteren diğer bir test olup POY’ lu hastalar-
da düşük seviyelerde ölçülmektedir. 
 Diğer amenore değerlerini dışlamak için BHCG 
değeri, tiroid fonksiyon testleri ve prolaktinin değer-
lendirmesi gerekir. Ayrıca ultrason ile antral folikül 
bakılması tanıda yardımcı olabilir.
 POY tanısına karar verilen hastalarda adrenal an-
tikor testi, karyotip analizi ve FMR1 gen premutasyo-
nu, altta yatan nedeni belirlemek için şu anda mev-
cut olan ana tanı testleridir.
 Hastalarda kemik yoğunluğu değerlendirilmeli, 
osteoporoz veya osteopeni olması halinde uygun 
şekilde tedavi ve takibinin yapılması gerekmektedir 
(Tablo 4).

TEDAVİ

Prematür ovaryen yetmezliği olan kadınlar normal 
postmenopozal kadınlara göre en az 10 yıl östrojene 
daha az maruz kalacaktır ve buna bağlı olarak oste-
oporoz ve kardiovasküler hastalıklar için yüksek risk 
altındadırlar. Kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz 
riskini azaltmak için sigaradan kaçınma gibi genel 
yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı diyet, kalsiyum ve 
D vitamin replasmanı, düzenli egzersiz önerilmelidir.
Selektif serotonin reuptake inhibitörleri, serotonin ve 
norepinefrin reuptake inhibitörleri veya gabapentin 
gibi hormonal olmayan tedaviler, hormon replasma-
nını reddeden veya hormon replasmanının kontra-
endike olduğu kadınlarda vazomotor semptomların 
tedavisinde kullanılabilir, ancak gelecekteki osteo-
poroz ve kardiyovasküler hastalık riski konusunda 
fayda sağlamamaktadırlar. POY’da hormon replas-
manı farmakolojik tedavinin temelini oluşturur ve 
hastalara fizyolojik menopozun görüldüğü 50 yaşına 
kadar hormon replasman tedavisi (HRT) önerilmek-
tedir. Turner sendromu olan kadınlar ise mutlaka 
konjenital kalp hastalıklarında uzmanlaşmış bir kar-
diyolog tarafından rutin kontrol altında tutulmalıdır.

Hormon replasman tedavisinde;
· Hipoöstrojenizm semptomlarını hafi� etmek, 

adölasanlarda sekonder sex karakterlerinin in-
düklenmesine yardımcı olmak için hormon rep-
lasmanı önerilmektedir.

· Östrojen replasmanı için etinilöstradiol veya kon-
juge östrojenler yerine 17β-estradiol tercih edil-
mektedir. Mevcut hormon preparatları beklenen 
yaşta menopoz yaşayan kadınlar için tasarlanmış 
olup POY’lu hastalar daha yüksek östrojen dozla-
rına ihtiyaç duymaktadır. POY’daki optimal estra-
diol düzeylerine ilişkin veriler eksiktir; ancak, fiz-
yolojik seviyelere genellikle 100 µg 17β-estradiol 
transdermal yama uygulanmasıyla ulaşılabilin-
mektedir (35).

· HRT’nin meme kanseri, inme gibi olası yan etkileri 
POY’lu kadınlar için de geçerlidir.

· Uterusu olan kadınlarda endometrial hiperplazi 
riski nedeniyle mutlaka progesteron da tedaviye 
eklenmelidir.

· Gebelik düşünmeyen kadınlarda kombine oral 
kontrasepti� er kullanılabilir.

Hastalarda kemik sağlığını korumak için;
· Kadınlar, kemik sağlığını iyileştirmek için ağırlık 

kaldırma egzersizi, sigaradan kaçınma ve normal 

Tablo 4. POY Tanısı Alanlarda Yapılacaklar
Diagnostik Kriterler

<40 Yaş
Oligo- Amenore> 3 Ay
4-6 Ha� a Ara İle En Az İki Defa Bakılan FSH 
Değeri> 25mıu/Ml
Düşük Östrojen Seviyeleri (<50 Pmol/L) 

Etiyolojiye Yönelik Yapılacaklar
Karyotip Analizi Ve FMR1 Gen Mutasyonu 
Bakılması (Özellikle <30 Yaş Veya Öğrenme 
Güçlüğü Olanda Veya Aile Öyküsü Olanlarda)
Adrenal Antikor Testi

Diğer
PelvikUltrason- AntralFolikül Sayısı
DEXA - Kemik Mineral Yoğunluğu
TSH Ve TiroidPeroksidaz Antikorları
Anti-MüllerianHormon (Sadece Tanı Belirsi-
zliğinde)
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vücut ağırlığının korunmasını içeren sağlıklı bir 
yaşam tarzı sürdürmelidir.

· Kalsiyum ve D vitamininden zengin ve dengeli 
diyet önerilmelidir.

· Kemik sağlığını korumak ve osteoporozu önle-
mek için östrojen replasmanı önerilir; kırılma ris-
kini azaltacağı düşünülebilir.

· Eğer hasta östrojen replasman tedavisini kabul 
etmez ise kemik dansitesi yakından takip edilmeli 
ve kemik minaral yoğunluğunun düşük olduğu 
kadınlarda uzman hekim tarafından bifosfanat 
gibi farmakolojik tedaviler başlanmalıdır. 

 Prematür ovaryan yetmezliği olan kadınlarda di-
ğer önemli bir konu infertilitedir. Tanı anından itiba-
ren kadınların bazısında ovulasyon gerçekleşebilir. 
Hastaların %5-10’unda ovulasyon ve başarılı gebelik 
görülmektedir(36,37). Fertilitenin düzeltilmesi için 
çeşitli yöntemler değerlendirilmiştir ancak ovulas-
yon indüksiyonunun gebelik şansını arttırmadığı 
görülmüştür. Tartagni ve arkadaşları (38) POY’lu 50 
kadını, gonadotropin tedavisi sırasında ve öncesinde 
plasebo ve 0.05 mg etinilestradiol (EE) vererek karşı-
laştırmışlardır. Plasebo verilen 25 kadının hiçbirinde 
ovulasyon meydana gelmemiştir. EE verilen 25 ka-
dından 8’inde ovulasyon, 4’ünde gebelik meydana 
gelmiştir ancak subanalizler ovulasyonun sadece EE 
tedavisi sırasında FSH <15 mIU/ml olan kadınlarda 
gerçekleştiğini göstermiştir. Tedavide tek güvenilir 
metot donör yumurta ile yardımcı üreme teknikleri-
nin kullanılmasıdır. Bu durumda transfer edilen emb-
riyo başına canlı doğum oranları %30 olarak bildiril-
miştir.Donasyon gebelikleri yüksek riskli gebelikler 
kategorisine girmektedir ve bu nedenle uygun peri-
natoloji kliniklerince takip edilmelidirler. 

Donasyon öncesi;
· Hastaların karyotip analizi yanı sıra, tiroid ve ad-

renal fonksiyonları araştırılmalıdır.
· Daha önce antrasiklinlere, yüksek dozda siklofos-

famide veya mediastinal ışınlamaya maruz kalan 
kadınlar, gebelik öncesi ve gebelikleri boyunca 
bir kardiyolog ile konsulte edilmelidir.

· Turner Sendromu olan kadınlar erişkin konjenital 
kalp hastalıkları üzerine uzmanlaşmış bir kardiyo-
log tarafından değerlendirilmeli, genel bir tıbbi 
ve endokrin muayeneden geçmelidir.

· POY’lu kadınların gebelikten önce tansiyonları, 
böbrek fonksiyonları ve tiroid fonksiyonları de-
ğerlendirilmelidir.

 Over dokusu veya oosit dondurulması da tedavi-
de bir seçenek olabilir ancak POY tanısı alan kadınla-
rın büyük çoğunluğunda folikül kalitesi kötü olacağı 
için bu teknoloji; POY için kanser tedavisi görecek 
olma gibi bir risk faktörü taşıyan kadınlarda kullanıl-
malıdır. 
 Yapılan son çalışmalar POY’ lu kadınlarda cinsel 
fonksiyonu arttırmak için HRT tedavisine androjen 
eklenmesini de desteklemektedir.
 Hormon replasman tedavisi genitoüriner sistem 
şikayetlerinin giderilmesinde yetersiz kalabilir. Bu 
nedenle hastalara lokal östrojen tedavisi de eklemek 
gerekebilmektedir. 
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Trombositten zengin plazma (platelet rich plasma 
– PRP) uygulaması; son yıllarda tıbbın her alanında 
kullanımı giderek artan ve umut vaadeden bir tedavi 
modalitesidir. Üreme tıbbında son birkaç yılda popü-
larite kazanmasına ve kullanımı gittikçe artmasına 
rağmen literatürde bulunan kaynak oldukça sınırlı-
dır, dolayısıyla uygulama yöntemleri konusunda be-
lirlenmiş standart protokoller bulunmamaktadır. 
 Normal bir kan pıhtısı %93 eritrosit, %6 trombosit 
ve %1’in altında lökosit içermekteyken, “PRP pıhtısı” 
%94 trombosit, %5’in altında eritrosit içermektedir. 
İyileşmeyi stimüle etmeyen hücrelerin (eritrosit), yara 
iyileşmesinin bütün aşamalarını tetikleyen hücrelerle 
(trombosit) yer değiştirmiş olması, doku rejenerasyo-
nu üzerindeki suprafizyolojik etkisini açıklamaktadır 
(1).
 Trombositler kemik iliğinde bulunan megakaryo-
sitlerden serbestleşen küçük, çekirdeksiz hücre par-
çalarıdır. İçerdikleri proteinler, büyüme faktörleri ve 
sitokinler, sitoplazmik granüller içerisinde muhafa-
za edilmektedir. Trombositlerde bulunan ve salınan 
büyüme faktörleri arasında platelet derived growth 
factor (PDGF), epidermal growth factor (EGF), insü-
lin-like growth factor (IGF-1), transforming growth 
factor b-1 (TGFb-1), vascular endothelial growth fa-
ctor (VEGF), hepatocyte growth factor (HGF), basic 
fibroblast growth factor (bFGF) bulunmaktadır (2). 
Fizyolojik şartlarda bu elementler yaralanma duru-
munda harekete geçmektedir ve sinerjik etki göste-
rerek doku yenilenmesi ve iyileşmesini tetiklemekte-
dir (3).
 Trombosit granülleri dokulardaki ekstraselüler 
matriks ile temasa geçtiği anda aktive olup eksositoz 
ile salınmaktadır. İlk aktivasyonla salınma sonrasında 
eksositoz devamlı olarak belli bir düzeyde devam et-
mekte ve faktör seviyeleri normalin 3-5 katı civarında 

kalmaya devam etmektedir (4). Bu faktörler hücre 
farklılaşması, proliferasyonu, migrasyonu, vaskülari-
zasyon ve ekstrasellüler matriks akümülasyonu üze-
rine etkileri olan faktörlerdir. Bu sebeple PRP başta 
ortopedi, oftalmoloji ve plastik cerrahi olmak üzere 
tıbbın birçok alanında doku rejenerasyonunu uyar-
mak amacıyla kullanılmaktadır. 

PRP Hazırlama Yöntemleri 

PRP hazırlamak için farklı yöntemler kullanılsa da 
çoğu yöntem benzer prosedürler içermektedir. Bu 
prosedürlerin çoğu antikoagülan içeren tüpe kan 
alıp santifügasyon yapmak olarak özetlenebilir. 
 Kısa/hafif spin santrifügasyon kanı 3 farklı tabaka-
ya ayırmayı amaçlamaktadır: en üstte bulunan asel-
lüler süpernatant plazma, ortada bulunan lökosit ve 
trombositten zengin “bu� y coat” ve en altta bulunan 
daha fazla eritrositlerden oluşan çökelti. İlk sentrifü-
gasyondan sonra “bu� y coat” tabakasını daha fazla 
izole etmek amacıyla daha güçlü ve uzun ikinci bir 
sentrifügasyon yapılabilir. PRP elde edildikten sonra 
uygulama öncesi, yukarıda bahsedilen sitoplazmik 
granüllerin eksositozunu daha fazla uyarmak ama-
cıyla trombin veya kalsiyum glukonat gibi aktive edi-
ci bir faktör eklenebilir. 
 Yapılan işlem her seferinde aynı olsa da elde edi-
len total trombosit miktarı hastadan hastaya farklılık 
gösterebilir, ancak hedef kana göre 4-5 kat konsantre 
trombosit içeren plazma elde edilmesidir (5).

Klinik Kullanımı ve Etki Mekanizması

Trombositlerin doku üzerindeki etkisini in vitro olarak 
analiz eden Danielli (6), organ perfüzyonunda kan 
komponentlerinin kullanımı üzerine araştırma yapıl-
masının yolunu açmıştır. Gimbrone ve çalışma arkadaş-
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ları 1969 yılında köpek organları üzerinde in vitro yap-
tıkları çalışmalar sonucunda trombositlerin bir şekilde 
mikrosirkülasyonu “beslediği” sonucuna varmışlardır 
(7). Rejeneratif tıp araştırmalarında ise multipotent 
mezenkimal kök hücreler otolog PRP içeren kültür or-
tamlarında başarılı bir şekilde üretilmiş ve farklılaşma 
kapasiteleri hasar görmemiştir (8). Doku mühendisliği 
çalışmalarında da kullanılmaya başlanan PRP’nin, be-
yin hasarı oluşturulan hayvan modellerinde kök hücre 
ile birlikte hasarlı dokuya uygulandığı zaman belirgin 
nörolojik gelişim sağladığı gösterilmiştir. Vaquero et 
al. yaptığı çalışmalarda kemik iliği kaynaklı kök hüc-
relerin tek başına doğrudan hasarlı beyin dokusuna 
uygulanması sonucu kök hücrelerin dokuya entegre 
olamaması ve hücrelerin çoğunun kaybedilmesi se-
bebiyle başarılı olunamamıştır. PRP ile birlikte yapılan 
kök hücre uygulamalarında ise hücre entegrasyonu ve 
nörogenezin başarılı olduğu gösterilmiştir (9).
 Üreme tıbbında PRP’nin kullanımı ile ilgili ilk klinik 
çalışma 2015 yılında Çin’den yayınlanmıştır. Chang et 
al. yürüttüğü çalışmada ince endometrium sebebiyle 
infertilite tedavisi başarısız olan 5 hastaya intrauterin 
PRP infüzyonu yapılmış ve bütün hastalarda yeter-
li endometrium gelişimi ve gebelik elde edilmiştir 
(10). Daha sonra endometrium gelişimi için PRP uy-
gulama çalışmaları devam etmiş, sonrasında Pantos 
ve Sfakianoudis’in bulunduğu yunan grubu 2016 
yılında intraovaryen PRP enjeksiyonu uyguladıkları 
8 perimenopozal kadında olumlu sonuçlar elde et-
tiklerini rapor ederek over rejuvenasyonu konusunu 
gündeme getirmiştir.

Intrauterin PRP uygulaması

1970’lerde başlayan ilk IVF denemelerinden bugüne 
geçen yaklaşık yarım asırda yardımcı üreme teknik-
leri önemli ölçüde gelişmiş, gebelik oranları artmış, 
embriyolara genetik tarama yapacak teknolojiye 
ulaşmış olmamıza rağmen; en iyi kalite embriyoların 
kullanıldığı tüp bebek denemelerinde bile hala ba-
şarısızlık oranı azımsanmayacak düzeydedir. Bunun 
sebebi, endometrial reseptivitenin rolünün yakın 
dönemlere kadar gözardı edilmesi olabilir. İmplan-
tasyon ancak embriyo ve endometrium arasında 
oluşan sağlıklı bir diyalog sonucu gerçekleşebilmek-
tedir. Over stimülasyonu ve kaliteli embriyo gelişimi 
üzerine yoğunlaşan klinisyenler ve araştırmacıların 
nazarında “pasif” rolü nedeniyle yeterince dikkat 
çekmeyen endometrium, üzerine yeterince araştır-
ma yapılmaması sebebiyle günümüzde hala büyük 
ölçüde gizemini korumaktadır. 

 İnce endometrium, infertilite uzmanlarını ve 
hastaları dönem dönem çaresiz bırakan ve siklus 
iptallerine sebep olan bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hatta 2016 yılında Garcia-Velasco ve 
arkadaşlarının yayınladığı derlemede, tedaviye di-
rençli endometrium sorununda intrauterin HCG 
veya G-CSF enjeksiyonu; sildenafil, aspirin, E vitami-
ni, L-arjinin gibi supplementler dahil kullanılabilecek 
tedaviler analiz edilmiş ancak hekimlere ve hastalara 
önerilecek kanıta dayalı bir tedavinin bulunmadığı 
kanısına varılmıştır (11). Böyle bir ortamda çalışılma-
ya başlayan intrauterin PRP enjeksiyonu hem hekim-
ler hem hastalar için yeni bir umut kaynağı olmuştur 
ve farklı endikasyonlar üzerine araştırmalar yürütül-
meye başlanmıştır.
 2017 yılında yapılan bir hayvan deneyinde intra-
uterin PRP enjeksiyonunun endometrium üzerinde 
proliferatif, rejeneratif ve antifibrotik etkisi olduğu 
sonucuna varılmış, bunun PRP infüzyonunun endo-
metrial kök hücreleri harekete geçirmesi sonucu ola-
bileceği yorumlanmıştır (12). PRP’nin sığır endomet-
riumunda progesteron reseptörlerini arttırdığını, in 
vitro ortamda ise hem progesteron hem östrojen alfa 
ve beta reseptörlerini arttırdığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur (13). 2018 yılında insan endometriumu 
üzerinde yapılan in vitro bir deneyde ise PRP’nin en-
dometrial epitelyal (Ishikawa) hücreler, endometrial 
stromal fibroblastlar ve endometrial mezenkimal kök 
hücreler üzerinde proliferasyon ve migrasyonu arttı-
rıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. PRP’nin endometri-
um üzerinde rejeneratif etkisi olduğu; klinikte ince 
endometrium ve Asherman hastalarında kullanımı-
nın in vitro kanıta dayalı olduğu öne sürülmüştür 
(14). 

İnce Endometrium

Intrauterin PRP’nin ince endometriumda kullanıl-
ması üzerine ilk çalışmayı 2015 yılında yayınlayan 
Chang et al., tedaviye dirençli endometriumu olan 
(<7mm) 5 hastaya intrauterin PRP infüzyonu yap-
mış ve bunun sonucunda bütün hastalarda yeterli 
endometrium gelişimi ve gebelik sağlandığını rapor 
etmiştir (10). Daha sonra Zadehmodarres et al. tara-
fından 2017 yılında yayınlanan bir pilot çalışmada 
ince endometriumu olan 10 hastaya intrauterin PRP 
infüzyonu yapılmış, bunların tümünde endometri-
umun 7mm üzerine çıkması sağlanmış, 5 tanesinde 
ise gebelik elde edilmiştir (15). Aynı yıl yayınlanan 
bir başka çalışmada yine ince endometriumu olan 
68 kadına intrauterin PRP infüzyonu uygulanmıştır. 
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Önceden 5mm olan ortalama endometrial kalınlı-
ğın 7,22mm’ye çıktığı ve kadınların %45’inde klinik 
gebelik elde edildiği rapor edilmiştir (16). 19 ince 
endometrium hastası üzerinde yapılan bir sonraki 
çalışmada ise bütün hastalarda yeterli endometri-
um kalınlığı elde edilmiş, %73 pozitif gebelik testi 
ve %23 canlı doğum rapor edilmiştir. Yazarlar sadece 
endometrial kalınlığı değil, endometrial reseptiviteyi 
de arttırdığını öne sürmüştür (17).
 Literatürde önerilen PRP uygulama zamanı, sik-
lusun 10-15. günleri arasında değişmektedir. Uygu-
lanan ve efektif bulunan doz yayınlarda 0,5 – 2,5ml 
arasında değişmektedir. Endometrium kalınlığı 7mm 
altında kalan hastalarda PRP infüzyonu uygulanmak-
ta, 48-72 saat sonra kontrol edilip istenilen kalınlık 
elde edilmediyse PRP tekrarı yapılmaktadır. 

Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı (RIF)

Nazari et al. tarafından 2016 yılında yayınlanan bir pi-
lot çalışmada, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı 
olan 20 kadına frozen transferden 48 saat önce 0,5ml 
intrauterin PRP infüzyonu yapılmıştır. Gebe kalan 18 
hastadan 16’sının gebeliklerinin sağlıklı bir şekilde 
devam ettiği belirtilmiştir (18). 2019 yılında bildiri-
len bir başka olgu sunumunda ise konvansiyonel 
antibiyotik tedavilerine yanıt vermeyen tekrarlayan 
implantasyon başarısızlığı olan bir kronik endomet-
rit hastasının intrauterin PRP infüzyonunu takiben ilk 
denemede canlı doğum ile sonuçlanan bir gebeliği 
olduğu bildirilmiştir (19).
 Tüp bebek başarısında endometriumun rolü kuş-
kusuz sadece endometrium kalınlığı ile sınırlı değil-
dir. Bazı çalışmalar endometrium kalınlığının gebelik 
oranı ile doğru orantılı olduğunu rapor ederken (20), 
bazı yazarlar ise endometrium kalınlığı ile gebelik ora-
nı arasında bir korelasyon kurulamayacağını öne sür-
müşlerdir (21). PRP’nin anti-in� amatuvar ve anti-mik-
robiyal etkileri göz önünde bulundurulduğunda, 
endometrium kalınlığı arttırmak dışında ayrıca gebelik 
için uygun bir ortam oluşturduğu ve endometrial re-
septiviteyi arttırıcı etkisi olabileceği ileri sürülmüştür. 
Ayrıca infertil hastalarda %2,8-%46 arasında insidansı 
olduğu bildirilen ve fertiliteyi azalttığı bilinen kronik 
endometrit üzerinde anti-in� amatuvar etki göstere-
rek fertiliteyi arttırabileceği düşünülmüştür (3).

Asherman Sendromu

Endometriumun bazal tabakasının hasar görmesi 
ve bunu takiben oluşan intrauterin sineşi olarak ta-

nımlanan Asherman sendromunun tedavisi ve rekür-
rensin engellenmesi, fertilite uzmanları için en zorlu 
durumlardan birisidir. Adhezyon reformasyonunu 
engellemek için mekanik bariyer yöntemlerinin (int-
rauterin balon, rahim içi araç) yanı sıra hyalüronik 
asit içeren jeller üzerine çalışılmış, bazı yayınlarda en 
etkili yöntem intrauterin balonlar bulunurken bazıla-
rında cross-linked hyalüronik asit jeller daha efektif 
bulunmuştur (22,23). Kullanılan yöntemlere çoğu za-
man endometrial proliferasyonu sağlamak için öst-
rojen tedavisi de eklenmektedir. 
 Tedavi sonrası tekrar menstrüasyon başlama ora-
nı %100 olan çalışmalarda bile canlı doğum oranları 
%28-32 arasında bulunmuştur. Gebe kalanlarda ise 
plasenta akreata ve intrauterin gelişim geriliği açısın-
dan artmış risk bulunmaktadır (24). Bu bize sorunun 
sadece yapışıklığın giderilmesi ve adhezyon refor-
masyonunun engellenmesi ile çözülmediğini gös-
termektedir. Burada amaç endometriumun rejenere 
edilmesi ve sağlıklı bir endometrium dokusu elde 
etmek olmalıdır. 
 Bu konuda 2018 yılında yayınlanan ilk olgu su-
numunda Asherman sendromu bulunan iki hastaya 
histeroskopik adhezyolizis yapılmış, prosedür sonun-
da 1 ml intrauterin PRP infüzyonu yapılmış ve 7 gün 
intrauterin balon yerleştirilmiştir. Hastalardan birisi 
spontan gebe kalırken diğeri IVF ile gebe kalmış ve 
ikisinin de gebeliğinin komplikasyonsuz olarak üçün-
cü trimestere ulaştığı bildirilmiştir (25). Aynı grubun 
bildirdiği bir pilot randomize kontrollü çalışmada ise 
histeroskopi sonrası PRP uygulanan ve uygulanma-
yan hastalar kıyaslanmış, PRP grubunda endometrial 
kalınlık artışının daha fazla olduğu rapor edilmiştir 
(26).

Intraovaryen PRP Enjeksiyonu – Over 
Gençleştirme

Toplum içerisinde kadınların çalışan ve üreten birey-
ler haline gelmesi ve önceliklerinin değişmesi, çocuk 
isteği yaşını geçmiş dönemlere göre ileriye atmıştır. 
Bu durum fertilite uzmanlarını biyolojik saat ile sa-
vaşmaya ve azalmış over rezervini geliştirmek üzeri-
ne araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Azalmış over 
rezervi çoğu zaman hastaları çaresiz bırakan ve oosit 
donasyonu gibi ülkemizde yasal olmayan çözümler 
aramaya iten bir durum olmuştur. Bunun yanında 
prematür over yetmezliği hastalarına sunulabilecek 
kanıta dayalı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. 
Bu sebeplerle son yıllarda ortaya atılan intraovaryen 
PRP enjeksiyonu ve over rejuvenasyonu bu hastalar 
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için bir umut kaynağı olmuş ve popülarite kazanmış-
tır.
 Yakın zamana kadar overde bulunan toplam oo-
sit sayısının sabit olduğu ve belli bir zaman içerisin-
de tükendiği konusunda fikir birliği bulunsa da, son 
yıllarda yetişkin over dokusunda ovaryen germline 
kök hücrelerin (ovarian germline stem cells - GSCs) 
bulunduğu (27) ve bu hücrelerin fertilite süresini 
uzatmak isteyen kadınlarda kullanılabileceği öne sü-
rülmüştür (28). Literatürde bu konu tam olarak açık-
lığa kavuşturulmamış, tartışmalı konulardan biridir 
ve üzerinde yapılmış farklı görüşler içeren çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır.
 Oositlerin primordial germ hücresi aşamasından 
matür folikül oluşumuna kadar recruitment ve geli-
şimini etkileyen, ortaya çıkarılan ve hala çıkarılmayı 
bekleyen bir çok faktör olduğu bilinmektedir (Şekil 
1). Bu gelişim serüveninin bilinen komponentle-
ri arasında granüloza prekürsörleri (şekilde kırmızı 
renk), teka kompartmanı (mavi) ve germ hücreleri 
(siyah) bulunmaktadır. Regülatör faktörler arasın-
da sitokin-sitokin reseptör etkileşimini düzenleyen 
BMP2, BMP6 ve BMP8β; farklılaşma, kemotaksis ve 
proliferasyonu tetikleyen TGF-β; oosit ve folikül ge-
lişimini tetikleyen BMP15 ve GDF9 bulunmaktadır ve 
her biri oosit gelişiminde farklı aşamalarda etki gös-
termektedir. PRP içeriğindeki büyüme faktörlerinin 

etkisi ile ovaryen kök hücrelerin bu gelişime katkı 
sunması mümkün olabilir (28). 
 PRP kalsiyum glukonat ile verildiği takdirde trom-
bositlerde bulunan granüller daha hızlı aktive olup 
içerdiği mediatörler salıvermektedir. Bu mediatör-
ler kabaca 3 gruba ayrılabilir: Interleukin-8 (IL-8) ve 
Interleukin-1β (IL-1β) gibi kemokinler; TGF-β, VEGF, 
PDGF gibi hücresel mitojenler ve PECAM, selectin 
gibi antijenler. Bu moleküllerin ovaryen kök hücreleri 
aktive ettiği veya farklılaşmasını tetiklediği öne sü-
rülmüştür (Şekil 2) (27) (28). 
 Literatürde PRP’nin over torsiyonu-detorsiyo-
nu uygulanan ratlar üzerinde over koruyucu etkisi 
olduğuna (29) ve in-vitro kültür ortamında primor-
dial foliküllerinin canlı kalması ve üremesi üzerinde 
olumlu etkisi olduğuna (30) dair bilgiler mevcutur. 
PRP’nin insan over dokusu üzerinde kullanımı ile il-
gili 2016 yılında bildirilen ilk çalışmada ise, Pantos 
et al. 8 perimenopozal hastaya ovaryen PRP enjek-
siyonu uygulandığını ve tedavi sonrası 1-3 ay içinde 
tüm hastalarda menstrüel siklus restorasyonu sağ-
landığını rapor etmiştir. Hatta bu hastaların tümü-
ne natürel siklus IVF yapıldığı ve elde edilen emb-
riyoların dondurulduğu bildirilmiştir (31). Ovaryen 
PRP uygulamasının öncüsü sayılabilecek bu yunan 
ekibin çalışması, etki mekanizması henüz bilinmese 
de reprodüktif yaşlanmayla ilgili konvansiyonel pa-
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bilinmektedir (Şekil 1). Bu gelişim serüveninin bilinen komponentleri arasında granüloza prekürsörleri 
(şekilde kırmızı renk), teka kompartmanı (mavi) ve germ hücreleri (siyah) bulunmaktadır. Regülatör 
faktörler arasında sitokin-sitokin reseptör etkileşimini düzenleyen BMP2, BMP6 ve BMP8β; 
farklılaşma, kemotaksis ve proliferasyonu tetikleyen TGF-β; oosit ve folikül gelişimini tetikleyen 
BMP15 ve GDF9 bulunmaktadır ve her biri oosit gelişiminde farklı aşamalarda etki göstermektedir. 
PRP içeriğindeki büyüme faktörlerinin etkisi ile ovaryan kök hücrelerin bu gelişime katkı sunması 
mümkün olabilir (28).  

  

Şekil 1: Oositlerin primordial germ hücresi (PGC) evresinden matür folikül oluşumuna kadar 
recruitment ve gelişimini tetikleyen faktörler (28) 

 

 PRP kalsiyum glukonat ile verildiği takdirde trombositlerde bulunan granüller daha hızlı aktive 
olup içerdiği mediatörler salıvermektedir. Bu mediatörler kabaca 3 gruba ayrılabilir: Interleukin-8 (IL-
8) ve Interleukin-1β (IL-1β) gibi kemokinler; TGF-β, VEGF, PDGF gibi hücresel mitojenler ve PECAM, 
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leyen faktörler (28).
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radigmaları sorgulatmıştır. Bunun akabinde gelen 
başka bir yayında (Scott Sills et al.), PRP kalsiyum glu-
konat ile aktive edilerek kullanılmış ve folikül gelişimi 
olmaması sebebiyle daha önce siklus iptali yapılmış 
4 kadında PRP tedavisi sonrası yapılan IVF ile blasto-
kist elde edilmiştir (32). Poor responder hastalarda 
PRP tedavisi ile elde edilmiş ilk canlı doğum 2018 
yılında Pantos ve Sfakianoudis’in bulunduğu yunan 
ekibi tarafından bildirilmiş (33), bunu takiben aynı 
ekip tarafından 35 yaşından itibaren prematür over 
yetmezliğine girmiş ve 5 yıldır adet görmeyen bir 
kadının PRP tedavisi sonrası gebe kaldığı ancak dü-
şükle sonuçlandığı rapor edilmiştir (34). Son olarak 
Farimani et al. 19 poor responder hastada uygulanan 
PRP tedavisi sonrası bir tanesinin ICSI gebeliği, iki 
tanesinin spontan gebelik ile canlı doğum yaptığını 
bildirmiştir (35). 
 2018 yılının sonunda Scott Sills ve ekibinin ya-
yınladığı ilginç bir çalışmada ise perimenopozal / 
düşük over rezervi bulunan 80 kadında ovaryen PRP 
tedavisinin fertilitenin ötesindeki etkileri araştırılmış-

tır. Menstrüel düzende iyileşme, libido artışı, cinsel 
performans ve orgazma ulaşma oranında artış, vücut 
kitle indeksinde düşüş, mental berraklık; tırnak yapı-
sı ve saç kalınlığında iyileşme, vajinal lubrikasyonda 
artış gibi hayat kalitesini etkileyen belirtilerde istatis-
tiksel olarak anlamlı gelişmeler olduğu bildirilmiştir. 
Bu sebeple yazarlar sadece fertilite amaçlı değil pe-
rimenopozal dönemdeki semptomları iyileştirmek 
için terapötik olarak da kullanılabileceği görüşünü 
ortaya atmıştır (36). 
 PRP’nin over fonksiyonu üzerinde olumlu etkisi 
olduğunu kabul etsek bile bu etkinin mekanizması 
henüz netlik kazanmamıştır. Olası mekanizmalardan 
birisi, PRP enjeksiyonundan haftalar sonra toplanan 
oositlerin PRP öncesinde de zaten var olan ve latent 
fazda bekleyen dormant foliküller olduğu; trom-
bositlerden salınan büyüme faktörlerinin etkisiyle 
uyandırıldığı ve recruitmente katılarak gelişiminin 
tetiklendiğidir. Diğer olası bir senaryo ise PRP’nin 
ihtiva ettiği büyüme faktörleri ve diğer mediatörle-
rin ovaryen kök hücrelerin farklılaşması için uygun 
ortamı oluşturması ve de novo oosit gelişimi olması-
dır. Postnatal oogenez olarak da isimlendirilebilecek 
ikinci senaryo daha heyecan verici olsa da, literatür-
de hem lehinde (27) (37) hem aleyhinde (38) (39) bir 
çok görüş bulunan tartışmalı bir konudur. Doğumda 
belirlenen sabit bir oosit sayısı bulunduğu ve bunun 
geri dönülemez bir şekilde tüketildiği görüşüne ilk 
darbeyi vuran çalışma 2004 yılında Johnson et al. 
tarafından yayınlanmış ve proliferatif germline kök 
hücrelerin postnatal oogenezi sürdürebileceği görü-
şü ortaya atılmıştır (27). Takip eden yıllarda bu görü-
şü destekleyici çalışmalar gelmeye devam etmiş (40) 
ve günümüzde ovaryen kök hücrelerin varlığından 
çok tanımlanma ve izolasyon protokolleri gibi teknik 
konular tartışılmaya başlanmıştır (41). 
 Henüz etkinliği kanıtlanmış herhangi bir ovaryen 
PRP tedavi protokolü bulunmamakla birlikte, litera-
türde genellikle transvajinal USG eşliğinde her bir 
overe 3-5ml uygulandığı ve 1-3 ay sonra maksimum 
etki beklendiği bildirilmiştir. Enjeksiyonun overin 
medulla kısmına mı korteks kısmına mı yapılması ge-
rektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı 
yazarlar over travmasına bağlı enjeksiyondan 2-4 
hafta sonra AMH’de geçici bir düşüş ve FSH’de geçici 
bir yükselme olabileceğini öne sürmüştür (28). 
 Her ne kadar PRP ilaç içermeyen otolog bir ürün 
olsa da, yan etkisi olmayacağı ön kabulu bilimsel bir 
yaklaşım olmayacaktır. Özellikle çok yeni bir tedavi 
yöntemi olması ve eldeki verilerin daha çok repro-

Şekil 2. PRP’nin over fonksiyonu üzerindeki olası etki meka-
nizması (OSC: ovaryen kök hücre, PLT: trombosit) (28)
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tetiklediği öne sürülmüştür (Şekil ) (27) (28) .  
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yayında (Scott Sills et al.), PRP kalsiyum glukonat ile aktive edilerek kullanılmış ve folikül gelişimi 
olmaması sebebiyle daha önce siklus iptali yapılmış  kadında PRP tedavisi sonrası yapılan IVF ile 
blastokist elde edilmiştir (32). Poor responder hastalarda PRP tedavisi ile elde edilmiş ilk canlı doğum 
2 18 yılında Pantos ve Sfakianoudis in bulunduğu yunan ekibi tarafından bildirilmiş (33), bunu 
takiben aynı ekip tarafından 35 yaşından itibaren prematür over yetmezliğine girmiş ve 5 yıldır adet 
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düktif sistem dışındaki uygulamalardan gelmesi 
sebebiyle overlerde kullanımının olası istenmeyen 
etkileri konusunda herhangi bir veri bulunmamak-
tadır. Suprafizyoloijk düzeydeki mediatörlerin germ 
hücreleri ve embriyo üzerine herhangi bir istenme-
yen etkisi olabilir mi? PRP enjeksiyonunun overde 
bulunan kök hücrelerde tümörojenik etki oluşturma 
ve malign transformasyonu tetikleme riski nedir? 
Tüm bu sorular yürütülecek geniş çaplı klinik çalış-
malarla cevaplanmaya muhtaçtır. Bunun yanında 
eldeki mevcut verilerle trombosit fonksiyon bozuk-
lukları kesin kontrendikasyon; ağır sigara kullanımı, 
sistemik kortikosteroid kullanımı, hematopoetik kan-
serler ve trombositopeni de rölatif kontrendikasyon 
olarak kabul edilebilir (33).
 Yukarıda bahsedilen küçük çaplı klinik yayınların 
tümünde olumlu sonuçlar bildirilmiş olsa da, konu 
hakkında yapılmış randomize kontrollü çalışma 
bulunmamaktadır, dolayısıyla PRP’nin over fonksi-
yonu üzerine olumlu etkisi ve “over gençleştirme” 
konusunda kanıt düzeyi düşüktür. Ovaryen PRP te-
davisinin başarı oranı ve etki süresi konusunda da 
herhangi bir veri mevcut değildir. Over gençleştirme 
gerçekten mümkünse, perimenopozal semptomla-
rın tedavisi hatta menopozun ertelenmesi gibi etik 
tartışmalar da kuşkusuz gündeme gelecektir. Sonuç 
olarak ovaryen PRP uygulaması, kanıt düzeyi düşük 
olmakla birlikte potansiyel vaadeden ve üzerinde 
çalışılması gereken bir konu olarak üreme tıbbının 
gündemine girmiştir.
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GİRİŞ

Fertilitenin korunması, gelecekteki üreme potan-
siyelinin devamı için kişilere tedavi seçeneği sunan 
gelişmekte olan bir alandır (1). Günümüzde sosyal 
ve ekonomik birçok nedenden dolayı kadınlar ço-
cuk doğurmayı ertelemektedir. Ayrıca tedavide-
ki gelişmeler birçok kanser olgusunu artık kronik, 
uzun dönem komplikasyonları ile hastaların yaşadı-
ğı bir patolojiye dönüştürmüştür. Birçok kanser için 
hayatta kalma oranı sürekli artmaktadır ve bu oran 
günümüzde yaklaşık %80’dir (2). Kadınlar için tedavi 
sonrası hayat kalitesi ve kendi öz-çocuğuna sahip ola-
bilmek önceliklerindendir. Ancak kemoterapi ve rad-
yoterapi neoplastik hücreler ile savaşırken, tedavinin 
gonadotoksik yan etkileri infertilite ile sonuçlanabi-
lir. Embriyo ve gamet kriyoprezervasyonu, gonado-
toksik tedavi öncesi fertilitenin korunması amacıyla 
önerilen ana stratejilerdir (2). Yine de prepubertal 
hastalarda ya da ovaryen stimulasyonun yapılama-
yacağı durumlarda bu stratejiler mümkün değildir. 
Bu doğrultuda fertilitenin korunması için alternatif 
stratejilerin geliştirilmesine yüksek sosyal ve bilimsel 
ilgi duyulmaktadır. Henüz deneysel aşamada olsa da 
bu stratejiler; ovaryen korteks kriyoprezervasyonu ve 
kanserin kür olmasıyla retransplantasyonu, ovaryen 
transpozisyon ve invitro maturasyondur.
 Kemoterapötikler primordiyal folliküllerin sayısını 
azaltır ve ovaryen atrofiyi indüklerler. Özellikle genç 
kızlarda overler daha yaşlı kadınların overlerinden 
sayıca daha fazla primordiyal follikül içerdiğinden 
kemoterapiye daha rezistandır ve bu sayede primer 
ovaryen yetmezliğe giriş yaşları ertelenmektedir (3). 
Siklofosfamid ve busulfan gibi alkilleyici ajanlar diğer 
kemoterapötiklere göre daha gonadotoksiktir. Tablo 
1’de kemoterapötikler risk gruplarına göre sını� andı-
rılmıştır (4-6).

 Radyoterapi hücresel proliferasyon siklusunu 
böler ve geniş hücre hasarına yol açar. Postnatal 
oositler mitotik döngüde inaktif olsalar da radyote-
rapinin hasarına duyarlıdır. Prepubertal overler, geç 
üreme çağındaki overlere göre daha az duyarlı olsa 
da abdominal radyoterapi sonrası primer ovaryen 
yetersizlik riski önemlidir (7). Genç kadınlarda ve ço-
cuklarda 6 haftadan uzun süreli 20 Gy radyasyona 
maruziyet %95 steriliteye yol açmaktadır (8). Tablo 2’ 
de radyoterapinin ovaryen etkileri ile Tablo 3’te ute-
rusa etkileri gösterilmiştir (9-11).

TEDAVİ ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Potansiyel gonadotoksik terapi öncesi tüm klinis-
yenler hastalarını ovaryen yetmezlik riski konusun-
da bilgilendirmeli ve fertilitenin korunması için ola-
sı stratejileri anlatmalıdır. Yeni tanı almış tüm kanser 
hastaları ya da gonadotoksik tedavi gerektiren ro-
matolojik hastalık tanısı alan hastalar mümkün olan 
en kısa zamanda üreme sağlığı ve infertilite uzmanı 
ile görüşmelidir. Ancak 40 yaş ve altında meme kan-
seri tanılı 303 hastanın dahil edildiği retrospektif bir 
çalışmada sadece 80 (%26) kadının doktoruyla fer-
tiliteyi konuştuğu ve bunların da yaklaşık %90’ının 
fertilitenin korunması için konsülte edildiği bildiril-
miştir (12). Fertilitenin korunması bölümler arası iyi 
iş birliğini gerektirmektedir. Bazı tedaviler zaman 
aldığı için tanı konar konmaz hastalar ile görüşül-
melidir. Hastaların infertilite uzmanına erken refere 
edilmesi hastalar için yararlı olabilir. Tedavi ile iliş-
kili infertilite değişkendir ve kanserin tipi, hastanın 
yaşı, hastanın daha önceki infertilite tedavisi ve ko-
morbiditeleri, kullanılan kemoterapi rejimi ve dozu, 
radyasyon alanının lokalizasyonu, genişliği ve dozu, 
endokrin terapi ihtiyacı gibi birçok faktöre bağlı-
dır (13). Özellikle tedavinin tipi ve hastanın yaşı en 
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Tablo 1. Gonadotoksik ajanların ve rejimlerin fertilite üzerine etkileri (4-6’dan modifiye edilmiştir)
Risk Kategorisi Kalıcı Amenore Riski Ajan/ Rejim

Yüksek Risk

%80 Tüm vücut radyasyonu/ siklofosfamid ile birlikte hematolojik kök hücre 
transplantasyonu
Overleri içine alan eksternal radyoterapi
Procarbazin
Klorambusil
BEACOPP protokolü >30 yaş
6 x CMF, CEF, CAF, TAC >40 yaş

Orta Risk %40-60

%30

%12-54

BEACOPP< 30 yaş
6 x CMF, CEF, CAF, TAC 30-39 yaş
4 x AC (doksorubisin, siklofosfamid) >40 yaş

Monoklonal antikor: bevacizumab

Metotreksat (otoimmun bozukluklarda tekrarlayan kullanım kümülatif 
riski arttırıyor)

Düşük Risk < %20 ABVD > 32 yaş
4-6 x CHOP
CVP
AML terapi (antrasiklin/ sitarabin)
ALL terapi (multi-ajan)
6 x CMF, CEF, CAF, TAC < 30 yaş
4 x AC < 40 yaş

Çok düşük risk ya da 
risksiz 

 - ABVD < 32 yaş
Metotreksat 
Florourasil
Vinkristin
Tamoksifen

Bilinmeyen - Monoklonal antikor; trastuzumab, cetuximab
Tirozin kinaz inhibitörleri; ertlotinib, imatinib

BEACOPP doksorubisin, bleomisin, vinkristin, etoposid, siklofosfamid, prokarbazin CMF siklofosfamid, metotreksat, folorourasil CEF siklo-
fosfamid, epirubisin, � orourasil CAF siklofosfamid, doksorubisin, � orourasil TAC dosetaksel, doksorubisin, siklofosfamid, AC doksorubisin, 
siklofosfamid EC epirubisin, siklofosfamid ABVD doksorubisin, bleomisin,vinblastin,dekarbazin CHOP siklofosfamid, doksorubisin, vinkris-
tin,prednizon CVP siklofosfamid, vinkristin,prednizon, AML akut myeloid lösemi, ALL akut lenfoblastik lösemi

Tablo 2. Radyotoksisite ve ovaryen yetersizlik (9-10’dan 
modifiye edilmiştir)
Radyoterapinin Ovaryen Et-
kileri

Ovaryen Radyoterapi 
Dozu ( Gy)

Etki yok < 0.6
Etki yok < 40 yaş <1.5
Follikul havuzunun %50 kaybı 2.0
Ovaryen yetersizlik riski %60 
(15-50 yaş)

2.5-5.0

ESD 0 yaş (doğumda) 20.3
ESD 10 yaş 18.4
ESD 20 yaş 16.5
ESD 30 yaş 14.3
ESD4 0 yaş 6.0

ESD; kadınların %97.5’inde ovaryen follikül havuzunu 1000 folliku-
lun altına düşüren radyoterapi dozu 
ESD; etkin sterilize edici doz

Tablo 3. Radyoterapinin uterus üzerine klinik etkileri 
(11’den modifiye edilmiştir)
Çocukluk çağında radyoterapinin etkileri yetişkinlik 
çağından daha zararlı
Total vücut irradyasyonu sırasında 12 Gy ile yetişkin uter-
usa radyoterapi düşük, preterm eylem ve düşük doğum 
ağırlığı ile ilişkilidir
Çocukluk çağında uterusa > 25 Gy radyoterapi sonrası 
gebelik tavsiye edilmez
Yetişkinlikte uterusa > 45 Gy radyoterapi sonrası gebelik 
tavsiye edilmez
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önemli faktörlerdir ve danışmanlık sırasında akılda 
tutulmalıdır (14). 
 Fertilite prezervasyon danışmanlığı bireyselleş-
tirilmelidir. Önerilen anti-kanser tedavisinin kesin 
yararları (ör; adjuvan kemoterapi ya da genç meme 
kanserli hastalarda uzun dönem endokrin terapi) ve 
her bir birey için infertilite riski (hasta ilişkili faktörle-
re bağlı olarak) hasta ile görüşülmelidir (15). 

KANSER TEDAVİSİ SONRASI GEBELİK

Çocuk doğurma yaşındaki kanser hastalarının önem-
li bir kısmı (yaklaşık %50) tanı anında gebelik arzu-
lamaktadır (16). Ancak tedavi sonrası genel popülas-
yona göre fekundite oranları düşüktür. Yapılan geniş 
popülasyon bazlı eşleştirilmiş kohort çalışmasında 
tedavi sonrası kanser hastalarında düşük gebelik 
oranlarına (erkeklerde %23, kadınlarda %13) rağmen 
erkek hastalarda gebelik oranları kadın hastalara 
göre yüksek bulunmuştur (18). Kanser hastaları ara-
sında meme kanseri çocuk sahibi olma şansında %67 
azalma ile en düşük gebelik oranlarına sahiptir (17). 
Bu gözlem sadece gonadotoksik tedavinin overler 
üzerine olan hasarını yansıtmamaktadır. Aynı zaman-
da hastanın ve klinisyenin meme kanseri hormon 
duyarlı bir kanser olduğundan, gebeliğin meme kan-
seri üzerine olumsuz etkilerinden kaynaklı endişele-
rini göstermektedir. Günümüzde elimizdeki veriler 
meme kanseri tedavisi ardından gebeliğin, kanserin 
hormon reseptör durumundan bağımsız olarak kan-
serin seyrini olumsuz etkilemediğini ortaya koymak-
tadır (4). 
 Konjenital anomaliler ve gebelik komplikasyon-
ları, tedavi sonrası gebelik planlayan genç kanser 
hastalarındaki mevcut önemli iki endişedir. Yapılan 
çalışmalar genel olarak kadın ve erkekte tedavi son-
rası neonatal sonuçların genel popülasyondan farklı 
olmadığını ortaya koysa da, meme kanseri tanısı ar-
dından gebe kalan hastalarda yüksek abortus oran-
ları bildirilmiştir (18-23). Ek olarak, meme kanserli 
hastalarda kontrol grubuna göre daha sık doğum 
komplikasyonları (ör: sezaryen, erken doğum, düşük 
doğum ağırlığı) gözlenmiştir (18). Pelvik radyasyon 
alan kadınlarda uterin hasara bağlı abortus, erken 
doğum ve düşük doğum ağırlığı riski artmıştır (24). 
Bütün bu sebeplerden dolayı bu hasta grubunda ge-
beliğin yakın takibi önerilmektedir (25).
 Günümüzde kanser tedavisi sonrası gebelik gü-
venlidir ve hastaların cesareti kırılmamalıdır (26). 
Ancak anti-kanser tedavisinin bitimi ile konsepsiyon 
arasındaki ideal zaman aralığı belli değildir. İki ana 

konu düşünülmelidir; düşük relaps riskine kadar ve 
antikanser terapinin hastanın sisteminden temizlen-
mesine kadar beklemek (ör; son tedavi dozundan 3-6 
ay sonrası). Gebelik için zamanlama hastanın yaşı, 
over rezervi, önceki tedavileri, relaps riski göz önün-
de bulundurularak kişiselleştirilmelidir (26).

FERTİLİTENİN KORUNMASI METHODLARI

Kanser hastalarında fertilitenin korunması için aşa-
ğıda anlatılan tedavi yöntemlerini değerlendiren 
randomize klinik çalışmalar olmadığı gibi tedavinin 
uzun dönem etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar 
da mevcut değildir. Birçok onkolog, hormon duyarlı 
malignitelerde geleneksel ART yöntemlerinin kulla-
nılmasına şüpheci yaklaşmaktadır. Kanserin varlığı 
over rezervini ya da gonadotoksik tedavi öncesi go-
nadotropinlere duyarlılığı muhtemelen etkileme-
mektedir ancak veriler çelişkilidir (27-33). Hastalarda 
fertilitenin korunması kararı ve seçilecek tedavi yön-
temleri şekil 1’de gösterilmiştir (34).

OVARYEN STİMULASYON VE OOSİT 
KRIYOPREZERVASYONU 

Ovaryen stimulasyondaki önemli faktör, oosit sayısı-
nı maksimum artırırken komplikasyon oranının mini-
malize edilmesidir. Böylece onkolojik tedavi folliküler 
aspirasyondan hemen sonra başlayabilir. Dalga teori-
siyle artık biliniyor ki ovaryen stimulasyon menstruel 
siklusun herhangi bir zamanında başlanabilir (35-
38). Ek olarak, double stimulasyon (39) ve over doku 
alınmasının hemen ardından stimulasyon da yapıla-
bilir (40). Kanser hastalarında OHSS kanser tedavisini 
erteleyebileceğinden, riski azaltmak için aromataz 
inhibitörleri, GnRH agonist ile trigger ve follikül aspi-
rasyonu ardından kabergolin verilmesi gibi stratejiler 
geliştirilmiştir (41). Ayrıca östrojen duyarlı tümörü 
olan kadınlarda, östrojen konsantrasyonlarını azalt-
mak için aromataz inhibitörlerinin tedaviye eklen-
mesi önerilmektedir (ör: 5 mg letrozole, stimulasyo-
nun ilk gününden itibaren sabah-akşam 2.5mg) (42). 
Letrozolün eklenmesiyle elde edilen matür oosit sa-
yısı ve fertilizasyon kapasiteleri azalmamaktadır (36).
 Randomize çalışmalarda gebelik oranları don-
durulmuş/çözülmüş matür oositler ile taze oositler 
arasında benzer bulunmuştur. Ancak bu çalışmalar-
da çoğunlukla donör oositleri ve infertil çiftlerin sa-
yıca çok fazla olan oositleri kullanılmıştır (43-47). İki 
geniş gözlemsel çalışma taze oositlerden az olmakla 
birlikte kabul edilebilir başarı oranları bildirmiştir (48, 
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49). Bu veriler ışığında 2013’te “Practice Committees 
of the American Society for Reproductive Medicine 
(ASRM)” ve “The Society for Assisted Reproductive 
Technology (SART)” embriyo kriyoprezervasyonu 
olanağı olmayan durumlarda, fertilitenin korunması 
için matür oosit kriyoprezervasyonunun uygun bir 
tercih olduğunu bildirmiştir (50).
 Embriyo ve sperm kriyoprezervasyonundan farklı 
olarak, oositler buz hasarına daha duyarlı olduğun-
dan oosit kriyoprezervasyonu teknik olarak daha zor-
dur. Oositler daha fazla su içerdiğinden dondurulma 
sırasında buz kristalleri formasyonu oluşmakta ve 
hücre hasarına yol açmaktadır (51). Dondurma sıra-
sında özellikle mayotik iğcik, hücre iskeleti, kortikal 
granüller ve zona pellusida hasarlanma riski altında-
dır. Buna rağmen özel dondurma teknikleri kullanıla-
rak dondurulmuş oositlerin yaklaşık %70’i canlı kal-
maktadır (52, 53).
 Yavaş dondurma ve vitrifikasyon olmak üzere 
iki çeşit dondurma yöntemi vardır. Vitrifikasyonda 
daha fazla kriyoprotektanlar kullanılarak ve daha 

hızlı dondurma ile buz kristallerinin oluşumu en-
gellenir. Vitrifikasyon yavaş dondurmaya göre daha 
başarılı gözükmektedir ancak bir yöntemin diğerine 
üstünlüğünün kanıtlanması için daha çok çalışmaya 
ihtiyaç vardır (54, 55). 2013’te yapılan 10 çalışmanın 
(1805 hastada 2265 siklus) değerlendirildiği bir me-
ta-analizde vitrifikasyonun yavaş dondurma ile kar-
şılaştırıldığında daha fazla canlı oosit oranına (%85 
vs %65), fertilizasyon (%79 vs %74) ve implantasyon 
oranlarına sahip olduğu görülmüştür (55). 
 Teorik olarak, dondurma işlemi sırasında metafaz 
iğciğinin hasarının embriyoda karyotipik anormallik-
lere yol açma riski endişesi mevcuttur, ancak bugüne 
kadar böyle bir etki gözlenmemiş olmakla birlikte 
deneyim sınırlıdır. ASRM elektif oosit kriyoprezervas-
yonu için aydınlatılmış onam formunu yayınlamıştır 
(56).
 Ovaryen stimulasyonun uygulanamayacağı du-
rumlarda immatür oositlerin dondurulması ya da in 
vitro maturasyon (IVM) halen gelişmekte olan yön-
temlerdir (57, 58). Bu teknikler ile hormonal stimu-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 27  •  Fertilitenin Korunması  ■  291 

lasyon olmadan ya da 3-5 günlük kısa bir stimulasyo-
nun ardından oositler toplanmakta, immatur evrede 
dondurulmakta veya inseminasyon öncesi IVM uy-
gulanmakta ve IVM sonrasında dondurulmaktadır. 
Ancak taze oositlerin IVM oranları dondurulmuş 
oositlerden daha yüksektir (59-61). Bugüne kadar 
gonadotoksik tedavi öncesi immatür oosit toplanan 
kanser hastalarında sadece bir tane canlı doğum bil-
dirilmiştir (62). Bu tedavi stratejileri halen deneysel 
aşamadadır.

OVER DOKUSU KRİYOPREZERVASYONU

Ovaryen doku kriyoprezervasyonu gonadotoksik 
tedavi öncesi stimulasyon için süresi olmayan hasta-
larda etkinliği kanıtlanmış fertilite koruyucu bir yön-
temdir (26, 63). Bildirilen 86 canlı doğum ve 9 devam 
eden gebelik (64) ile çocukluk çağında dondurulmuş 
over dokusundan elde edilen bir canlı doğum rapo-
runa (65) rağmen ovaryen doku kriyoprezervasyonu 
halen deneysel aşamadadır. Ancak yöntem başarısı-
nın artması ile birlikte bazı ülkeler deneysel yöntem 
olmaktan çıkararak, standart bir yöntem olarak ta-
nımlamaktadır. Over dokusunun re-implantasyonu-
nu takiben başarılı over fonksiyonları hemen hemen 
bütün vakalarda 3-6 ay arasında oluşur (66, 67). Don-
durulan doku hacmi çok fazla olmadığından ve özel-
likle transplantasyon sırasında folliküllerin bir kısmı 
dejenere olduğundan transplante edilen doku sade-
ce birkaç yıl aktiftir. Transplante edilen doku hormon 
replasman tedavisinin yerini alan uzun dönem over 
fonksiyonlarını sağlamaya hizmet etmemektedir; tek 
fonksiyonu başarılı bir gebelik elde edilmesidir (68). 
Puberte indüksiyonu için (69, 70) ya da menopozun 
ertelenmesi için (71) transplantasyon yapılan vaka-
lar literatürde mevcut olsa da, bu endikasyonlar için 
transplantasyon kullanımı endokrinolojik olarak kı-
sıtlıdır (72). Bu yüzden ovaryen doku kriyoprezervas-
yonu sadece fertilite korunması amacıyla yapılmalıdır 
(68). Geniş çaplı hasta populasyonunda over dokusu 

kriyoprezervasyonu yapılmadıkça, dondurulmuş 
over dokusunun ardından transplante edilmiş has-
talarda kesin bir gebelik oranı hesaplamak mümkün 
değildir (73). Dört infertilite merkezinden 80 vakanın 
birlikte değerlendirilmesiyle gebelik oranı (ör: gebe 
kalan hastaların ovaryen doku transplantasyonu ya-
pılan hastalara oranı) %25 olarak hesaplanmıştır (74-
77). Ancak genel olarak ovaryen doku kriyoprezer-
vasyonunun ardından gebelik oranları artmaktadır 
(73). Ne kadar iyi bir over rezervi (ör; dondurulmuş ve 
transplante edilmiş over dokusundaki follikül yoğun-
luğu) o kadar çok gebelik şansı demektir, bu sebeple 
ovaryen doku kriyoprezervasyonu genç kadınlar hat-
ta çocuklar için idealdir. Üst limit sıklıkla 35 yaş olarak 
bildirilmektedir ancak over rezerv testleri çok iyi olan 
hasta grubunda yaş sınırı 38’e çekilebilir (68).
 Ovaryen doku kriyoprezervasyonu için bir diğer 
endikasyon ise yeni kemoterapi almış hastalardır. 
Kemoterapi almış hastalarda stimulasyona cevapta 
azalma olabileceğinden hatta hiç yanıt olmayabi-
leceğinden matür ya da immatur oosit kriyoprezer-
vasyonu önerilmemektedir. Ayrıca hayvan modelle-
rinde kemoterapi sonrası oositlerin anormal genetik 
yapıda olabileceği ve reproduktif kötü sonuçlara (ör; 
yüksek abortus ve malformasyon oranları) yol açabi-
leceği de gösterilmiştir (78, 79). Bunun aksine birkaç 
seans kemoterapi ardından, dokuda halen bol sayıda 
primordiyal follikül olacağından ovaryen doku kolek-
siyonu belki de başarılı olabilir (80). 
 Ovaryen doku kriyoprezervasyonunun malign 
hücrelerin reimplantasyonu gibi potansiyel riski ol-
duğu unutulmamalıdır (81-83). Bu nedenle overlere 
metastaz riski yüksek olan (ör; agresif hematolojik 
maligniteler) ve transplantasyon öncesi malignite 
olmadığına dair güvenilir bir belirteci olmayan has-
ta grubunda ovaryen doku kriyoprezervasyonu ve 
re-transplantasyonu uygun değildir (84). Tablo 4’te 
sık görülen kanserlerin overe metastaz riskleri göste-
rilmiştir (85). 

Tablo 4. Ovaryen metastaz riski (87)
Düşük risk Orta risk Yüksek risk
Evre 1-2 meme kanseri ve in� ltratif duktal tip
Serviksin skuamoz hücreli karsinomu
Hodgkin lenfoma
Wilms tümör
Non-genital rabdomyosarkom
Osteojenik karsinom 

Evre 4 meme kanseri ve in� ltratif lobuler tip
Kolon kanseri
Serviksin adenokarsinomu
Non-Hodgkin lenfoma
Ewing sarkom

Lösemi
Nöroblastom
Burkitt lenfoma
Ovaryen karsinom
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Over dokusunun alınması 

Over dokusu alınmadan önce hastaların over re-
zerv testleri değerlendirilmelidir. Bu sayede düşük 
over rezervi olan hastalarda ovaryen kriyoprezer-
vasyondan kaçınılmış olur. Over dokusunun alın-
ması laparoskopi ve retransplantasyonu bir başka 
laparoskopi gerektirmektedir. Over dokusu alınması 
sırasında enfeksiyon ve onkolojik hastalığa bağlı ola-
rak (ör; lösemi) kanama riski vardır. Over dokusunun 
transplantasyonunun riskleri herhangi bir laparosko-
piden farklı değildir. Overin antimezenterik yüzün-
den yaklaşık %50’ si makas kullanılarak alınmaktadır, 
elektrokoagulasyon önerilmemektedir. Bütün overin 
alınması sadece prepubertal kızlarda over boyutu 
çok küçük olduğundan önerilmektedir. Over yüzeyi 
küçük kanamaları belirlemek ve koagüle etmek için 
yıkanır. Yara yüzeyinin kapatılmasına gerek yoktur. 
Alınan over dokusundan küçük bir örnek formalin 
solüsyonu içinde metastazları dışlamak için patolog-
lara transfer edilir (68). Alınan over dokusu hemen 
steril transport medyumu içinde buz üzerinde 4-8° C 
de transfer edilmelidir. Transport süresi 4-8° C’de sa-
bit soğutmada 22±2 saate kadar uzatılabilir (86, 87).

Over dokusunun transplantasyonu

Hastanın over rezervine, mümkün ise histolojik ola-
rak follikül yoğunluğunun belirlenmesine ve doku 
alınması sırasındaki hastanın yaşına göre ne kadar 
doku parçası tranplante edileceği belirlenir. Genellik-
le transplante edilen doku miktarı tüm overin %15-
25’ i kadardır. Tüm dünyada ovaryen doku kriyopre-
zervasyonu binlerce genç kız ve kadına yapılsa da, 
transplantasyon sonuçları daha yavaş hızda bir araya 
gelmektedir. Sıklıkla hastanın transplantasyon önce-
si kür olmak için en az 2 yıla ihtiyacı vardır. Ayrıca bir 
overin dondurulmasının ardından kadınların yarısı 
ya hemen, ya da tedavi bitiminde menopoza girmek-
tedir (88). Tüm dünyada reimplantasyon sayıları bi-
linmemekle beraber 2017’nin ortalarında 400-500’e 
ulaştığı tahmin edilmektedir. 
 Over dokusu en sık olarak ortotopik transplante 
edilmektedir; pelvik duvara, overin içine ya da üze-
rine. Fizyolojik anatomiye en uygunu overin üzerine 
transplante edilmesidir ancak yüksek laparoskopik 
ve mikrocerrahi tecrübe gerektirir, cerrahi süresi en 
uzun 1-2 saattir. Pelvik duvara transplantasyon en 
az fizyolojik olanı ama cerrahisi en kolay olanıdır ve 
ortalama 30 dk -1 saatlik operasyon süresi gerektirir. 
Hangi lokalizasyonun en yüksek gebelik şansı oldu-

ğu halen bilinmemektedir. Ne kadar over dokusu 
transplantasyonu yapılmalı sorusu da tartışmaya 
açıktır. Transplantasyon sırasında tüplerin patensi 
değerlendirilmeli ve gerekli ise histeroskopi de plan-
lanmalıdır (68).

Transplantasyon sonrası takip

Ovaryen aktivitenin ilk işaretleri transplantasyon 
sonrası yaklaşık 3. ayda görülür. Tüpler açıksa ve 
başka infertilite sebebi yoksa spontan gebelik dene-
nebilir. Siklus monitorizasyonu sıklıkla uygulanır ve 
hCG ile ovulasyon indüklenerek seksüel birlikteliğin 
zamanı optimize edilir. Bildirilmiş birçok spontan 
gebelik (89) başlangıçta spontan konsepsiyonun de-
nenebileceğini göstermektedir. Gebelik oluşmazsa 
ya da başka bir infertilite sebebi varsa IVF/ICSI uy-
gulanabilir. Gonadotropin indüksiyonu denenebilir 
ancak bu çoğunlukla, düşük over rezervinden dolayı 
multifolliküler gelişime yol açmaz. Alternatif olarak 
modifiye edilmiş ‘doğal siklus’ IVF uygulanabilir (90).

OVARYEN TRANSPOZİSYON (ooferopeksi)

İnsan overi radyoterapi ile indüklenen DNA hasarına 
duyarlı ve sınırlı sayıda follikül içermektedir. İyonizan 
radyasyona maruziyet sonrasında primordiyal folli-
küllerin ve granüloza hücrelerinin çoğu saniyeler içe-
risinde ölür. Kortikal hacim kaybı meydana gelir ve 
zamanla yerini kollajen doldurur. Sadece birkaç hüc-
re hasardan kurtulabilir, onarım periyoduna girer ve 
fonksiyonlarını devam ettirebilir (91, 92). Over hasarı-
nın şiddeti ve fonksiyon kaybı hastanın yaşına ve over-
lere verilen radyasyonun dozuna bağlıdır ve kemote-
rapinin eklenmesiyle hasar şiddetlenebilir. Overlerde 
radyasyon hasarını azaltmaya yönelik medikal tedavi-
ler insanlarda henüz başarılı olamamıştır (93, 94).
 Kanser hastalarında radyoterapi planlandığında, 
radyasyon onkologu ve jinekolog birlikte cerrahi 
prosedürü ve overi radyasyon maruziyetinden ko-
ruyacak en iyi pozisyonu planlamalıdır. Radyasyon 
dozunun %10’u radyasyon alanından 10 cm kadar 
uzaklıkta halen aktif olduğu için overlerin radyasyon 
alanından uzaklığı önemlidir (95). Transpozisyona 
rağmen, ovaryen yetmezlik riski tüm pelvik radyo-
terapide %35 ile lokalize pelvik radyoterapiden (%6) 
daha fazladır (96). Pelvik tümörü olmayan, radyasyon 
alanı küçük olan seçili hastalarda basit ooferopeksi 
ovaryen radyasyon hasarını önlemede etkili olabilir 
(97). Geniş pelvik radyasyon alan hastalarda, overle-
rin radyasyon alanı dışına transpozisyonu kemote-
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rapi yokluğunda gonadal fonksiyonların korunması 
için yararlı bir seçenektir. Genellikle bu prosedür, cer-
rahi evrelemenin bir parçası olarak, ya da ayrı ope-
rasyon olarak laparotomi ile uygulanmaktadır (98). 
Ancak ovaryen transpozisyonun laparoskopi ile ya-
pılması en iyi seçenektir (99-101).
 Transpozisyon radyoterapinin hemen öncesin-
de yapılabilir. Teknik olarak overlere medial (uterus 
arkasına) ya da lateral transpozisyon gerçekleştiri-
lebilir. Transpozisyon prosedürünün seansa yakın 
yapılması, radyasyon alanına over migrasyonundan 
dolayı başarısızlık şansını azaltır. Williams ve arkadaş-
ları kalıcı sütürlere rağmen ovaryen transpozisyon 
sonrası 5 ve 6. ayda laparoskopi ile ovaryen migras-
yonu göstermişlerdir (102). Bu nedenle transpozisyo-
nun seansa yakın yapılması önerilse de, fiziksel iyileş-
me, ağrı ve pelvik e� üzyon gibi olası ihtimallere bağlı 
radyoterapinin ertelenebilme ihtimali akılda tutul-
malıdır. Ek olarak, skar dokusundan dolayı transpo-
ze overe kan akımının azalmasına bağlı (103) ya da 
infundibulopelvik ligamanın bükülme yapmasından 
dolayı ovaryen transpozisyondan sonra da prematür 
ovaryen yetersizlik gelişebilir (104). Bu durumda bü-
külmeyi önlemek için vasküler pedikülün iyi dissek-
siyonuna ihtiyaç vardır. Eitan ve arkadaşları overlere 
retroperitoneal tünel açılmasının damar torsiyonunu 
ve ovaryen damarlara radyasyon dozunu azaltabile-
ceğini, ayrıca hem ovaryen damarların bükülmesini 
hem de transpoze overlerin radyasyon alanına mig-
rasyonunu önlediğini bildirmişlerdir (105). Ancak 
tünel açmanın ovaryen sonuçları iyileştirdiğine dair 
yeterli kanıt mevcut değildir. Bir over dondurulurken, 
diğer overin transpozisyonuyla kombine yaklaşım da 
diğer bir seçenektir (106, 107). 
 Ovaryen transpozisyon ve RT sonrasında spon-
tan gebelikler bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunluğu 
ters Y tekniği ile RT alan, overleri uterusa transpoze 
edilen Hodgkin lenfoma hastalarıdır (108-112). Sa-
dece bir çalışma pelvik/vajinal kanser sonrası başarılı 
gebelik bildirmiştir (113). Transpozisyonun etkinliği 
dışında, hem komplikasyonları hem de metastaz ris-
ki göz önünde bulundurulmalıdır. 22 çalışmada 920 
hastada komplikasyon ve 5 hastada transpoze over-
de metastaz bildirilmiştir (114-116). Transpozisyonun 
komplikasyonları; benign over kistleri, kronik pelvik/
abdominal ağrı, vasküler yaralanmalar ve transpoze 
overin iskemik hasarıdır (114, 117-122). Ayrıca ovar-
yen transpozisyon semptomatik kist oluşumunu 
(normal kist insidansı %2,5 - transpoze overde kist 
insidansı %10,1) artırıyor gibi durmaktadır (123).

GnRH ANALOG TEDAVİSİ

GnRH analog tedavisinin embriyo/oosit kriyoprezer-
vasyonuna üstünlüğü hatta eşitliği kanıtlanmadığı 
için birincil fertilite korunması seçeneği olarak öne-
rilmemektedir (26, 124). Ancak ulaşım, zamanlama 
ya da hastalığa bağlı nedenlerden dolayı kriyopre-
zervasyon prosedürleri uygulanamayacak hastalarda 
bazı klinisyenler over fonksiyonlarını korumak ama-
cıyla GnRH analog tedavisini önermektedir. Hasta-
ların, bu yöntemin fertilitenin korunmasında kısıtlı 
yararları olduğu ve embriyo/oosit dondurulması gibi 
yararı kanıtlanmış yöntemlerin yerini alamayacağı 
hakkında bilgilendirilmeleri şarttır. Son zamanlarda 
yapılan iki çalışma meme kanseri ve lenfoma has-
talarında GnRH analog tedavisinin etkinliğindeki 
çelişkiyi ortaya koymuştur. 2015 yılında yayınlanan 
randomize kontrollü-POEMS çalışmasında 218 öst-
rojen reseptörü negatif erken evre meme kanserli 
hasta çalışmaya dahil edilmiş ve kemoterapi ile bir-
likte GnRH analog tedavisi alan kadınlarda ovaryen 
yetmezlik insidansının azaldığını, gebelik ve canlı 
doğum oranlarının arttığını gözlemlemişlerdir (125). 
Ayrıca GnRH analog tedavisi alan kadınlarda sağka-
lım oranlarının arttığını da gözlemleyerek en azın-
dan analog tedavisinin zararlı etkisinin olmadığını 
da ortaya koymuşlardır. 129 lenfoma hastasının dahil 
edildiği bir başka çalışmada ise GnRH analog teda-
visinin yararı gösterilememiştir (126). Bu çalışmada 
hastalar yedi yıllık takibe alınmış olup birincil sonuç; 
2 yılın sonunda prematur ovaryen yetmezliktir (en az 
bir kez ölçülen FSH değerinin 40IU/L olması). 67 has-
tanın verileri tamamlanmakla birlikte AMH ve FSH 
değerleri benzer bulunmuştur. Ayrıca GnRH analog 
tedavisi alan grupta %53, kontrol grubunda %43 ile 
gebelik oranları da benzer bulunmuştur. Bu uzun dö-
nem analiz ile GnRH analog tedavisin fertilite koruyu-
cu etkisi gösterilememiştir. Ancak bu çalışmada has-
taların sadece yarısının verileri tamamlanabilmiş ve 
lenfoma hastalığının seyri gereği meme kanserinden 
farklı olarak GnRH analog tedavisine kemoterapiden 
sadece 2 gün önce başlanabilmiştir. İki çalışmanın 
sonuçları arasındaki farkın muhtemel sebeplerinden 
biri de tedavi ile kemoterapi seansı arasındaki zaman 
farkı olabilir.
 Fertilitenin korunmasında GnRH analog tedavi-
sinin etkinliğini değerlendirmek zordur çünkü bir-
çok çalışma uygun ve güvenilir olmayan sonuçları 
kullanmıştır. Yapılan çalışmalar yukarıda da bahse-
dildiği gibi tedavinin etkinliğini farklı hastalıklarda 
değerlendirmiştir. Fertilitenin en önemli göstergesi 
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canlı doğum oranlarıdır ancak çalışmalarda canlı do-
ğum oranları az olmakla birlikte çalışma örneklem-
leri küçük olduğundan istatistiksel değerlendirme 
mümkün değildir. Ayrıca menstruel kanamanın ye-
niden başlaması gibi canlı doğum oranında prediktif 
değeri zayıf olan sonuçlar bildirilmiştir. Ek olarak bu 
çalışmalarda menstruel siklusun düzeninden bahse-
dilmemektedir. Genç kadınlarda kalıcı amenore ile 
karşılaştırıldığında düzensiz menstruel siklus ovar-
yen yetersiziliğin daha yaygın bir semptomudur. 
FSH düzeyleri günlük değişir ve sikluslar arasında 
farklılıklar gösterir. FSH değerleri siklusun 2 veya 3. 
gününde ölçülmediği sürece karşılaştırılamaz ki ça-
lışmalar bunu ortaya koymakta başarısız olmuştur. 
AMH ve antral follikül sayımı (AFC) over rezervinin 
daha iyi göstergeleridir ve AMH ile AFC’yi kullanan 
çalışmalarda GnRH analog tedavisinin yararı gösteri-
lememiştir (127-129).
 GnRH analoglarının üreme potansiyelini koruma 
mekanizması bilinmemektedir. Teorik olarak GnRH 
analogları over fonksiyonlarını baskıladığından ke-
moterapinin toksik etkilerine karşı koruyucu olabile-
ceği düşünülmektedir. Ancak ovaryen hormon üreti-
mi baskılansa da folliküller halen kemoterapötiklerin 
DNA hasarlayıcı etkisine maruz kalmaktadır. Primor-
diyal folliküllerde gonadotropin reseptör ekspresyo-
nu olmadığından, GnRH analoglarının bu hücrelerin 
toksik hasardan zarar görmemelerini nasıl sağlayaca-
ğı bilinmemektedir (130).

ERKEKLERDE FERTİLİTENİN KORUNMASI 

Testisler yaşamın her evresinde kemoterapi ve rad-
yasyonun toksik etkilerine duyarlıdır (131). Anti-
kanser tedaviler, germinal epiteli hasarlandırarak 
erkeklerde oligozoospermi ya da azospermiye yol 
açabilirler. Aslında kanser tedavisi alan hastaların 
büyük çoğunluğunda kontrol grubuna göre düşük 
konsantrasyonlarda sperm mevcuttur (6). Maalesef 
germinal epiteli koruyan medikal bir tedavi yöntemi 
henüz yoktur. Üstelik prepubertal yaş, gonadotoksik 
etkilerden koruyucu bir faktör değildir. Elimizdeki ve-
riler kanserin kendisinin de spermatogenezi etkile-
yebileceğini ortaya koymaktadır (132). Ancak semen 
değişimleri ile kanserin evresi arasında korelasyon 
yoktur (133, 134). Yetişkin erkeklerde gonadotoksik 
tedavi öncesinde sperm kriyoprezervasyonu ferti-
litenin korunmasında standart stratejidir (26, 63). 
Gonadotoksik tedavi alacak olan bütün postpubertal 
çocuklara ve yetişkinlere önerilmelidir. 11 yaşından 
büyük çocuklarda mastürbasyon ile başarılı sperm 

koleksiyonu bildirilmiştir (135-138). Dört binden faz-
la adolesan ve genç yetişkinin dahil edildiği bir ça-
lışmada mastürbasyon ile 11-14 yaş arasında %81, 
15-17 yaş arasında %91 ve 18-20 yaş arasında %95 
başarılı sperm koleksiyonu gerçekleşmiştir (135). 
Radyoterapi alacak erkeklerde sperm toplanması 
mümkün değilse gonadal kalkan kullanılabilir. GnRH 
analogları ile testiküler fonksiyonların baskılanması 
başarılı olmadığından birincil tedavi seçeneği olarak 
önerilmemektedir (139, 140). 
 Spermatozoa donma-çözme işlemlerinden ha-
sar görebilir. Testis kanseri, ciddi oligospermisi ya da 
bazal semen parametresi Dünya Sağlık Örgütü re-
feranslarına göre %5’in altında olan erkeklerde çöz-
me işlemi ardından spermin motilitesini kazanması 
mümkün olmayabilir (141).
 Ejakulatta sperm bulunamadığında, ya da hasta 
ejakulat veremediğinde epididimal sperm aspirasyo-
nu ya da TESA (testiküler sperm çıkarılması) ile sperm 
elde edilebilir (142, 143). Persistan post-kemoterapi 
azospermisi olan hastalar da TESA’dan fayda göre-
bilirler. Bir çalışmada, kemoterapi sonrası azospermi 
olan 20 hastadan 9’undan mikrocerrahi teknik ile ya-
pılan TESA ile sperm elde edilebilmiştir (142). Partner 
oositine intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası 
3 hastada gebelik ve 2’sinde term doğum gerçekleş-
miştir. 
 Geçirilmiş ameliyatlar ya da nörolojik hastalıkla-
ra bağlı ejakulasyon problemleri olan hastalarda ya 
da mastürbasyon ile ejakulat veremeyen pubertal 
çocuklarda transrektal elektroejakulasyon ile sperm 
elde edilebilir (144). 
 Prepubertal çocuklarda testiküler dokunun alın-
ması araştırılmakta olan bir yöntemdir. Ancak günü-
müzde, bu teknik halen deneyseldir ve insanlarda 
başarısı gösterilememiştir (145-147). 

ÖZET ve ÖNERİLER

 Gonadotoksik tedavi ya da gonadektomi planla-
nan bütün hastalar fertilite korunma stratejileri 
planlanması için üreme sağlığı uzmanına yönlen-
dirilmelidir.

 Fertilitenin korunmasında etkinliği en iyi kanıt-
lanmış yöntem embriyo dondurulmasıdır. Uygun 
olan tüm hastalarda oosit dondurulmasından zi-
yade embriyo dondurulması önerilir (Grade 1B).

 Embriyo dondurulması mümkün olmadığında 
matür oositler dondurulabilir. Oositlerin in vitro 
maturasyonu araştırılmakta olan bir prosedür-
dür; in vivo olgunlaştırılmış oositler ile karşılaştı-
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rıldığında implantasyon ve devam eden gebelik 
oranları düşüktür.

 Over dokusu dondurulması araştırılmaktadır; 
etkinliği belirsiz ve yaygın kullanıma uygun de-
ğildir. Ancak gün geçtikçe bu teknik ile elde edi-
len gebeliklerin sayısı artmaktadır. Bu yöntemin 
avantajı ovaryen endokrin fonksiyonların koruna-
bilmesidir. Ovaryen kriyoprezervasyon, over kan-
serinde ya da over kanseri geliştirme riski yüksek 
olan kadınlarda bir seçenek değildir.

 Embriyo ve oosit dondurulması mümkün olmadı-
ğında, fertilitenin korunmasına yönelik alternatif 
yöntemler antikanser tedavisine göre planlanır.

 Radyoterapi planlanan hastalarda kombine ke-
moterapi planlanmıyorsa overlerin radyasyon 
alanı dışına transpozisyonu uygulanabilir.

 Kemoterapi alan kadınlarda fertilitenin korunma-
sı amacıyla GnRH analoglarının kullanımı öneril-
mez (Grade 2C). Bazı klinisyenlerin bu seçeneği 
önermesine rağmen, hastalar bu yöntemin kanıt-
lanmış bir yararı olmadığını ve bazı teorik riskleri-
nin olduğunu anlamalıdırlar.

 Postpubertal bütün erkeklerde sitotoksik tedavisi 
öncesinde sperm dondurulması önerilir.
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Tanımı 

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı tanımını ya-
pabilmek için öncelikle implantasyon başarısı tanı-
mını bilmemiz gerekmektedir. İmplantasyon başa-
rısı transferden 3 hafta sonra ultrason ile intrauterin 
gestasyonel kese tespitidir. İmplantasyon başarısız-
lığı ise transfer edilen embriyonun ultrasonografik 
olarak gestasyonel kese tespit edilebilecek aşamaya 
gelmemesidir (1). Tekrarlayan implantasyon başa-
rısızlığı ise iyi kalite embriyo transferine rağmen üç 
defa başarısız olmuş invitro fertilizasyon-embriyo 
transfer (İVF-ET) siklusu (2) ya da özellikle iyi kalite iki 
embriyo transferine rağmen başarısız olmuş üç İVF 
siklusu(3) ya da 40 yaş altındaki kadınlarda en az üç 
taze ya da dondurulmuş IVF siklusunda 4 tane iyi ka-
lite embriyo verilmesine rağmen klinik gebeliğin ol-
maması (1) ya da multiple sikluslarda 10’dan fazla iyi 
kalite embriyo transferine rağmen implantasyonun 
olmaması olarak (4) tanımlanabilir. 

Etiyoloji 

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığının kesin se-
bebi bilinmese de temel olarak 5 gruba ayırabiliriz;

1) Maternal faktörler: Hasta yaşı, vücut kitle in-
deksi, sigara içmek, stres, 

2) Parental genetik durum
3) Embriyo durumu 
4) Gamet Faktörleri: Oosit durumu, Sperm duru-

mu
5) Uterin faktörler olarak sıralanabilir (1,4,5).

1) Maternal faktörler: 

Maternal yaş; Maternal yaş implantasyon başarısını 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü iler-

leyen anne yaşı artmış anöploidi riski, azalmış ovar-
yen rezerv ve gonadotropin stimulasyonuna azalmış 
yanıt ile birliktedir. Ayrıca maternal yaş IVF sonrası 
gebelik başarısını öngörmede en önemli etken ola-
rak görülmektedir (6). Shaphiro (7) ve arkadaşlarına 
göre artmış maternal yaş embriyo-endometrium 
asenkronizasyonunda artış ile birliktedir. 35 yaş altı 
kadınlarda implantasyon, biyokimyasal gebelik ve 
canlı doğum oranları 35 yaş üstü kadınlara oranla 
daha yüksektir. 

Vücut kitle indeksi; Vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek 
olan hastalarda daha yüksek gonadotropin kullanı-
mına rağmen daha az miktarda oosit toplandığı ve 
daha yüksek implantasyon başarısızlığı ve düşük-
le sonuçlanan gebelik gözlenmiştir (8). Artmış VKİ 
tekrarlayan gebelik kayıplarında izlenen düşüklerin 
maternal yaştan sonra en önemli sebebi olarak gö-
rülmektedir (9).

Sigara; Sigara IVF sonrası artmış düşük riski, siklus 
sırasında ise düşük östrojen seviyeleri, korpus luteu-
mun toksinler nedeni ile hasar görmesi dolayısıyla 
implantasyonda azalma ve düşük oosit sayısı ile bir-
liktedir (10-12). Ayrıca erkek faktörünün sperm sayısı 
düşüşü, anormal morfoloji artışı ve motilite azalması 
ile birliktedir (13).

Stres; Artmış kortizol miktarının konsepsiyon son-
rasındaki üç hafta içerisindeki düşüklere sebep 
olabileceği gösterilmiştir (14). Bunun aksine ilk IVF 
denemesini yapan kadınlarda görülen fizyolojik ank-
siyete veya depresyonun gebelik sonuçlarına etkisi-
nin olmadığı da gösterilmiştir (15). Fakat tekrarlayan 
gebelik kayıpları olan hastalarla ilgili yeterli çalışma 
bulunmamaktadır. 
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2) Parental genetik durumlar:

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarının az bir 
bölümü anormal karyotipe bağlıdır. Paternal kro-
mozom anomalilerinin insidansı %2.5’dur (16). Tek-
rarlayan gebelik kayıplarında ise kromozom anomali 
insidansı %4.7’dir (17). Bu yüzden tekrarlayan imp-
lantasyon başarısızlığı olan çiftlere parental karyotip 
analizi önerilmelidir. Bilinen translokasyonu olan çift-
lere de preimplantasyon genetik tanı (PGT) önerile-
bilir.

3) Embriyo durumu:

Embriyonun durumunu belirten faktörler arasında 
embriyo kalitesi önemli bir faktördür. İyi kalite emb-
riyo demek; gelişim günü ile uyumlu hücre sayısına 
sahip ya da blastomerlerin eşit boyutta olup dağılım-
larının düzenli, sitoplazmalarının granülasyonsuz ve 
%10 dan az fragmantasyona sahip olması demektir 
(18). Ayrıca transfer edilen embriyo sayısı da implan-
tasyon başarısızlığının göstergelerinden biri olabilir. 
Stern ve arkadaşlarının çalışmasına göre 10 ve üzeri 
embriyo transferine rağmen klinik gebelik elde edil-
memesi tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ola-
rak kabul edilebilir (19). Blastokist transferinin 2.-3. 
gün embriyo transferinden daha iyi implantasyon 
başarısı göstermesi doğal seleksiyonun etkisini orta-
ya koymaktadır (1). 2.-3. gün embriyosunun blasto-
kist aşamasına gelmesi için önemli iki faktör vardır. 
Bunlardan birincisi uygun blastokist medyumunda 
embriyonun geliştirilmesidir. İkincisi ise embriyonun 
anöploidik olup olmamasıdır. Genel olarak uygun 
medyumlarda ve yüksek over cevaplı gruplardan 
elde edilen embriyoların blastokist aşamasına gel-
mesi olasılığı ve implantasyon başarısı yüksektir (4). 
Ayrıca 2016 Cochrane özetine göre 2-3. gün embri-
yosuna kıyasla blastokist transferinin taze transfer-
lerde artmış canlı doğum ve klinik gebelik oranları ile 
birlikteliği görülmüştür (20). 
 Embriyo kalitesi ve günü dışında taze ya da don-
muş embriyo transferi de implantasyonu etkileyebi-
len bir faktördür. Shapiro ve ark yaptığı çalışmada 
endometrial reseptivitenin donmuş embriyo trans-
ferinde sağlanan artifisyel endometrial hazırlık saye-
sinde arttığı izlenmiştir (21). Fin çalışmasına göre ise 
donmuş embriyo transferi daha iyi neonatal sonuçla-
ra sahiptir çünkü donmuş sikluslarda endometrium 
hazırlığı doğal siklusdakine benzer şekilde hormon 
düzeyi ile yapılır ve dondurma-çözdürme aşamala-
rını geçebilen embriyolar daha yüksek kalitededir 

ve bunlar oluşan gebeliğin neonatal sonuçlarında 
iyileşmeye sebep olmaktadır (22). Fakat 2018 yılında 
yapılan randomize kontrollü çalışmada taze ve don-
durulmuş sikluslar 2.-3. gün embriyo transferi sonuç-
ları arasında canlı doğum oranları açısından bir fark 
izlenmemiştir (23).

4) Gamet Faktörleri: 

Oosit durumu 
Kötü embriyo kalitesinin önemli sebeplerinden biri 
zayıf oosit kalitesidir. Oosit kalitesinin zayıf olduğu 
durumları; zayıf over cevabı alınan sikluslar (24), ileri 
kadın yaşı, düşük antral folikül sayısı, yüksek folikül 
stimulan hormon seviyesi, düşük Antimüllerian Hor-
mon seviyesi ve yüksek doz gonadotropin kullanılan 
sikluslar (25) olarak sıralayabiliriz. İmplantasyonu 
etkileyen önemli faktörlerden biri de oositin antral 
folikül aşamasında çevresinde bulunan Cumulus 
Ooforus hücreleridir. Çünkü bu hücrelerden prostag-
landin ve anjiyogenik faktörler salgılanmaktadır (26). 
Yapılan prospektif randomize bir çalışmaya göre tek-
rarlayan implantasyon başarısızlığı olan gebelerde 
Cumulus hücreleri ile oluşturulan kültürlerde geliş-
tirilen embriyoların klasik kültür ortamında gelişen 
embriyolara kıyasla implantasyon başarısında ve ge-
belik oranlarında artış sağlanmıştır (27). 

Sperm durumu
Kötü embriyo kalitesinin muhtemel sebeplerinden 
biri de zayıf sperm kalitesidir. Klasik semen analizi 
spermin kalitesini gösteren bir test değildir. Sperm-
deki DNA hasarlarının kötü embriyo kalitesi ile alakalı 
olabileceğini ileri süren hayvan deneyleri mevcuttur 
(28). Son yıllarda spermdeki DNA fragmantasyonları-
nın tekrarlayan düşüklerle ilintili olduğu tespit edil-
miştir fakat tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ile 
ilgili sonuçlar net değildir (29). 

5) Uterin faktörler

Uterin faktörler temel olarak myometrial, endometri-
al ve tubal patolojiler olarak sını� andırılabilir.

Myometrial patolojiler;
Myoma uteri uterin kasılmaların artması, kavitenin 
düzensizleşmesi, kitle etkisi nedeni ile endometrial 
kanlanmanın azalması ve kronik endometrial inf-
lamasyon etkisi ile implantasyonu negatif etkiler 
(30). Özellikle kavite distorsiyonu yapan submuköz 
myomların histeroskopik olarak rezeksiyonu öneril-
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se de intramural ve kavitede düzensizlik yaratmayan 
myomlar için myomektomi gebelik oranlarında artış 
sağlamamaktadır. 
 Adenomyozis ise uterusun di� üz büyümesi ola-
rak adlandırılan bir patoloji olup ultrasonografik 
tanısı zor olmakla birlikte kesin tanısı MR ile konul-
maktadır. Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda 
görülme olasılığı yüksek olan bu hastalıkta endomet-
rium ve myometrium arasındaki junctional zon kay-
bı implantasyonu olumsuz yönde etkilemektedir ve 
tedavisi çok zordur (31). 
 Müllerian anomalilerden uterin septum baskın 
olarak implantasyon başarısızlığı ile birlikte iken bi-
kornuat uterus ise tekrarlayan düşükler ile birliktedir 
(1). 

Endometrial patolojiler
Endometrial poliplerde tekrarlayan implantasyon 
başarısızlığına yol açmaktadır ve tedavi öncesi his-
teroskopik rezeksiyon yapılması önerilmektedir (32). 
Ayrıca daha önce geçirilmiş küretaj öyküsü olan ve 
implantasyon başarısızlığı izlenen hastalarda his-
teroskopik olarak adhezyonların da ekarte dilmesi 
gerekmektedir. Görünüşte bir patoloji tespit edile-
meyen hastalarda kronik endometrit de ekarte edil-
melidir. Histeroskopik görüntülerden şüphelenilerek 
alınan biyopsilerde plazma hücrelerinin görülmesi 
ve mikrobiyolojik kültürlerin negatif olması tanı koy-
durucudur (33). 

Tubal patoloji
Hidrosalpenks tuba uterinaların proksimal tıkanıklık 
nedeni ile içinde oluşan sıvı koleksiyonu ile şişme-
sidir. Bu intratubal biriken sıvının embriyotoksik ol-
duğu, mekanik olarak embriyonun uterustan süpü-
rülmesine sebep olduğu ve implantasyonu olumsuz 
yönde etkilediği düşünülmektedir. IVF tedavisinin 
başarısını arttırabilmek için salpenjektomi ile hidro-
salpenkslerin alınması önerilmektedir (34). 

Tanı:

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığının nedenle-
rini araştırmak için yaptığımız tanısal testleri temel 
olarak iki gruba ayırabiliriz; gamet-embriyo faktörleri 
ve uterin faktörlerin tanısı. 

Gamet-embriyo faktörlerinin tanısı için;
 Ovarian fonksiyon testleri; FSH, AMH, antral foli-

kül sayımı

 Sperm-DNA integrite testleri (DNA fragmantas-
yon testleri)

 Karyotip analizi
 Preimplantasyon genetik tarama (PGT) gibi bazı 

tanı yöntemleri kullanılır

Uterin faktörlerin tanısı için;
 Ultrasonografi
 Histerosalpingografi (HSG) (özellikle hidrosal-

penks tanısı için)
 Sonohisterogram (SHG) (endometrial polipler 

için)
 Histeroskopi (HSG normalse ve yapılmış eski His-

teroskopi üzerinden iki yıl geçmişse önerilir)
 Laparoskopi ve histeroskopi (konjenital uterin 

anomali tanısı için altın standarttır) gibi tanı yön-
temleri kullanılır

Tedavi:

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığının tedavisi 
etiyolojisinin tam olarak belirlenmemesinden do-
layı oldukça zor ve net değildir. Tedavi yaklaşımları 
öngörülen muhtemel etiyolojiye göre şekillenebil-
mekle birlikte hasta bazında karar verilip farklı tedavi 
yöntemleri de denenebilmektedir.

Temel olarak tedavi prensiplerinin başlıkları:
 Optimal IVF tedavisi
 Sistemik ampirik tedaviler
 Uterin faktör tedavileri
 Genetik tanı ile tedavi
 Erkek faktörü
 Yaşam şekli değişiklikleridir.

Optimal IVF tedavisi

Embriyo faktörleri:
Özellikle tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan 
hastalara iyi kalite embriyo vermek ana prensiptir. 
Transfer esnasında verilen embriyolardan blastokist-
lerin 2.-3. gün (klivaj dönemi) embriyolarına kıyasla 
implantasyon başarısının daha iyi olduğu izlenmek-
tedir (35). Özellikle iyi ovaryen cevabı olan tekrarla-
yan implantasyon başarısızlığı hastalarında blasto-
kist aşamasında embriyo daha fazla görülmektedir 
(36). 
 İmplantasyon başarısını arttırmak için kullanılan 
diğer bir seçenek de dondurulmuş embriyo transferi-
dir. Yapılan son çalışmalarda donmuş embriyo trans-
feri yıllar geçtikçe taze sikluslara oranla daha da fazla 
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yapılmaya başlanmıştır (37). Bunun sebebi donmuş 
embriyo sikluslarında endometrium doğal siklusa 
benzer şekilde uyarılmakta ve donup çözüldükten 
sonra canlılığını sürdürebilen embriyo genel olarak 
kaliteli embriyodur (22). Fakat 2018 yılında yapılan 
randomize kontrollü çalışmada donmuş ve taze sik-
luslar arasında klivaj dönemindeki embriyo transfer-
lerinde canlı doğum oranları açısından istatistiksel 
bir fark izlenmemiştir. Fakat çalışmada blastokist 
transferi için bu sonuçlar üzerinden tahminde bulu-
nulamayacağı belirtilmiştir. Bu çalışmada iki gurup 
arasında sadece ovaryen hiperstimulasyon sendro-
mu belirgin olarak taze sikluslarda donmuş sikluslara 
oranla daha fazla izlenmiştir (23).
 Ko-kültür ortamları, in vitro ortamda embriyonun 
içinde bulunduğu medyumları invivo ortama benzer 
hale getirmek için kullanılan destek amaçlı hücreden 
zengin ortamlardır. Bu amaç için önceleri maymun 
böbreği, inek üreme epiteli ya da fare karaciğer orta-
mı kullanılmış fakat infeksiyon riski nedeni ile vazge-
çilmiştir. Yine homolog olarak başka hastadan alınan 
tubal hücre kültürleri denenmiş fakat prion hastalıkları 
riskinden ötürü vazgeçilmiştir. Fakat en son otolog ola-
rak tedavi öncesindeki mid-luteal fazda alınan endo-
metrial dokunun glandular ve stromal hücrelerinden 
oluşturulan kültür ortamı daha iyi sonuçlar alınmasını 
sağlamıştır. Bu ortamda embriyolar blastokist aşama-
sına kadar daha kolay ulaşabilmekte ve blastokist ve 
endometrium arasındaki kimyasal geçişler sağlanabil-
mektedir. Bu sayede blastomer sayısında, implantas-
yon ve gebelik oranlarında artış görülmüştür (38). 
 Asiste hatching denilen uygulama ise in vivo or-
tamda sertleşen zona pellusidanın tutunma ve blas-
tokiste ulaşmada yaratmış olduğu zorluğu aşmak 
için zonaya artifisyal delikler açmak ya da onu incelt-
mek için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler mekanik, 
enzimatik olarak lazer ile yapılmaktadır. Özellikle 38 
yaş üstü ve 3 ve daha üstü implantasyon başarısızlığı 
olan hastalarda önerilmektedir. Primi ve ark. Lazer ile 
yapılan uygulamanın diğerler tekniklerden daha iyi 
sonuçları olduğunu bildirmişlerdir (39). 

Transfer teknikleri:
Embriyo transferi esnasında ultrason kullanımı ve 
mukus temizliği önerilmektedir (1).

Ovulasyon indüksiyonu:
Ovulasyon indüksiyonu için kullanılan agonist ya da 
antagonist sikluslar arasında implantasyon oranları 
açısından fark görülmemiştir. Antagonist sikluslarda 

ovarian hiperstimulasyon sendromu riski daha az ve 
siklus süresi daha kısadır (40). 

Progesteron desteği:
Progesteron desteği özellikle tekrarlayan gebelik 
kayıpları için önemli bir tedavidir. Ayrıca yardımcı 
üreme tekniği ile oluşan gebeliklerde korpus luteum 
desteği amacı ile progesteron verilmesi tedavi başa-
rısı için vazgeçilmezdir. Progesteron uygulama şekil-
leri ise çeşitlilik göstermektedir ve en sık uygulama 
yolları parenteral, vajinal ve oral uygulamalardır. Pa-
renteral formlar intramuskuler ve subkutan olabilir. 
İntramuskuler formlar yağlı ve yoğun içeriği nedeni 
ile ağrılı olmakta, bu yüzden subkutan form tercih 
edilebilmektedir. Intra vajinal formların kullanımı ise 
endometriumda yüksek tedavi dozuna kolay ulaşıla-
bilir olduğu için çoğunlukla tercih edilen yoldur. Oral 
yol ise karaciğer ilk geçiş etkisi nedeni ile biyoyararla-
nımın düşük olmasından dolayı geçmiş yıllarda öne-
rilmese de günümüzde yararlanımın yüksek olduğu 
sentetik preparatlar sayesinde tekrar gündemdedir 
(4). Özellikle gebeliğin erken dönemlerinden itibaren 
didrogesteron kullanımı diğer progesteronlara kıyas-
la erken gebelik kaybını önlemede daha etkilidir (41). 
Özellikle tekrarlayan gebelik kayıplarını önlemek için 
kanıta dayalı tıbbın önerdiği tek tedavi önerisi ovu-
lasyondan itibaren progesteron kullanımıdır (42). 
Oral didrogesteron kullanımının vajinal progestero-
ne kadar etkili hatta daha az yan etkili olduğu ortaya 
konmuş ve luteal destek için didrogesteron kullanı-
mı önerilmiştir (43). 

Sistemik ampirik tedaviler

Antitrombotik ajan kullanımının implantasyon üzeri-
ne olumlu etkisi gösterilmemiştir (44). 
 İmmünoterapinin ana hedefi ise implantasyon 
başarısızlığı olan hastalarda görülen artmış Th1/
Th2 oranını düşürmektir. Fakat Th1’lerden salgıla-
nan IFNg implantasyonda görev alan bir sitokindir. 
Bu amaçla tacrolimus, intravenöz immunoglobulin, 
periferal kan mononükleer hücreleri ve granulosit 
koloni stimüle edici faktör kullanılmaktadır. Bu ilaçlar 
immünolojik imbalans olan tekrarlayan implantas-
yon başarısızlığı hastalarında belirgin olarak implan-
tasyon başarısını arttırmaktadır. 
 Özellikle kronik endometrit tanısı almış hastalar-
da ampirik antibiyoterapi IVF sikluslarındaki implan-
tasyon başarısını arttırmaktadır. Kronik endometrit 
hastalarında amoksisilin-klavulonik asit kullanımının 
canlı doğum oranlarını arttırdığı belirtilmiştir (45).
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Uterin faktör tedavileri

İntrauterin polip, myom ya da adezyon gibi patoloji-
lerin histeroskopi ile teşhisi ve tedavisi implantasyon 
başarısını arttırmakta ve önerilmektedir (46). 
 Özellikle bilateral hidrosalpenks hastalarında sal-
penjektomi; implantasyon, klinik gebelik ve canlı gebe-
lik oranlarında artış sağlamakta ve önerilmektedir (47).
 Endometrial hasarlama (scratch) ise endometri-
umda travma sonrası oluşan iyileşme döneminde or-
taya çıkan sitokin ve büyüme hormonları sayesinde 
implantasyonun kolaylaşabilmesi mantığı ile uygu-
lanan bir tedavi yöntemidir. İmplantasyon başarısını 
arttırdığına ya da değiştirmediğine ait birçok çalışma 
vardır. Fakat yapılan meta analize göre işlemin fay-
dası, en iyi uygulama şekli, örnekleme için uygun 
zamanlama ve muhtemel zararının olup olmadığına 
dair hala soru işaretleri vardır (48). 
 İnce endometrium ise HCG günü endometriu-
mun 7 mm’den az olması olarak tanımlanır. Altta 
yatan T uterus gibi konjenital anormalliklerde ve 
iatrojenik sineşilerde histeroskopik düzeltme primer 
tedavi yöntemidir. Cerrahi olarak düzeltilemeyen 
vakalarda modifiye long protokol uygulanır. Midlu-
teal fazda agonist başlanır ve adetin ikinci günü yani 
agonist başlandıktan ortalama bir hafta sonra yüksek 
doz östrojen başlanır ve seri usg ile endometrium in-
celenir. Östrojen HCG gününe ya da östrojen seviyesi 
5000 pmol/L olana kadar devam edilir (1). Ayrıca E 
vitamini ve Sildenafil endometrial kan akımını arttı-
rarak implantasyon başarısını arttırmaktadır (49, 50). 

Genetik tanı ile tedavi

Preimplantasyon genetik tarama (PGT) kromozo-
mal anormallikleri taramak, preimplantasyon gene-
tik tanı ise kromozomal hastalık tanısı koymak için 
kullanılır. Bu metodlar kullanılarak sağlıklı olduğu 
düşünülen embriyo transferi yapılabilir. İleri yaş ve 
tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında 
önerilmektedir.
 Endometrial reseptivite araştırması (ERA) ise en-
dometriumun implantasyon penceresinde olup ol-
madığını anlamak için yapılır. İmplantasyon pencere-
si mensturial siklusda, ovulasyondan sonra ortalama 
altıncı günde başlayan ve 4-5 gün süren bir evredir. 
Endometrial reseptivitedeki değişim bu implantas-
yon penceresinde kaymalara sebep olabilir (51). ERA 
testi implantasyon başarısızlığı olan hastalarda 238 
geni inceleyerek implantasyon penceresindeki deği-
şimleri bulmayı amaçlar (52). 

Erkek faktörü

İmplantasyon başarısızlıklarında maternal faktörler 
ile birlikte sperm morfolojisinde bozukluklarda görü-
lebilmektedir. DNA fragmantasyonları ve morfolojide 
bozulmalar sperm DNA’sındaki bozukluklara işaret 
etmektedir. COMET veya TUNEL gibi DNA fragman-
tasyon testleri mevcuttur. Bu testlerde bozukluk çıkan 
hastalarda IMSI dediğimiz intrasitoplazmik morfolojik 
olarak seçilmiş sperm injeksiyonu uygulanabilir. Mor-
folojik anormallikleri olan spermlerin genel olarak se-
men spermleri olduğu, testis içerisindeki spermlerde 
bu anormalliklerin daha az izlendiği belirtilmekte ve 
bu tip hastalara TESE de önerilebilmektedir (53).

Yaşam şekli değişiklikleri

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalar-
da da tekrarlayan gebelik kaybı hastalarına önerildiği 
gibi sigaranın bırakılması, obez hastalarda kilo kont-
rolü ve yükselmiş vücut kortizol değerlerinin norma-
lizasyonu önerilen yaşam tarzı değişiklikleridir (54). 
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Diyet ve İnfertilite İlişkili Midir?

12 ay süresince korunmasız ilişkiye rağmen gebelik 
elde edilememesi durumuna infertilite denir ve ge-
lişmiş toplumlardaki çiftlerin yaklaşık olarak %15’ini 
etkilemektedir [1]. Yardımcı üreme tekniklerinin 
(YÜT) daha sık kullanılmasına ve gelişmesine rağmen 
infertilite sıklığı azalmamakta ve son yıllarda plato 
çizmektedir. Bu nedenle, artık araştırmacılar beslen-
me alışkanlıkları gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin 
fertilite üzerine olan etkilerini değerlendirmeye daha 
fazla ilgi duymaktadır. 
 Prekonsepsiyonel sağlıklı beslenme alışkanlık-
larının reprodüktif çağdaki hem erkeklerde hem de 
kadınlarda fertilite üzerine olumlu etki gösterdiği bi-
linmektedir [2]. İspanya’da yapılan bir çalışmaya göre 
sebze, balık ve doymamış yağ asitlerinden zengin 
Akdeniz tipi diyete en az uyum sağlayanlar, en çok 
uyum sağlayanlara göre gebelik elde etmek için %44 
daha fazla tıbbi desteğe başvurmaktadır [3]. Bahse-
dilen beslenme şekline uyum erkeklerde de morfo-
loji, motilite ve konsantrasyon gibi sperm paramet-
relerini olumlu yönde iyileştirmektedir [4]. 
 Belli besin gruplarıyla fertilite arasındaki ilişkinin 
anlaşılması diyet ve üreme sağlığı arasındaki meka-
nizmanın daha da anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 
Gebelik öncesi dönemde folik asit kullanımının nöral 
tüp defektlerini azalttığı herkesçe bilinen bir gerçek-
tir, bunun yanında yapılan bir randomize kontrollü 
çalışmada 3 ay boyunca 400 µg folik asit içeren mul-
tivitamin kullanan kişilerin %26’sı gebe kalabilirken, 
kullanmayanlarda bu oran %10 olmuştur [5]. Gebelik 
oranlarındaki bu artıştan ise folat tüketiminin spora-
dik anovulasyon oranını azaltması etkili olabilir [6]. 
Gaskins ve ark.’da gebelik öncesi 730 µg ve üzeri folik 

asit kullanan kişiler de spontan düşük riskini hiç folat 
kullanmayanlardan daha az saptamışlardır [7]. 
 İn vitro çalışmalarda over, endometrium ve pla-
sentada D vitamini reseptörleri bulunduğunun sap-
tanması, fertilite üzerindeki etkilerinin araştırılması 
için klinisyenlerin ilgisini D vitaminine çekmiştir ve 
bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır, hatta do-
nasyon siklusları bile endometrial reseptivite üze-
rindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla incelen-
miştir [8]. Öncelikle genel popülasyondaki duruma 
bakacak olursak; daha önce 1-2 gebelik kaybı olan 
ve infertilite hikayesi olmayan kişilerde fekundabili-
te ile bazal serum D vitamini düzeyleri arasında ilişki 
saptanamamıştır [9]. Gebelik planı olan 153 tane ka-
dını içeren bir başka çalışmada ise prekonsepsiyonel 
25-hidroksivitamin D düzeylerinin gebe kalma veya 
düşük oranlarını etkilemediği saptanmıştır [10]. Son 
olarak bir vaka-kontrol çalışmasında 1 yıldan daha 
kısa sürede gebe kalan kadınlarla, 12-24 ay içerisinde 
gebe kalan kadınların erken gebelikteki D vitamini 
seviyeleri karşılaştırılmış ve fark bulunamamıştır [11]. 
Medikal tedavi için başvuran subfertil kişilerle ilgi-
li de çok fazla sayıda çalışma yapılmıştır. İlk yapılan 
çalışmada IVF tedavisi sonrası gebelik oranlarının ye-
terli düzeyde D vitamini olan kişilerde olmayanlara 
göre 4 kat daha fazla olduğu bildirilse de [12], son-
raki çalışmaların bazıları bu bilgiyi desteklemiş [13-
16], bazıları ise aynı etkiyi saptayamamıştır [17-21]. 
Sonuç olarak elimizdeki bu verilerle kesin bir yargı-
ya varılamıyor olsa da D vitamini eksikliği fertiliteyi 
olumsuz yönde etkileyebilir. Bununla birlikte D vita-
mini seviyesi normal olan kişilerde ekstra D vitamini 
takviyesinin tedavi sonuçlarına etkisi belirsizdir.
 Hayvan ve insan çalışmalarında çoklu doyma-
mış yağ asitlerinin [PUFA], oosit kalitesi ve embriyo 

İnfertilite Tedavisinde Diyet, Alternatif 
Tedaviler ve Mikrobiatanın Yeri

Yazar
Uzm. Dr. Bulut Varlı

29



308  ■  BÖLÜM 29  •  İnfertilite Tedavisinde Diyet, Alternatif Tedaviler ve Mikrobiatanın Yeri

implantasyonunu iyileştirerek fertilite üzerine spesi-
fik etkilerinin olduğu saptanmıştır [22,23]. Trans yağ 
asitleri ise insülin rezistansına neden olarak ovulatu-
var fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir [24]. 
IVF uygulanan kilolu ve obez 46 hastayı değerlendi-
ren çalışmada gebelik elde edilen kişilerde omega-6 
PUFA ve omega-3 PUFA düzeyleri daha yüksek bu-
lunmuştur [25]. ICSI uygulanan 105 hastanın değer-
lendirildiği bir başka çalışmada da gebelik elde edi-
len kişiler de omega-3 PUFA düzeyleri daha yüksek 
saptanmıştır [26]. Özellikle uzun zincirli omega-3 yağ 
asitlerinin yüksek oranda alınması ve trans yağ tüke-
timinden mümkün olduğunca kaçınılması fertilite-
nin olumlu yönde iyileşmesine katkı sağlayacaktır. 
 Süt ürünleri; yüksek oranda galaktoz içermeleri, 
farelerde ovülasyonu azaltmaları [27], prematür ovar-
yen yetmezliğe [27,28] neden olabilmeleri ve fazla 
miktarda çevresel östrojen içerme olasılıklarından 
[29] dolayı potansiyel reprodüktif toksinler olarak ka-
bul edilmektedirler. NHS-II çalışması, süt ürünleri ile 
fertilite arasındaki ilişkinin değerlendirilebilmesi için 
en fazla sayıda hastayı içeren çalışmadır ve süt ürünü 
tüketimiyle ovulatuvor infertilite arasında ilişki sap-
tanamamıştır (aRR=1.12 [95% CI 0.69,1.82] ≥4 vs. <1 
porsiyon/gün) [30]. Önemli olan nokta ise bu çalışma-
da tam yağlı süt ürünleri ile ovulatuvar infertilite riski 
azalırken, düşük yağlı süt ürünleriyle bu risk artmak-
ta ve genel sonuca ilişki yok şeklinde yansımaktadır. 
En yakın zamanlı çalışmada ise prekonsepsiyonel süt 
ürünü tüketimiyle gebelik elde etme için geçen süre 
ve fekundabilite arasında belirgin ilişki saptanmamış-
tır [31]. Elimizdeki bu verilerle süt ürünü tüketiminin 
fertilite üzerine etkisini kesin olarak bilememekteyiz. 
Hayvan çalışmalarındakine benzer şekilde insanlarda 
da reprodüktif toksin olma ihtimali ise çok zayıf bir 
olasılık olarak gözükmektedir. 
 Protein kaynakları olan kırmızı et, balık ve soya 
gibi ürünler çevresel toksinleri fazla miktarda içere-
bileceğinden aşırı tüketimleriyle ilgili soru işaretleri 
bulunmaktadır. İnfertilite nedeniyle başvuran has-
taların IVF öncesi kırmızı et tüketimini değerlendi-
ren bir çalışmada yoğun kırmızı et tüketimi embriyo 
gelişimini ve klinik gebelik olasılığını olumsuz yönde 
etkilemiştir, buna karşın balık tüketimindeki artış ise 
blastokist aşamasına kadar embriyo gelişimi olası-
lığını arttırmaktadır [32]. Balık tüketimi ile ilgili en 
önemli endişe ise kan civa düzeylerinde artışa neden 
olabilmesidir. Hong Kong’da yapılan vaka-kontrol ça-
lışmasında açıklanamayan infertilitesi bulunan kişiler 
de kan civa düzeyleri fertil kişilere göre daha yüksek 

bulunmuş ve yine bu kişilerde deniz ürünü tüketimi 
arttıkça kan civa düzeyleri de artış göstermiştir. So-
nuç olarak, kırmızı veya beyaz et tüketimiyle fertilite 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için literatürde kı-
sıtlı sayıda veri bulunmaktadır fakat mevcut çalışma-
ların sonucu yüksek miktarda kırmızı et tüketimiyle 
infertilite riskinin arttığını ve embriyo gelişiminin 
olumsuz yönde etkilendiğini düşündürmektedir. Ba-
lık tüketimi ile ilgili olarak ise çevresel toksinler daha 
etkili olarak gözükmektedir. Bu nedenle çevresel kir-
liliğin fazla olduğu veya yüksek miktarda civa içeren 
kaynaklardan elde edilen deniz ürünlerinin tüketi-
minden uzak durulmalıdır.
  2013 yılında Cochrane derlemesiyle infertilite 
tedavisinde antioksidanların etkisini değerlendiren 
randomize kontrollü çalışmalar incelenmiştir, kanıt-
lar göstermiştir ki antioksidan desteği gebelik veya 
canlı doğum oranlarını arttırmamaktadır. Yazarlar, 
mevcut verinin bias açısından yüksek riskli olduğu-
nu, yetersiz raporlandığını ve uygulanan girişimlerin 
gruplar arasında ciddi farklılıklar taşıdığını da belirt-
miştir [33]. Bu derleme sonucunda anlaşılmıştır ki bu 
konu ile ilgili kesin olan tek şey daha iyi dizayn edil-
miş yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç olduğudur. 
 Alkol ve kafein tüketiminin fertilite üzerine etkisi 
konusunda da kesin yargılara varabilmemizi sağla-
yacak çalışmalar literatürde bulunmamaktadır. Cha-
varro ve ark., NHS çalışmasında ne alkol ne de kafein 
tüketiminin fertiliteyi olumsuz yönde etkileyecek 
kadar ovülasyonu etkilemediğini saptamışlardır [34]. 
Günlük kafein alımı 272 g ve alkol alımı 22 g’dan fazla 
olan erkeklerin partnerlerinde YÜT sonrası canlı do-
ğum oranları daha düşük olsa da bahsedilen mad-
delerin sperm kalitesine etkisi belirgin değildir [35]. 
Fazla miktarda gazlı içecek tüketimi de dışarıdan alı-
nan şeker miktarını arttırdığından gebelik oranlarını 
azaltabilir [36].
 Diyet ve fertilite arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
çalışma sayısı son yıllarda çok arttı ve bazı noktalar 
açıklığa kavuştu. Folik asit desteğinin anovulasyon 
sıklığını azaltmada etkili olmasının yanı sıra YÜT uy-
gulamalarında da reprodüktif başarının artmasına 
neden olabilir. D vitamini eksikliği yoksa takviye edil-
mesi fertilite üzerine ciddi anlamda etki göstermeye-
cektir. Kadınlara antioksidan desteği yerine erkeklere 
aynı desteğin yapılması fayda sağlayabilir. Omega-3 
yağ asidi desteği her ne kadar etkili olarak gözükse 
de onu en yüksek düzeyde taşıyan balıkların çevre-
sel toksinlere yüksek düzeyde maruziyeti besinlerle 
alımını güçleştirmektedir. Son olarak, balık, kümes 
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hayvanları, tam tahıllar, sebze ve meyvelerden zen-
gin beslenme biçimi hem kadınlarda fertiliteyi hem 
de erkeklerde sperm kalitesini olumlu yönde etkile-
mektedir. 

Aradığımız Çare Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıpta mı?

Tamamlayıcı ve alternatif tıp [TAT], tedavi sonuçlarını 
iyileştirmek ve çiftlerin anksiyetesini ve stresini azalt-
mak adına yararlı olabilir mi diye merak edilmektedir 
[37-39]. Ne yazık ki bu konuyla ilgili bilgi maalesef ye-
terli düzeyde değildir. Klinisyenler ve hastalar konu 
üzerinde yeterli bilgiye sahip olmadığından infertili-
te tedavisinde kanıta dayalı olarak TAT tam anlamıyla 
kullanılamamaktadır.
 Tamamlayıcı veya alternatif tıp terimi, alışılagel-
miş geleneksel tedavi yöntemleri dışındaki tedavi, 
teknik ve ürünleri tanımlamak için kullanılır. TAT 
başlığı altında; akupunktur, masaj gibi işlemler, reiki 
gibi enerji artırımı yöntemleri, bitkisel tedaviler, me-
ditasyon-yoga gibi yöntemler ve Çin tıbbı gibi klasik 
tıp yöntemleri yer alır. Yakın zamanda yapılan çalış-
malar göstermiştir ki infertilite tedavisi gören kişiler 
TAT yöntemlerini tedavi başarısını arttırmada etkin 
ve güvenilir olarak görmektedir ve tedavileriyle bir-
likte denemek istemektedir [37]. Sadece fertilitenin 
arttırılması için değil, zorlu bir süreçten geçecek olan 
hastanın stres ve anksiyetesini azaltmak için de TAT 
yöntemleri kullanılabilir [37,40]. TAT uygulamaları li-
teratürde farklılık gösterse de fertilite tedavisi sırasın-
da hastaların %29-91’i TAT yöntemlerinden herhangi 
birisini kullandığını ifade etmektedir [39]. TAT yön-
temlerinin kullanımıyla ilgili yapılan bir derlemede 
en çok tercih edilen yöntemler olarak bitkisel tedavi-
ler, akupunktur ve beslenme önerileri/takviyeleri ön 
plana çıkmıştır [39]. 
 İnfertilite tedavisi sırasında akupunktur uygula-
maları etkisi en fazla araştırılan ve en çok kanıta sa-
hip olan TAT yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. 
Kanıt düzeyi I olan bazı çalışmalar da kadın ve erkek-
te tedavi sonuçlarını iyileştirdiği saptansa da fertili-
te tedavisinde adjuvan olarak rutin kullanımı henüz 
önerilememektedir, çünkü bazı çalışmalarda etkisiz 
bulunmuştur. Mental iyilik hali sağlama gibi bazı in-
direkt etkilerini değerlendiren çalışma sayısı ise kısıt-
lıdır.
 Homeopati, hipnoz, masaj, naturopati, osteopati, 
gevşeme egzersizleri ve yoga gibi tedavi yöntemleri-
ni değerlendiren az sayıda çalışma bulunduğundan 
bu yöntemler daha düşük düzeyde kanıtlara sahip-

tir. Ayurvedik tıp, sperm parametrelerinde iyileşme 
sağlayarak erkek faktör olgularında yardımcı olabilir. 
Bitkisel Çin tıbbı ürünleri ise kadın faktör olgularında 
takviye edici ajan olarak tercih edilebilir gözükmek-
tedir, ama yapılacak randomize kontrollü çalışma-
larla özellikle hangi tip kadın faktör varlığında daha 
etkin olduğu ön plana çıkarılmalıdır. 
 Mental rahatlamayı değerlendiren ise az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların her ne kadar 
çoğunda mental durumda iyileşme saptansa da ça-
lışmaların çoğu düşük kalitededir ve bias açısından 
yüksek risklidir. Çalışmalarda standardize edilmiş 
FertiQoL gibi yaşam-kalite ölçekleri yerine hastaların 
kendisini nasıl hissettiği sonuç parametresi olarak ele 
alınmıştır. İleride yapılacak çalışmalarla bu eksikliğin 
giderilmesi TAT yöntemlerinin hayat kalitesi üzerine 
olan etkisini objektif şekilde değerlendirmemizi sağ-
layacaktır. 
 İnfertilite tedavisi ile uğraşan klinisyenler, TAT 
yöntemlerini tedavileriyle birlikte uygulayan hasta-
larını bu yöntemlerin güçlü bilimsel kanıtlara sahip 
olmadığı konusunda uyarmalıdır, buna rağmen has-
talar uygulamaya devam edebilir. Tedavi ve mental 
durum üzerine olumsuz etkileri gösterilmediğinden 
bahsedilen yöntemleri kullanan kişilerde tedavi so-
nuçlarından endişe edilmemelidir. 

21. Yüzyılın Güncel Konusu: Mikrobiata ve 
İnfertilite

Ürogenital sistem mikrobiatası özellikle kültür yön-
temleri kullanılarak uzun zamandır değerlendiril-
mekte ve elde edilen farklı mikroorganizmaların 
reprodüktif patofizyolojiye etkisinin araştırılmasına 
sürekli devam edilmektedir. Uzun zamandır araştı-
rılmasına rağmen, kadın genital sistemindeki mik-
robiyal farklılıklar yeni yeni gün yüzüne çıkmaktadır. 
Human Microbiome projesi, vücudun farklı yerle-
rindeki mikrobiom yapısının ve oranlarının öğre-
nilmesini sağladı. Reprodüktif sistem mikrobiatası, 
insandaki toplam bakteri yükünün %9’luk kısmını 
oluşturur. Sağlıklı kadınlarda reprodüktif sistem mik-
robiatasının çoğunu Laktobasiller oluşturmaktadır 
[41-44]. Bu durum insana özgüdür, diğer memeliler 
de vajinal mikrobiatada Laktobasiller hâkim değildir 
[45]. Benzer şekilde, erkek üreme sisteminde de ak-
tif mikrobiom bulunmaktadır. Hem infertil hem de 
sağlıklı bireylerin semen örneklerinde bakteri varlığı 
gösterilmiştir. Laktobasiller reprodüktif mikrobiata 
da koruyucu bir rol üstleniyor olabilir, düşük kaliteli 
sperm örneklerinde daha çok Anaerokoklar, Pseu-
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domonas ve Prevotella türleri saptanmıştır [46,47]. 
Vajinal mikrobiom ilk olarak üreme çağındaki 396 
kadının yeni nesil sekanslama yöntemi [NGS] kulla-
nılarak değerlendirilmesiyle tanımlanmıştır. Baskın 
tür olarak saptanan Laktobasiller vajinal homeosta-
zın sağlanmasından sorumludur. Seksüel aktivite, ırk, 
kontraseptif yöntemler, genetik yatkınlıklar ve sos-
yokültürel davranışlar nedeniyle mikrobiomda de-
ğişiklikler meydana gelebilir ve patojen türler baskın 
hale geçebilir. Menstrüel siklus da vajinal mikrobi-
omda değişikliğe neden olan endojen faktörlerden-
dir. Menstrüel kanama sırasında vajinal mikrobiom 
çok farklı ajanlarla kolonize haldeyken, östrojen ve 
progesteron piki sırasında bakteri yoğunluğu ve tipi 
stabildir [48]. 
 Ürogenital sistemin bir parçası olarak üst repro-
düktif sistem de bakterilerle kolonize haldedir. Üre-
me çağındaki sağlıklı kadınlarda aktif uterin mikro-
biom varlığı saptanmıştır [49-51]. Yakın zamanda 
yapılan bir çalışmada sadece vajina ve uterus değil, 
serviks, tubalar, overler ve hatta Douglas boşluğu-
nun bile mikrobiata ile kolonize olduğu görülmüş-
tür [52]. Uterin kavitenin steril değil de bakterilerle 
kolonize olduğu ilk olarak 30 yıl önce keşfedilmiştir 
[53-56]. Chen ve arkadaşları ise vajinal mikrobiom 
tanımlamasına benzer şekilde NGS ile üst genital sis-
temi değerlendirmişler ve vajinadan 10000 kat daha 
az bakteriye sahip olduğunu belirlemişlerdir [57]. Bu 
farklılığa neden olarak; serviksin bariyer görevi gör-
mesi, iç organlarda immun sistemin daha aktif olma-
sı ve farklı çevresel koşulların bakterilerin gelişimini 
engellemesi öne sürülmüştür. Uterin kavitede sıklıkla 
saptanan bakteri grupları; Laktobasiller, Firmicuteler, 
Bacteroidetesler, Proteobacterialar ve Asinetobak-
terlerdir. Çoğunlukla alt ve üst genital sistem benzer 
mikrobiom profiline sahip olsa da %20 hastada farklı 
gruplar baskın halde olabilir [50]. Yine bu çalışmada 
saptanan ve infertilite ile uğraşan klinisyenler için 
önemli olabilecek bir durum, endometrial reseptivi-
tenin en yüksek olduğu 5 günlük dönemde mikrobi-
omun stabil olduğudur.
 Çeşitli çalışmalar sonucunda görülmüştür ki infer-
til hastalarda hem alt hem de üst genital sistem sağ-
lıklı kişilerden farklı mikrobiataya sahiptir [44,58-60]. 
Bu durumun tedavi sonuçlarını etkilediğine dair kesin 
bir yargıya varmak güç olsa da vajinal mikrobiomda 
değişiklik olması durumunda ortaya çıkan bakteriyel 
vajinozis gibi enfeksiyonlar, IVF tedavisi sonrası canlı 
doğum oranlarını azaltmaktadır [61,62]. Endometrial 
disbiyozis ve YÜT sonuçları arasındaki ilişki, uzun yıllar 

önce embriyo transfer kateterlerinin ucunun kültüre 
yollanmasıyla kanıtlandı. Kateter ucu kültürlerinde 
Enterokok, Enterobakter (E.coli ve Klebsiella pneu-
moniae), Streptokok, Stafilokok ve/veya gram negatif 
bakteri üremesi düşük implantasyon ve gebelik oran-
larıyla ilişkili olmuştur [63-67]. Bu çalışmaların sonucu 
günümüzde endometrial mikrobiatayı moleküler se-
viyede belirleyebilecek NGS gibi yöntemlerin kullanı-
mıyla da doğrulanmıştır. Laktobasil konsantrasyonu 
farklı YÜT endikasyonu olan hastalarda değerlendiril-
miş ve sağlıklı kişilerde %85.7 olan oran IVF hastala-
rında %38 olarak bulunmuştur [51]. YÜT sonuçlarına 
endometrial mikrobiomun etkisini değerlendiren ilk 
çalışmada Laktobasiller ve Flavobacterium’lar kate-
ter ucunda en sık saptanan mikrobiomlar olmuştur 
ama reprodüktif sonuçlarla herhangi bir ilişkileri göz-
lemlenmemiştir [68]. Reseptif endometriuma sahip 
tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (RIF) olan 35 
hastanın endometrial sıvı örnekleri uterin mikrobiom 
açısından değerlendirildiğinde ise NLD mikrobiataya 
sahip kişiler, laktobasil dominant [LD] mikrobiata’ya 
sahip kişilere göre istatistiksel olarak anlamlı derece-
de daha düşük implantasyon, klinik gebelik, devam 
eden gebelik ve canlı doğum oranlarına sahiptir [50]. 
79 IVF hastasının endometrial yıkama örneklerini de-
ğerlendiren bir çalışmada ise gebelik elde edilen ki-
şiler de ortalama Laktobasil konsatrasyonu %96.5 ± 
%33.6 olarak saptanmıştır. Tüm bu verileri bir arada 
incelersek sağlıklı bir implantasyon ve gebelik için 
mikrobiyolojik düzeyde uterusun sağlıklı olması ge-
rektiğini görürüz.
 20. yüzyılın sonlarına doğru Egbase ve ark., 
reprodüktif sistem mikrobiatasının tedavi başarı-
sında önemli olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmada 
yumurta toplama sırasında yapılan mock transfer 
kataterinin ucu kültüre gönderildi, üreme olursa 
profilaktik antibiyoterapi başlandı ve tedaviden 48 
saat sonra gerçek embriyo transfer zamanı kullanılan 
kateter ucu da kültüre gönderildi. Embriyo transfer 
zamanı Enterokok, Stafilokok, E.coli gibi bakterilerin 
varlığının, transfer başına klinik gebelik oranını kül-
tür negatif olanlara veya profilaktik antibiyotiğe ya-
nıt verenlere göre anlamlı derecede azalttığı izlendi 
(%18.7 vs. %41.3 ve %38.1, P <0.01) [63,69]. Bu çalış-
manın sonucunu yorumlarsak; reprodüktif sistemde 
patojen bakteri yoğunluğunun azaltılması ve lakto-
basillerin oranının arttırılması fertiliteyi olumlu yön-
de etkileyebilir. Ortaya sürülen bu hipotezi değer-
lendirmek için antibiyotik ve probiyotik kullanımını 
değerlendiren çalışmalar yürütülmektedir. Embriyo 
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transferi öncesi profilaktik antibiyotik kullanımı her 
ne kadar üst genital sistemde bakteriyel kolonizas-
yonu azaltsa da gebelik sonuçları üzerine belirgin 
olumlu etkisi saptanamamıştır [70]. Belki bu antibi-
yotikler sadece zararlı patojenleri değil laktobasilleri 
de ortadan kaldırmaktadır. Kronik endometrit, RIF’e 
neden olan önemli enfeksiyöz patolojilerdendir. Bu 
kişilerde kronik endometrite karşı efektif antibiyotik 
tedavisiyle hastalık ortadan kaldırılırsa bir sonraki 
IVF siklusunda implantasyon, klinik gebelik, devam 
eden gebelik ve canlı doğum oranları artmaktadır 
[71]. RIF hastalarında embriyo transferi öncesi kronik 
endometritin ortadan kaldırılması endometrial mik-
robiatayı düzelterek canlı doğum oranlarını arttırabi-
lir. Kronik endometriti ve açıklanamayan infertilitesi 
olan kişilerde de kronik endometritin tedavi edilmesi 
spontan gebelik olasılığını arttırabilir. 
 Reprodüktif sistem mikrobiatasını düzgün hale 
getirmek için bir başka yöntem de probiyotik kulla-
nımı olabilir. Bunlar genellikle Laktobasil içeren ve 
bozulmuş � orayı tekrar düzenlemek için kullanılan 
bioterapötik ürünlerdir. Antibiyotik rezistansı ge-
lişmemesi ve diğer organlardaki yararlı bakterilerin 
yaşamına devam edebilmesi probiyotik kullanımının 
antibiyotik kullanımına göre avantajlarıdır. Bakteriyel 
vajinozis ve diğer reprodüktif sistem enfeksiyonları-
nı tedavi etmedeki etkinlikleri şu an için sınırlı olarak 
gözükmektedir [72]. Öncellikle patojen bakterinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik antibiyoterapi, taki-
ben ortamdan kaybolan laktobasilleri geri kazanma-
ya yönelik probiyotik tedavisi şeklinde iki basamaklı 
yaklaşım şu an için klinik pratiğe daha uygun gözük-
mektedir [73-75]. 
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Ailelerin birden fazla kez gebelik kaybı yaşamaları 
onlar için oldukça travmatik olabilmektedir. Bu du-
rum beraberinde haklı olarak birçok soruyu doğur-
maktadır. Çiftlerin kafasındaki bu sorular arasında 
bu kayıpların sebebinin ne olduğu, tekrar gebe ka-
lındığında aynı sonucu yaşayıp yaşamayacakları ve 
bunun oluşmasında kendilerinin yaptığı bir eylemin 
sebep olup olmadığı sayılabilir. Bu sorular da haklı 
olarak çiftlerde anksiyeteyi arttırmakta ve onları ve 
de doktorlarını sürekli bir araştırma yapmaya yön-
lendirmektedir. 
 Literatüre bakıldığında ise ne yazık ki bu konuda 
hala tanımından, istenecek tetkiklere ve yönetimine 
kadar birçok farklılıklar mevcuttur. Bu yazımızda, bu 
konudaki farklı görüşlere de değinerek mevcut lite-
ratür ışığında mümkün olduğunca konu ele alınacak-
tır. 

TANIM

Tanımlar arasında birçok farklılık mevcuttur. Örneğin 
kimi çalışma art arda 2 veya 3 düşüğü kabul ederken, 
kimisi ise düşüklerin art arda olmasının gerekli olma-
yacağını kabul etmektedir. Gebeliklerin intrauterin 
olup olmaması gerekliliği bile çalışmalar ve tanımlar-
da farklılık göstermektedir.
 European Society of Human Reproduction and 
Embryology’nin (ESHRE) 2014 yılı konsensüs bildi-
risinde gebeliğin yerleşim yerinin tanım için önemli 
olmadığı belirtilmiş fakat bu tanım için kaç düşük 
gerektiği bildirilmemiştir (1).
 Klinik pratikte, tekrarlayan gebelik kayıpları (TGK) 
tanımı genellikle ardışık 2 veya 3 düşük sonrası kulla-
nılmaktadır.
 TGK ayrıca primer ve sekonder olarak ayrılmakta; 
primer TGK daha önce canlı doğum yapmamış hasta-

larda kullanılırken sekonder TGK ise daha önce canlı 
doğum yapmış hastalar için kullanılmaktadır. Fakat 
canlı doğumun bu düşükler arasındaki sırasına göre 
ayrı bir sını� ama ise mevcut değildir.

ETİYOLOJİ

Öncelikle bilinmesi gereken ve hastaya bildirilme-
si gereken;  yapılan değerlendirmeler ve tetkiklerle 
TGK’nin ancak %50’sinin sebebinin bulunabildiğidir. 
Saptanabilen sebepler arasında anatomik, immüno-
lojik, genetik, endokrin, enfeksiyöz, trombofilik, çev-
resel faktörler sayılabilir.
 Bunlara tek tek bakacak olursak;

ANATOMİK FAKTÖRLER:

Bunlar arasında uterin ve servikal faktörler sayılabilir. 

Uterin faktör:
Bunlar arasında konjenital uterin anomaliler, myomlar 
ve endometriumu ilgilendiren patolojiler sayılabilir.

· Konjenital uterin anomaliler, tüm kadınla-
rın %7 kadarında görülürken TGK’li kadınlarda 
yaklaşık 2 kat daha fazla (%10-15) görülmek-
tedir (2). Bunun sebebi uterin kavitenin küçük 
olmasından dolayı gerekli genişlemeyi göste-
rememesi veya septum gibi implantasyonu 
bozacak ve düzensiz kontraksiyonlara sebep 
olacak bir dokunun olması olabilir. 

  Aslında uterin septus, konjenital uterin 
anomaliler arasında en sık görülen ve repro-
düktif sonucu en kötü olandır. Septum var-
lığında implantasyonun kötü olmasının se-
bebi olarak septumda azalmış vaskülarite 
ve hücresel seviyede değişikliklerin olması 
düşünülmektedir.

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
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· Myomlar: TGK ile ilişkili olarak düşünülebile-
cek tip submüköz olanlardır. Bunlarda da öne 
sürülen mekanizma myom üzerindeki desidu-
anın azalmış reseptivitesidir. 

· Endometriyal polipler: TGK ile endometriyal 
polipler arasında gösterilmiş bir ilişki yoktur.

· İntrauterin adezyonlar: Özellikle geçiril-
miş küretajlara bağlı oluşan endometriyal 
adezyonlar implantasyonu bozabileceği gibi 
implantasyon sonrası uterin kavitede yeterli 
desidua tabakası olmaması nedeniyle fetop-
lasental büyümeyi de engelleyebilir.

· Azalmış endometriyal reseptivite: Bu konu 
üzerinde hala çalışmalar yürütülmektedir.

Servikal faktör: 
Burada sorumlu tutulabilecek patoloji servikal yet-
mezlik olabilir, fakat bu da ilk trimester düşüklerin-
den ziyade tekrarlayan ikinci trimester düşüklerinde 
düşünülmelidir.

İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER

TGK ile ilişkili olarak birçok immünolojik hastalık 
öner sürülsede, eldeki veriler ışında TGK ile ilişkili 
en önemli hastalık antifosfolipid sendromdur (AFS).  
TGK, AFS’nin tanı kriterleri içerisinde de yer almakta-
dır. Diğer immünolojik problemler ile TGK’nin ilişkisi 
hala araştırma safhasındadır.

ENDOKRİN FAKTÖRLER

Diabetes mellitus:
Özellikle gebeliğin başından itibaren kontrolsüz di-
yabet hastalarında konjenital malformasyon ve TGK 
riski daha fazladır. Bu hastalarda HbA1c düzeyleri de 
yüksektir.

Polikistik over sendromu (PKOS):
PKOS hastalarında düşük oranı normal popülas-
yona göre daha yüksektir. Normal popülasyonda 
düşük oranı %15 civarında iken PKOS hastalarında 
bu oran %20-40 civarındadır (3, 4). Bu düşüklerin 
sebebi tam olarak bilinmese de, yüksek androjenik 
hormonal ortam, kötü endometriyal reseptivite, 
çeşitli sitokinlerin salınımındaki farklılık ve insülin 
direnci öne sürülen mekanizmalar arasında yer al-
maktadır. 

Otoimmün tiroid hastalıkları:
Anti-TPO ve Anti-Tg pozitif hastalar ötiroid dahi ol-
salar bunlarda fetal kayıplarının daha yüksek olduğu 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (5, 6). Bunlar dışın-
da hipo- ve hipertiroid hastalarda da gebelik kaybı 
oranları daha yüksektir.

Hiperprolaktinemi (hiperPRL):
hiperPRL’si olan hastalarda da gebelik kaybı riskinin 
daha fazla olduğu gösterilmiştir. 

GENETİK FAKTÖRLER

Özellikle sporadik düşüklerin yarısından fazlasın-
da sayısal veya yapısal kromozomal anomali vardır. 
TGK’li hastaların önemli bir kısmında da bu türden 
anomaliler dışında non-mendelyan genetik prob-
lemler de olabilir. 
 Birinci dereceden akrabalarında TGK olan kadın-
ların TGK riski daha fazladır, bunun altında yatan 
sebep olarak HLA tiplerindeki benzerlik, immün bo-
zukluklar gibi birtakım genetik geçiş gösterebilecek 
durumlar düşünülmektedir.
 Düşük materyalinde kromozomal anomali sapta-
nan hastaların sonraki gebeliklerinde gebelik kaybı 
riskini gösteren çalışmalarda çelişkili bilgiler mev-
cuttur. Çalışmaların bir kısmında bu oranın arttığı 
gösterilmiş iken diğerlerinde bu oranın artmadığı 
söylenmektedir. TGK olan çiftlerin yapılan karyotip 
analizlerinde %3-5 oranında majör bir kromozomal 
yeniden düzenlenme vardır. Bunlar sıklıkla dengeli 
bir translokasyon şeklinde iken daha az sıklıkta inver-
siyon şeklinde de olabilir. Bu tür translokasyonu olan 
kişilerin kendilerinde herhangi bir problem olmaz 
iken bu genlerin dengesiz olarak gametlere ve emb-
riyoya aktarılması sonucu erken gebelik kayıplarının 
sıklığı artmaktadır. Fakat karyotipte bulduğumuz her 
anomalinin TGK’nin sebebi olmayabileceğini bilmek 
gerekir, dolayısıyla bu hastalarda TGK’nin diğer se-
bepleri de araştırılmalıdır.

Özellikle karyotip anomalisi beklenecek hastaların 
özellikleri:
 2. düşüğünü yapan genç yaşta anne
 3 veya daha fazla düşük
 Eşlerin ebeveynlerinde veya kardeşlerinde 

TGK
 Ailede ölü doğum veya anomalili doğum 

öyküsü
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TROMBOFİLİK FAKTÖRLER:

Trombofilinin intervillöz aralıkta veya spiral arteri-
ollerde tromboza yol açarak plasental perfüzyonu, 
gelişimi bozduğu ve bundan dolayı fetusta gelişme 
geriliği, ablasyo plasenta, preeklampsi ve geç ge-
belik kayıpları riskini arttırdığı düşünülmektedir (7). 
Fakat bu durumun tekrarlayan erken gebelik kayıp-
larına yol açtığını düşündürecek yeterli veri yoktur. 
Fibrinolitik faktör eksiklikleri ile TGK’nın ilişkisini 
inceleyen bir meta-analizde ise sadece faktör 12 
eksikliğinde tekrarlayan düşük riskinin arttığı gös-
terilmiştir (8).

ÇEVRESEL FAKTÖRLER:

Çevresel faktörlerle TGK’nin ilişkisi gösterilememiştir. 
Bazı kimyasal maddeler (anestezikler, benzen, etilen 
oksit, civa, kurşun vb.) ile sadece sporadik gebelik 
kayıpları ilişkilendirilmiştir. Obezite, sigara, alkol, 
egzersiz ve kafein tüketimi ile TGK doğrudan ilişkili 
bulunmamıştır. Listeria, toxoplazma, CMV gibi birta-
kım enfeksiyonlar sporadik gebelik kayıpları ile ilişkili 
iken TGK ilişkili değildir. 

DEĞERLENDİRME

TGK olan çiftleri değerlendirirken, değerlendirme 
anamnez ve fizik muayene ile başlamalıdır.
 Anamnezde, TGK sebepleri olabilecek etkenler 
sorgulanmalıdır. Bunlar arasında intrauterin mü-
dahale öyküsü, adet düzeni, yaşadığı veya çalıştığı 
ortamdaki toksin maruziyeti, damarlarında pıhtı-
laşma veya emboli öyküsü vs. sayılabilir. Bunların 
haricinde ayrıntılı bir obstetrik anamnez de oldukça 
faydalıdır. Bu sorgulanırken, önceki gebelik kayıp-
larının haftaları, canlı doğumunun olup olmaması, 
yapısal veya kromozomal anomalili doğum öyküsü-
nün olup olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin, 
düşüklerin ilk trimesterde olduğunu belirlersek; 
sebepler arasında genetik sebepleri, immünolojik 
ve konjenital uterin anomalilerden (bunlar sıklıkla 
ikinci trimester gebelik kayıpları ile ilişkilidir) daha 
önce düşünebiliriz. Aynı şekilde kromozom anoma-
lili bir doğum öyküsü saptadığımızda, bunun kalıt-
sal olarak geçip düşüğe sebep olup olmayacağını 
araştırabiliriz.

TGK’si olan kadınlarda yapılması/istenmesi 
gereken tetkikler

Karyotip analizi

Ebeveynlerin karyotip analizi ile amaçlanan, dengeli 
bir translokasyonun varlığını araştırarak bunun fe-
tusa dengesiz aktarılma olasılığı hakkında bilgi ver-
mektir. Fakat saptadığımız her genetik aberrasyon 
gebelik kayıplarını açıklamayabileceği ve hepsinin 
tekrar gebelik kaybına sebep olma olasılıkları farklı 
olduğundan, anomali saptanan test sonuçlarının bir 
tıbbı genetik uzmanı eşliğinde yorumlanması ve aile-
ye genetik danışmanlık verilmesi önemlidir.
 Abortus materyalinden genetik analiz de yapıla-
bilecek bir yöntemdir. Burada saptadığımız yapısal/
sayısal kromozomal problem düşüğünün sebebini 
açıklayabilir. Bu hastalarda taşıyıcılık açısından kar-
yotip analizi yapmak gerekir. Abortus materyalinden 
yapılan konvansiyonel sitogenetik incelemede hücre 
üremesi olmayabilir ve sonuç alınamayabilir fakat bu 
abortus materyallerinde yapılan array CGH ile majör 
yapısal anomali tespit edilebilmektedir. Özellikle bazı 
tip trizomi ve triploidilerde hücre kültürü başarısızlı-
ğının çok yüksek olduğu da akılda tutulmalıdır.

Uterin görüntüleme yöntemleri

TGK’lerin sebepleri arasında saydığımız konjenital 
uterin anomalilerin taranması için birçok yöntem 
vardır. Bunlar arasında ultrasonografi (USG), salin 
infüzyon sonografi (SIS), histerosalpingografi (HSG), 
histeroskopi (HS), manyetik rezonans görüntüleme 
(MR) sayılabilir.
 Bunlar arasında temel değerlendirme TVUSG ile 
başlamalı ve takiben gerekirse diğer yöntemlerle 
daha ayrıntılı bilgi almaya çalışılmalıdır. Özellikle ute-
rus septus, arkuatus ve bikornis ayrımında MR veya 
laparoskopi (LS) de gerekebilir.

Antifosfolipid sendromu taraması

AFS tanı kriterleri arasında TGK de yer aldığından bu 
hastalarda AFS taraması yapılmalıdır. Bunun için anti-
kardiyolipin antikorları IgM ve IgG, lupus antikoagü-
lanı, anti-beta2-glikoprotein IgG ve IgM tetkikleri ge-
reklidir. Sonuçları değerlendirirken dikkat edilmesi 
gereken noktalar arasında antikor poziti� iklerinin en 
az orta-yüksek düzeyde olması ve 6-12 hafta sonra 
tekrar pozitif saptanması gerektiğidir.
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AFS tanı kriterleri[9] (Tanı için 1 klinik ve 1 laboratu-
var kriteri gereklidir)

Klinik:
- Vasküler tromboz: ≥1 arter/ven/küçük damar trom-

bozu (yüzeyel venöz trombozları hariç)
- Gebelik morbiditesi:
- ≥10 ha� a gebelik kaybı öyküsü(sebebi bilinmeyen, 

normal morfolojide)
- Preeklampsi, eklampsi veya uteroplasental yeter-

sizlik nedeniyle ≥1 34.gebelik ha� asından önce 
preterm doğum öyküsü

- <10 ha� a ≥3 gebelik kaybı(sebebi bilinmeyen)

Laboratuvar:
- ACA Ig M/G: orta-yüksek titre(>40 GPL,MPL)

(ELISA)
- Lupus antikoagulanı
- Anti-B2glikoprotein IgG/IgM: orta-yüksek titre(>40 

GPL,MPL)(ELISA)

Tiroid fonksiyon testleri
Özellikle hipotiroidisi veya otoimmün tiroid hastalığı 
olanlarda düşük riskinin daha fazla olduğu bilindi-
ğinden TGK’li kadınların tiroid fonksiyon testleri ile 
değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

TGK’si olan çi� lerde yapılması önerilen testler:
 Karyotip analizi
 Uterin görüntüleme
 AFS taraması
 Tiroid fonksiyon testleri

 TGK’li kadınlarda rutin olarak tam kan sayımı, 
biyokimyasal testler gibi temel testler, romatolojik 
antikor testleri, trombofili paneli, mikrobiyolojik test-
ler, şeker yükleme testi, hormon testleri gibi birçok 
testin yapılmasına elde kanıtlar yeterli olmadığı için 
gerek yoktur. 

YÖNETİM

TGK’li çiftlerin yönetimi tetkikler/değerlendirmeler 
sırasında saptanan anomalilere/hastalıklara yönelik 
olarak çeşitlidir. Fakat belki de tetkik aşamasından da 
önce hastalara söylenmesi gereken tekrar gebe kaldık-
larında oluşacak gebeliğin canlı doğumla sonuçlanma 
olasılığının, tekrar düşükle sonuçlanma olasılığından 
daha yüksek olduğudur. Yapılan bir çalışmada, TGK’li 
çiftlerin takip eden gebeliklerinde canlı doğum oranı 
tetkiklerinde herhangi bir problem saptanmayan çift-
lerde %77 civarında iken anormallik saptananlarda ise 
%71 olarak belirlenmiştir (2). Zaten TGK’nin getirdiği 

psikolojik problemi olan birçok çift ile bu bilginin pay-
laşılması oldukça faydalı olacaktır.

Karyotip anormalliği saptanan çiftler

Bu çiftler için hiç şüphesiz en uygun yöntem öncelik-
le doğru bir genetik danışmanlık verilmesidir. Sapta-
nan taşıyıcılığın yol açabileceği problemlerin olasılığı 
hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgi verilme-
lidir. Takiben bu çiftlerde önerilebilecek yöntemler 
arasında in vitro fertilizasyon (IVF)- preimplantas-
yon genetik tanı (PGD) düşünülebilir. Gamet bağışı 
(sperm/oosit) ile gebelik veya evlat edinme de seçe-
nekler arasında düşünülebilir.

Uterin anomali saptanan hastalar

Saptanan anomaliler arasında septum, intrauterin 
yapışıklık, adenomyozis ve submüköz myom bulun-
maktadır. Submüköz myomu olanlar histeroskopik 
olarak tedavi edilebilir. Özellikle uterin septumun 
tedavi edilmesinin takip eden gebeliklerde gebelik 
sonuçlarını iyileştirdiği birtakım gözlemsel çalışma-
larda gösterilmiştir (10-12).
 Daha ağır diğer uterin anomalilerde cerrahi teda-
vinin gebelik sonuçlarını iyileştirdiğini gösteren yete-
ri kadar kanıt yoktur. Bu hastalarda taşıyıcı annelik bir 
seçenek olarak düşünülebilir. 
 Tekrarlayan birinci trimester düşüklerinde profi-
laktik serklaj uygulamasının da faydası gösterileme-
miştir. [13]

Antifosfolipid sendromu

AFS tanısı konmuş hastalarda tromboz hikayesi ol-
masa dahi aspirin ve heparin tedavisi başlamak fay-
dalı olacaktır (14-17).

Endokrinopati saptanan hastalar

Tiroid hastalığı veya Diabetes Mellitus: Aşikar tiroid 
disfonksiyonu veya diabeti olan hastalar, bu hasta-
lıkların en azından genel sağlık üzerine olan etkileri 
düşünüldüğünde dahi tedavi edilmelidirler. Prospek-
tif randomize kontrollü bir çalışmada, tiroid antikor 
(anti TPO) poziti� iği olan hastalara, ötiroid olsalar 
bile, obstetrik sonuçlar açısından tiroksin tedavisi 
vermenin faydalı olabileceği gösterilmiştir (18).
 Polikistik over sendromu olan hastalarda düşük 
riski genel popülasyona göre daha yüksektir fakat bu 
hastalarda bu oranı düşürecek kanıtlanmış bir tedavi 
yoktur.
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 Hiperprolaktinemisi olan hastaların bromokriptin 
tedavisi ile düşük oranlarının azaldığı gösterilmiştir 
[19].

Açıklanamayan TGK olan hastalar

Bu gruptaki hastalar aslında tüm TGK’li hastaların 
yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu hastalara aslın-
da herhangi bir tedavi yapılmasa dahi canlı doğum 
oranlarının yüksek olduğu bilgisi verilebilir. Bu grup 
hastalarda etkinliği kesin olarak gösterilmemiş bir 
çok ilaç ve yöntem denenmektedir. Bunlar arasında 
yaşam tarzı değişikliği(kilo verme, tütün ve alkol kul-
lanımını bırakma), progesteron, Ultralong protokol, 
FSH/hMG ile kontrolllü ovaryen hiperstimulasyon(-
COS) yapılması, IVF+PGT-A, oosit donasyonu, aspirin, 
prednizon vs sayılabilir (20-23).
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I. Temel Embriyoloji

Gonadlar, embriyonun ürogenital tomurcukların-
daki intermediyer mezodermden meydana gelirler.
Hem erkek hem de dişi embriyolarda, aynı hücre 
grubu hem erkek hem dişi gonadlarda gelişme po-
tansiyeline sahiptir. Bu doku çift potansiyelli olarak 
kabul edilir. Çift potansiyelli (bipotent) gonad ya-
pısı embriyonik gelişimin 6. Haftası sonuna kadar 
devam etmektedir (1,2). Erkek cinste SRY geni aktif 
olarak testis geliştirmeye başlayan diğer genleri alır 

ve kadın gelişiminde önemli olan genleri baskılar. Bu 
SRY’nin yol açtığı kaskadın bir parçası olarak, çift po-
tansiyelli gonadlarda bulunan germ hücreleri, sper-
matogoniaya farklılaşır. SRY bulunmadığında, farklı 
genler eksprese edilir, oogonia şekli ve ilkel overde 
primordiyal foliküller gelişir(1).
 Genital kanalların gelişimi ise çift mezonefrik ve 
paramezonefrik kanallardan meydana gelmektedir. 
Mezonefrik kanallar, erkek genital kanallarını oluştu-
rur, Paramezonefrik kanallar ise dişi genital kanalları-
nı meydana getirir(1,2).
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Spermatogenez, Üreme Hücreleri
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I. Temel Embriyoloji 
 
Gonadlar, embriyonun ürogenital tomurcuk’larındaki  intermediyer mezoderm’inden 
meydana gelirler.Hem erkek hem de dişi embriyolarda, aynı hücre grubu hem erkek hem 
dişi gonadlarda gelişme potansiyeline sahiptir. Bu doku çift potansiyelli  olarak kabul 
edilir.Çift potansiyelli (bipotent) gonad yapısı embriyonik gelişimin 6. Haftası sonuna 
kadar devam etmektedir (1,2). Erkek cinste SRY geni aktif olarak testis geliştirmeye 
başlayan diğer genleri alır ve kadın gelişiminde önemli olan genleri baskılar. Bu SRY'nin 
yol açtığı kaskadın bir parçası olarak, çift potansiyelli  gonadlarda bulunan germ hücreleri, 
spermatogonia’ya  farklılaşır. SRY bulunmadığında, farklı genler eksprese edilir, oogonia 
şekli ve ilkel overde primordiyal foliküller gelişir(1). 
 

 
 
Şekil 1. Farklılaşmamış gonadal sırtının kaderinin belirlenmesinde rol oynayan moleküler 
mekanizmaların şematik gösterimi. Siyah oklar olumlu bir düzenlemeyi belirtir; çift oklar 
pozitif bir geri besleme döngüsünü gösterir; kırmızı çizgiler negatif bir düzenlemeye işaret 
eder; çift kırmızı çizgiler, karşılıklı bir antagonist duruma işaret eder ( 4). 
 
Genital kanalların gelişimi ise çift mezonefrik ve paramezonefrik kanallardan meydana 
gelmektedir. Mezonefrik kanallar, erkek genital kanallarını oluşturur, Paramezonefrik 
kanallar ise dişi genital kanallarını meydana getirir(1,2). 
 

Şekil 1. Farklılaşmamış gonadal sırtının kaderinin belirlenmesinde rol oynayan moleküler mekanizmaların şematik gösterimi. 
Siyah oklar olumlu bir düzenlemeyi belirtir; çi�  oklar pozitif bir geri besleme döngüsünü gösterir; kırmızı çizgiler negatif bir 
düzenlemeye işaret eder; çi�  kırmızı çizgiler, karşılıklı bir antagonist duruma işaret eder (4).
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 Gonadlar ve üreme yolları, 7 haftalık bir gelişim 
aşamasına kadar farksızdır; farklılaşma, büyük ölçü-
de SRY geninin varlığı veya yokluğundan etkilenir (Y 
kromozomunda).
 Eğer SRY pozitif ise gelişim erkek yolunda ilerler. 
SRY negatif ise, gelişim kadın yolunda ilerlemektedir.

Dış genitallerin gelişimi

Dış genitaller, kloak membranı çevresinde mezo-
derm ve ektoderm çoğalması ile her iki cinsiyette de 
dış genital organların ilkel dokularının üretilmesine 
neden olur. Genital tüberkül, genital kıvrımlar ve ge-
nital şişlikler gelişir. Primordia 12 haftaya kadar ayırt 
edilemez (5).

ERKEK üreme sisteminin gelişimi

SRY’nin etkisi altında gonad, spermatogonia, Leydig 
hücreleri ve Sertoli hücreleri içeren bir Testis’e dö-
nüşür.Leydig hücreleri, mezonefrik kanalların büyü-
mesini destekleyen Testosteron üretir. Testosteron 
olmadan mezonefrik kanallar gelişmez (5). 

 Testosteron’un bir kısmı, prostat bezinin, penisin 
ve skrotumun gelişimini destekleyen Dihidroksites-
tosteron’a (DHT) dönüştürülür.
 Sertoli hücreleri, paramesonefrik kanalların ge-
rilemesini indükleyen Anti-Müllerian Hormon (Mül-
lerian Madde İnhibitör Madde veya MIS) üretir. MIS 
yokluğunda, paramezonefrik kanallar kalıcı olacaktır.
 Erkek üreme sisteminin gelişimi yukarıda şekil 2 
de gösterilmiştir - kavuniçi tüp gerileyen parameso-
nefrik kanaldır ve yeşil tüp, epididimis ve vas defe-
rens içinde gelişen mezonefrik kanaldır:

Testislerin inmesi

Embriyonik gelişimde testisler lomber bölgede orta-
ya çıkar, ancak daha sonra pelvik boşluğa inerler ve 
kasık kanalı boyunca skrotumda iniş sona erer.Tes-
tisin inişi, testislerin ön vücut duvarına gubernacu-
lum tarafından bağlanmasından kaynaklanmaktadır. 
Embriyonun büyümesi ve uzaması ile birlikte, guber-
naculum’un kısalması ile testisler, vücut duvarından, 
sonra kasık kanalından ve son olarak skrotuma çeki-
lir.

 
 
 

ekil 2. rkek e dişide embriyonik gelişim  
 
Gonadlar ve üreme yolları,  haftalık bir gelişim aşamasına kadar farksızdır  farklılaşma, 
büyük ölçüde SRY geninin  varlığı veya yokluğundan etkilenir (Y kromozomunda). 
Eğer SRY pozitif ise gelişim erkek yolunda ilerler. SRY negatif  ise, gelişim kadın yolunda 
ilerlemektedir. 

 e i lleri  eli imi 
Dış genitaller kloak membranı çevresinde mezoderm ve ektoderm çoğalması ile her iki 
cinsiyette de dış genital organların ilkel dokularını üretilmesine neden olur. Genital 
tüberkül, genital kıvrımlar ve genital şişlikler gelişir. Primordia 12 haftaya kadar ayırt 
edilemez ( ). 
 
 ER E  reme i emi i  eli imi 
 
SRY'nin etkisi altında gonad, spermatogonia, eydig hücreleri ve Sertoli hücreleri içeren 
bir Testis'e dönüşür. eydig hücreleri, mezonefrik kanalların büyümesini destekleyen 
Testosteron üretir. Testosteron olmadan mezonefrik kanallar gelişmez ( ).  
Testosteron’un bir kısmı, prostat bezinin, penisin ve skrotumun gelişimini destekleyen 
Dihidroksitestosteron'a (DHT) dönüştürülür. 
Sertoli hücreleri, paramesonefrik kanalların gerilemesini indükleyen nti Müllerian 
Hormon (Müllerian Madde İnhibitör Madde veya M S) üretir.  M S yokluğunda, 
paramezonefrik kanallar kalıcı olacaktır. 
Erkek  üreme sisteminin gelişimi yukarıda şekil 2 de gösterilmiştir  kavuniçi tüp gerileyen 
paramesonefrik kanaldır ve yeşil tüp, epididimis ve vas deferens içinde gelişen 
mezonefrik kanaldır  
 

Şekil 2. Erkek ve dişide embriyonik gelişim (5)
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Erkek ürogenital sistem türevlerinin özeti

Üreter tomurcuğu; üreteri geliştirir. Mezonefrik ka-
nallar: Rete Testis, E� erent Kanallar, Epididim, Vas 
Deferens, Seminal vezikül, Mesanenin Trigonu
 Ürogenital sinüs: mesane (trigone hariç), prostat 
bezi, burbouretral bezi, üretra’yı geliştirir.

Dişi üreme sisteminin gelişimi

SRY yokluğunda gonad, oogonia ve stromal hücreli 
bir yumurtalık haline gelir. Testosteron üretilmedi-
ğinden mezonefrik kanal geriler.
 Ayrıca antimüllerian hormon salgısı olmadığın-
dan paramesonefrik kanallar, vajinanın, uterus ve 1/ 
3’lerine neden olur. Ürogenital sinüs, bulbouretral 
bezlerin oluşumuna ve vajinanın alt 2 / 3’üne katkıda 
bulunur (5).
 Dişi gonad ve üst üreme sisteminin gelişimi aşa-
ğıda gösterilmiştir - kavuniçi tüp, yumurta kanalı 
haline gelen paramezonefrik kanaldır ve yeşil tüp, 
çoğunlukla gerileyen mezonefrik kanaldır.

Embriyo ve Fetüste Cinsel Organların 
Gelişimi

Dişiler “temel” cinsiyet olarak kabul edilir; yani, fazla 
kimyasal madde olmadan, döllenmiş tüm yumurta-

lar dişiler halinde gelişir. Erkek olmak için, bireyin, 
erkek Y kromozomu üzerinde tek bir gen tarafından 
başlatılan faktörler kademesine maruz bırakılması 
gerekir. Buna SRY (Y kromozomunun cinsiyet belirle-
yici bölgesi) denir. Dişiler bir Y kromozomuna sahip 
olmadıkları için SRY genleri yoktur. İşlevsel bir SRY 
geni olmadan, bir birey dişi olur. Testisin oluşumun-
dan kısa bir süre sonra Leydig hücreleri testosteron 
salgılamaya başlar. Testosteron, erkek üreme yapıları 
haline gelmesi için bipotent olan dokuları etkileye-
bilir. Örneğin, testosterona maruz kalmakla, ya glans 
penisi ya da glans klitorisi oluşturabilen hücreler 
glans penisi oluşturur. Testosteron olmadan, bu hüc-
reler klitorise farklılaşır(5).
 Üreme kanalındaki tüm dokular bipotensiyel de-
ğildir. İç üreme yapıları (örneğin uterus, uterin tüpler 
ve dişilerdeki vajinanın bir kısmı; ve epididim, duc-
tus deferens ve erkeklerde seminal veziküller) emb-
riyo’daki iki ilkel kanal sisteminden birini oluşturur. 
Yetişkinlerde uygun üreme fonksiyonu için, bu ka-
nalların bir takımı düzgün şekilde gelişmeli, diğeri 
de bozulmak zorundadır. Erkeklerde, sertoli hücre-
lerden antimüllerian hormon salgısı, Müllerian ka-
nalı adı verilen dişi kanalın bozulmasını tetikler. Aynı 
zamanda, testosteron salgılanması, erkek kanalının, 
Wol� ian kanalının büyümesini uyarır. Sertoli hücre 

Şekil 3. Testis gelişimi (5)

Te i leri  i me i 
 
Embriyonik gelişimde testisler lomber bölgede ortaya çıkar, ancak daha sonra pelvik 
boşluğa inerler ve kasık kanalı boyunca skrotumda iniş sona erer.Testisin inişi, testislerin 
ön vücut duvarına gubernaculum tarafından bağlanmasından kaynaklanmaktadır. 
Embriyonun büyümesi ve uzaması ile birlikte, gubernaculum'un kısalması ile testisler, 
vücut duvarından, sonra kasık kanalından ve son olarak skrotuma çekilir. 
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reter tomurcuğu    üreteri geliştirir 
Mezonefrik kanallar  Rete Testis, Efferent anallar, Epididim, as Deferens, Seminal 
vezikül, Mesanenin Trigonu 

rogenital sinüs  mesane (trigone hariç), prostat bezi, burbouretral bezi, üretra’yı 
geliştirir. 
 

 
 

ekil . estis gelişimi  
 

i i reme i emi i  eli imi 
 
SRY yokluğunda gonad, oogonia ve stromal hücreli bir yumurtalık haline gelir. 
Testosteron üretilmediğinden mezonefrik kanal geriler. 

yrıca antimüllerian hormon salgısı olmadığından paramesonefrik kanallar, va inanın , 
uterus ve 1  'lerine neden olur. rogenital sinüs, bulbouretral bezlerin oluşumuna ve 
va inanın alt 2  'üne katkıda bulunur ( ). 
Dişi gonad ve üst üreme sisteminin gelişimi aşağıda gösterilmiştir  kavuniçi tüp, yumurta 
kanalı haline gelen paramezonefrik kanaldır ve yeşil tüp, çoğunlukla gerileyen mezonefrik 
kanaldır. 
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sekresyonu olmadığı durumda, Müllerian kanalı geli-
şir; Testosteron olmadığından, Wol� ian kanalı bozu-
nur. Böylece, gelişen yavru dişi olacaktır (6). 

II. Spermatogenez-Oogenez

Oogenez

Yetişkin insan yumurtalıklarındaki oositlerin büyük 
çoğunluğu ilk mayotik fazın uzun süreli diploten 
aşamasında tutulur (genellikle diktiyat durumu ola-
rak adlandırılır). Her bir oosit, tek bir epitel granulosa 

hücresi tabakası ve daha az organize bir mezenkimal 
tekal hücre tabakası içeren bir primordial folikül ile 
sarılır. Periyodik olarak, bir grup ilkel folikül foliküler 
büyüme aşamasına girer. Bu süre zarfında, oosit ha-
cimde 500 katlık bir artışa maruz kalır (ilkel bir foli-
külde oosit çapındaki 10 um’den, tamamen gelişmiş 
bir folikülde 80 um’ye artışa karşılık gelir). Oosit bü-
yümesine paralel olarak, oosit etrafında konsantrik 
tabakalar oluşturan foliküler granulosa hücrelerinin 
sayısındaki artış ortaya çıkar. Granülosa hücrelerinin 
bu çoğalmasına, TGF-β ailesinin bir üyesi olan GDF9 
parakrin faktörü aracılık eder (9). Bu büyüme döne-

 
Şekil . ayoz bölünme, dört tane genetik olarak farklı kardeş haploid hü renin üretildi i 
bir hü re bölünmesi şeklidir. retilen hü reler, ori inal ebe eyn hü relerin yarısı kadar 
kromozom içerir. ki mayoz bölünme ardır; mayoz   e mayoz  . rkek e dişide mayoz 
bölünmede farklılıklar ardır. rkekte mayoz sonu unda dört spermatozoon gelişirken 
dişide bir oosit e üç kutup ismi gelişir      . 
 
Oo e e  
 

Şekil 4. Mayoz bölünme, dört tane genetik olarak farklı kardeş haploid hücrenin üretildiği bir hücre bölünmesi şeklidir. Üretilen 
hücreler, orijinal ebeveyn hücrelerin yarısı kadar kromozom içerir. İki mayoz bölünme vardır; mayoz I ve mayoz II.Erkek ve 
dişide mayoz bölünmede farklılıklar vardır. Erkekte mayoz sonucunda dört spermatozoon gelişirken dişide bir oosit ve üç kutup 
cismi gelişir (7).
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mi boyunca, oosit diktyate aşamada kalır. Tamamen 
büyümüş folikül böylece birkaç kat granulosa hücre-
siyle çevrili büyük bir oosit içerir. Bu hücrelerin en iç 
kısmı, yumurtayı yumurta kanalında saran kümülüsü 
oluşturan hücre kitlesi yumurta ile kalır. Ek olarak, 
folikülün büyümesi sırasında, proteinler, hormonlar 
ve diğer moleküllerin karmaşık bir karışımı ile doldu-
rulan bir antrum (boşluk) oluşur. Olgunlaşan oosit 
folikül hücrelerinin çoğalmasına izin veren parakrin 
faktörlerini sentezlediğinde, folikül hücreleri oositin 
büyümesini sağlayan ve kan damarlarını foliküler 
bölgeye getiren büyüme ve farklılaşma faktörlerini 
(TGF-F2, VEGF, leptin, FGF2) salgılar (10).

 Herhangi bir zamanda, küçük bir folikül grubu ol-
gunlaşır. Bununla birlikte, belirli bir aşamaya geçtik-
ten sonra çoğu oosit ve folikülleri ölür. Hayatta kala-
bilmek için folikül gonadotropik hormonlara maruz 
bırakılmalı ve “dalgayı doğru zamanda yakalama” 
doruğa ulaşmalıdır. Bu nedenle, oosit olgunlaşma-
sının gerçekleşmesi için, gonadotropin dalgaları or-
taya çıktığında folikülün belli bir gelişme aşamasın-
da olması gerekir. Oosit çevresindeki hücreler geçit 
bağlantılar ile biribirlerine ve sitoplazmik uzantıları 
ile oosit’e bağlanırlar. FSH geçit bağlantıların (gap 
junction) artışını, LH yükselmesi ise Geçit bağlantıla-
rın ayrılmasına neden olmaktadır (şekil 5).
 Vajinal kanamanın ilk günü adet döngüsünün 1. 
günü olarak kabul edilir. Bu kanama, endometrial 
dokunun ve blastosistin implantasyonuna yardımcı 

Şekil 5. Oogenezde moleküler ilişkiler, Primordial folikül-
lerde hücre etkileşimleri. Primordial foliküllerin gelişimin-
de önerilen hücresel ilişkiler ve büyüme faktörlerinin etki-
si. Hücre-hücre etkileşimlerine tümör nekroz faktörü-alfa 
(TNFa), Kit ligand (KL), bazik fibroblast büyümesi (bFGF), 
lösemi inhibe edici faktör (LIF), kemik morfogenetik prote-
in-4 (BMP-4), keratinosit büyüme faktörü (KGF), insülin ve 
anti-Mullerian hormonu (AMH) aracılık etmektedir.(8).

Şekil 6. Geçit kavşaklı (Gap Junction-GJ) iletişimin düzen-
leme modeli (GJ, Cx43) FSH hormonu antral foliküllerinin 
gelişimi sırasında, GJ’lerin conneksin (cCx43)sentezini, 
fonksiyonel kanalların amplifikasyonunu kodlayan mRNA 
ekspresyonunu uyarır ve sonuç olarak metabolik aktivite. 
mitojenle akti� eştirilen protein kinaz ailesinin aracılık ettiği 
preovülatör LH seviyeleri, fosforilasyon ve Cx43 protein kon-
formasyonunun modifikasyonu yoluyla hücre-hücre iletişi-
mini keser. Bu durum, hücreler arası kanalların kesilmesine 
yol açar. Hemen LH’na verilen cevabın birincil etkisine Cx43 
proteininin ortadan kaldırılması, GC’lerin GJ kumulusun 
oositden ayrılması eşlik eder. GJ: boşluk kavşağı; GC: granü-
losa hücreleri.(11).

 
ekil. . ogenezde moleküler ilişkiler, rimordial foliküllerde hü re etkileşimleri . 
rimordial foliküllerin gelişiminde önerilen hü resel ilişkiler e büyüme faktörlerinin etkisi. 
ü re hü re etkileşimlerine tümör nekroz faktörü alfa Fa , it ligand , bazik 

fibroblast büyümesi bF F , lösemi inhibe edi i faktör F , kemik morfogenetik protein  
, keratinosit büyüme faktörü F , insülin e anti ullerian hormonu  

ara ılık etmektedir.  . 
 
Yetişkin insan yumurtalıklarındaki oositlerin büyük çoğunluğu ilk mayotik fazın uzun süreli 
diploten aşamasında tutulur (genellikle diktiyat durumu olarak adlandırılır). Her bir oosit, 
tek bir epitel granulosa hücresi tabakası ve daha az organize bir mezenkimal tekal hücre 
tabakası içeren bir primordial folikül ile sarılır. Periyodik olarak, bir grup ilkel folikül 
foliküler büyüme aşamasına girer. Bu süre zarfında, oosit hacimde  katlık bir artışa 
maruz kalır (ilkel bir folikülde oosit çapındaki 1  um'den, tamamen gelişmiş bir folikülde 

 um'ye artışa karşılık gelir). osit büyümesine  paralel olarak, oosit etrafında konsantrik 
tabakalar oluşturan foliküler granulosa hücrelerinin sayısındaki artış ortaya çıkar. 
Granülosa hücrelerinin bu çoğalmasına, TG  ailesinin bir üyesi olan GD  parakrin 
faktörü aracılık eder (  ). Bu büyüme dönemi boyunca, oosit diktyate aşamada kalır. 
Tamamen büyümüş folikül böylece birkaç kat granulosa hücresiyle çevrili büyük bir oosit 
içerir. Bu hücrelerin en iç kısmı, yumurtayı yumurta kanalında saran kümülüsü oluşturan 
hücre kitlesi yumurta ile kalır. Ek olarak, folikülün büyümesi sırasında, proteinler, 
hormonlar ve diğer moleküllerin karmaşık bir karışımı ile doldurulan bir antrum (boşluk) 
oluşur. lgunlaşan oosit folikül hücrelerinin çoğalmasına izin veren parakrin faktörlerini 

sentezlediğinde, folikül hücreleri oositin büyümesini sağlayan ve kan damarlarını foliküler 
bölgeye getiren büyüme ve farklılaşma faktörlerini (TG 2, EG , leptin, G 2) salgılar 
(1 ). 
Herhangi bir zamanda, küçük bir folikül grubu olgunlaşır. Bununla birlikte, belirli bir 
aşamaya geçtikten sonra çoğu oosit ve folikülleri ölür. Hayatta kalabilmek için folikül 
gonadotropik hormonlara maruz bırakılmalı ve dalgayı doğru zamanda yakalama  
doruğa ulaşmalıdır. Bu nedenle, oosit olgunlaşmasının gerçekleşmesi  için, gonadotropin 
dalgaları ortaya çıktığında folikülün belli bir gelişme aşamasında olması gerekir. osit 
çevresindeki hücreler geçit bağlantılar ile biribirlerine ve sitoplazmik uzantıları ile oosit’e 
bağlanırlar. SH geçit bağlantıların(gap unction) artışını, H yükselmesi ise Geçit 
bağlantıların ayrılmasına neden olmaktadır (şekil ). 
 

 
ekil . eçit ka şaklı ap un tion  iletişimin düzenleme modeli ,  FS  

hormonu antral foliküllerinin gelişimi sırasında, lerin onneksin  sentezini, 
fonksiyonel kanalların amplifikasyonunu kodlayan m  ekspresyonunu uyarır e sonuç 
olarak metabolik akti ite . mito enle aktifleştirilen protein kinaz ailesinin ara ılık etti i 
preo ülatör  se iyeleri, fosforilasyon e  protein konformasyonunun 
modifikasyonu yoluyla hü re hü re iletişimini keser. u durum, hü reler arası kanalların 
kesilmesine yol açar. emen na erilen e abın birin il etkisine  proteininin 
ortadan kaldırılması, lerin  kumulusun oositden ayrılması eşlik eder.  boşluk 
ka şa ı;  granülosa hü releri.   11). 
 

a inal kanamanın ilk günü adet döngüsünün 1. günü olarak kabul edilir . Bu kanama, 
endometrial dokunun ve blastosistin implantasyonuna yardımcı olacak kan damarlarının 
da atılmasını içerir. Döngünün proliferatif veya foliküler faz diye isimlendirilen  ilk 
bölümünde , hipofizer SH’ın  giderek artan miktarda  salgılanması görülür. Belirli bir 
gelişim evresine ulaşmış olan olgunlaşan foliküller, bu hormona daha fazla büyüme ve 
hücresel çoğalma ile cevap verir. SH ayrıca, granulosa hücrelerinde H reseptörlerinin 



326  ■  BÖLÜM 31  •  Temel Embriyoloji, Oogenez, Spermatogenez, Üreme Hücreleri

olacak kan damarlarının da atılmasını içerir. Döngü-
nün proliferatif veya foliküler faz diye isimlendirilen 
ilk bölümünde, hipofizer FSH’ın giderek artan mik-
tarda salgılanması görülür. Belirli bir gelişim evresine 
ulaşmış olan olgunlaşan foliküller, bu hormona daha 
fazla büyüme ve hücresel çoğalma ile cevap verir. 
FSH ayrıca, granulosa hücrelerinde LH reseptörleri-
nin oluşumunu da indükler. Bu başlangıçtaki folikül 
büyüme periyodundan kısa bir süre sonra, hipofiz LH 
salgılamaya başlar. LH’ye cevaben, diktiyotik mayo-
tik blok kırılır. Seçilmiş oositlerin nükleer membran-
ları parçalanır ve kromozomlar ilk mayotik bölünme-
ye maruz kalır. Bir kromozom seti oosit içinde tutulur 
ve diğeri küçük kutup cismi içinde sona erer. Her ikisi 
de, büyüyen oosit tarafından sentezlenen zona pel-
lucida tarafından kaplanır. Bu aşamada yumurta atılır 
(12).
 Birlikte hareket eden iki gonadotropin, folikül 
hücrelerinin adet döngüsünün ilerlemesini düzen-
lemede en az beş ana aktiviteye sahip olan artan 
miktarda östrojen üretmesine neden olur: (a) Ute-
rin endometriyumun çoğalmasına başlamasına ve 
kan damarlarıyla zenginleşmesine neden olur.(b) 
Servikal mukusun incelmesine neden olur, böylelik-
le spermin üreme kanalının iç kısımlarına girmesine 
izin verir.(c) Hipofizin FSH üretimini düşürmesine ne-
den olurken olgun foliküllerin granülosa hücrelerin-
de FSH reseptör sayısında artışa neden olur (13). Gra-
nülosa hücrelerini ayrıca hipofiz FSH salgılanmasını 
da baskılayan peptit hormonu inhibe salgılaması için 
uyarır (14,15). (d) Düşük konsantrasyonlarda, LH üre-
timini inhibe eder, ancak yüksek konsantrasyonlar-
da, onu uyarır.(e) Çok yüksek konsantrasyonlarda ve 
uzun sürelerde östrojen, hipotalamus ile etkileşime 
girerek gonadotropin salgılayan faktör salgılamasına 
neden olur(12,13,14,15).
 Foliküler üretim sonucu östrojen seviyeleri art-
tıkça, FSH seviyeleri düşmektedir. Bununla birlikte 
LH seviyeleri, daha fazla östrojen salgılanırken yük-
selmeye devam eder. Östrojenler yapılmaya devam 
ettikçe (7-10. Günler), granulosa hücreleri büyümeye 
devam eder. 10. günden başlayarak östrojen salgı-
lanması hızla artar. Bu yükselişi orta döngüde büyük 
bir LH dalgalanması ve daha küçük bir FSH patlama-
sı ile takip eder. Dişi maymunlarla yapılan deneyler, 
hipotalamusun mililitre kan başına 50 pg’den daha 
fazla östrojene 50 saatten daha uzun süre maruz kal-
masının gonadotropin salgılayan faktörün hipotala-
mik salgılanmasına yol açtığını göstermiştir. Bu fak-
tör, daha sonra FSH ve LH’nin hipofizden salınmasına 

neden olur. Gonadotropin zirvesinden 10 ila 12 saat 
içinde yumurta atılır (16). Farede yumurtlamaya ara-
cılık eden intraovario sinyal kaskadı. Hipotalamustan 
kaynaklanan yumurtlama LH dalgası, kümülüs oosit 
kompleksi üzerinde birleşen yumurtalık folikülünün 
içinde ikincil sinyalleri başlatır. Hücre bölmesinde, 
LH, Insl-3 ve IL-1 sekresyonunu indüklemek için kü-
mulus hücreleri veya lökositler üzerinde etki eder. 
Duvar granulosa katmanlarında Egf-L: (amphiregu-
lin, epiregulin ve betacellulin) üretilir ve yumurtlama 
sinyalini cumulus hücrelerine iletir. FSH doğrudan 
duvar ve kümülüs hücreleri tarafından ifade edilen 
reseptörler üzerinde etkilidir. El, kümülüs komplek-
sine dolaşımdan girer. COC içinde, oosit kaynaklı 
büyüme ve farklılaşma faktörü-9 (Gdf-9) ve kemik 
morfogenetik protein-15 (BMP-15), cumülüs hücre-
leri üzerinde Alk5 / BMPRII reseptör dimerinden etki-
lenir. Prostaglandin E2 (PGE2), PGE2 reseptörü (EP2) 
üzerinden bir otokrin tarzda etki eder(17). Ovulasyon 
mekanizmasının detayları tam olarak bilinmemekte 
birlikte, olgun oositin folikülden fiziksel olarak uzak-
laştırılması, folikül içindeki kollajenaz, plazminojen 
aktivatörü ve prostaglandinden kaynaklanan LH 
kaynaklı bir artıştan kaynaklanıyor gibi görünmek-
tedir (18). Plazminojen aktivatörü için mRNA oosit 
sitoplazmasında uykuda olmuştur. LH bu mesajın ak-
tive edilmesine ve bu güçlü proteazlara çevrilmesine 
neden olur (19). Prostaglandinler yumurtalıktaki düz 
kaslarda lokalize kasılmalara neden olabilir ve ayrıca 
yumurtalık kılcal damarlarından su akışını artırabilir 
ve antrumdaki sıvı basıncını artırabilir (20,21). Over 
prostaglandin sentezi inhibe edilirse, yumurtlama 
gerçekleşmez. Ek olarak, kollajenaz ve plazminojen 
aktivatörü, folikülün hücre dışı matriksini gevşetir 
ve sindirir (22). Özetle yumurtlama öncesi folikül bir 
yumurtlama uyarıcısı aldığında harekete geçen mo-
leküler işlemler, mural granülosa, kümülüs ve oosit 
bölmelerinde meydana gelen olayların karmaşık, 
birbirine bağlı bir olaylar dizisi şeklinde hücre fonk-
siyonlarının yeniden programlanması tüm doku böl-
melerinde meydana gelir ve folikülün yeniden yapı-
landırılması gerçekleşir. Bugüne kadar yapılmış olan 
çalışmalar oositin eşlik eden somatik hücrelerinin, 
kümülüs hücrelerinin yumurtlamada merkezi bir rol 
oynadığı sonucuna varmaktadır. Büyüyen foliküller-
de, kümülüs hücreleri, oosit meiotik duraklamasının 
korunmasına yardımcı olur, ayrıca oositin metabolik 
ihtiyaçlarını ve gelişimini destekleyen besinleri sağ-
lar. Yumurtlamanın başarısı, endokrin, granülosa 
hücre tabakası, ve kümülüs matriksinin genişlemesi 
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ile yakından ilişkilidir. Sonuçta kümülüs matrisinin 
oluşumu, kümülüs oosit kompleksi kütlesinin folikül-
den ayrılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırma işlevi-
ni görmektedir. Kümülüs kütlesindeki yumurtlama 
değişiklikleri, karmaşık bir doku tadilat dizisini ve 
kümülüs hücrelerinde mayotik bölünmeye yeniden 
başlamaya katkıda bulunan transkripsiyonel değişik-
likleri içerir. Oositlerin kümülüs gen ekspresyonunu 
destekleme kapasitesinin, oosit salınımını, gelişim 
potansiyeli ile uygun bir şekilde koordine eden bir 
mekanizma olan oositin gelişimsel yeterliliği ile bağ-
lantılı olduğu düşünülmektedir (23).
 Yumurtlama işlemi bu nedenle sağlıklı ve mayo-
tik olarak yetkin oositlerin, kendi serbest bırakmaları-
nı tasarladıkları bir kontrol noktası olayı olarak düşü-
nülebilir.
 Yumurtlamanın ardından adet döngüsünün lu-
teal evresi başlar. Yırtılmış folikülün kalan hücreleri, 
LH’nin sürekli etkisi altında, LH’ye cevap vererek kor-
pus luteum olur. Korpus luteum bir miktar östrojen 
salgılar, fakat baskın olarak progesteron salgılar. Bu 
steroid hormonu, rahim duvarını ve kan damarlarının 
büyümesini uyararak, blastosist implantasyonu için 
uterus dokusunu hazırlama işini tamamlar.Proges-
teron ayrıca FSH üretimini de inhibe eder, böylece 
daha fazla folikül ve ova olgunlaşmasını önler. FSH 
inhibe edildiği sürece yeni yumurtanın büyümesi ve 
olgunlaşması önlenir (24).
 Ovum döllenmezse, korpus luteum dejenere 
olur, progesteron sekresyonu durur ve uterus duvarı 
dökülür. Serum progesteron seviyelerindeki düşüş 
ile hipofiz tekrar FSH salgılar ve döngü yenilenir. Bu-
nunla birlikte, döllenme meydana gelirse, trofoblast, 
korpus luteumun aktif kalmasına ve serum progeste-
ron seviyelerinin yüksek kalmasına neden olan yeni 
bir luteotropin hormonu salgılar. Böylece, adet dön-
güsü insan ovumunun periyodik olarak olgunlaşma-

sını ve yumurtlamasını sağlar ve rahim’in periyodik 
olarak 9 ay boyunca gelişmekte olan organizmayı 
besleyebilen bir organ haline gelmesini sağlar.

III. Üreme hücreleri

Oosit

Oosit (yumurta), ilk mayotik bölünmesinin, yumurta-
lık içindeki primer bir oosit (primordial folikül) olarak 
erken bir aşamasında duraklar. Ergenliğin ardından, 
her adet döngüsü sırasında, hipofiz gonadotropinle-
ri yumurtlamadan bir gün önce mayoz 1’in tamam-
lanmasını uyarır. Erken oositler olgunlaşmamış (ger-
minal vezikül (GV) veya metafaz I (MI) evresi) olarak 
da sını� andırılır. Germinal vezikülün parçalanması, 
mayozun yeniden başladığını ve ilk kutup cismi (1 
PB) atılmasının, insan oositlerinde ilk mayotik bölün-
menin tamamlandığını gösterir.
 Serbest bırakılan oosit, daha sonra hücre katman-
ları, granülosa tabakası ile kaplanan zona pellucida 
olan kalın bir hücre dışı matriks ile çevrilidir.
 Spermatozoon yeni bir bireyin oluşumuna önem-
li bir katkı sağlasa da, embriyonun gelişimsel kadrosu 
temel olarak oosit tarafından belirlenir. Oosit yetkin-
likleri, somatik hücrelerle etkileşerek, oogenez bo-
yunca kazanılır. Mayotik süreci yeniden başlatma ve 
preimplantasyon gelişiminden geçme kabiliyeti, ant-
ral aşamada aşamalı olarak belirlenir. Bu değişiklikle-
rin sırasıyla nükleer ve sitoplazmik bölmeleri içerdiği 
bilinmektedir, ancak altta yatan hücresel ve molekü-
ler mekanizmaların hala yeterince anlaşılmadığı bi-
linmektedir. Geleneksel faz-kontrast mikroskobu ile 
oosit morfolojisinin (sitoplazma, zona pellusida ve 
kutup cisimciği) çeşitli yönlerinin analizi, gelişim po-
tansiyelinin tahmini için güvenilir kriterler oluşturma 
olasılığı konusunda çelişkili kanıtlar oluşturmuştur. 
Çift kırılgan hücre yapıları tarafından üretilen polari-

Şekil 7. Gelişimin profaz 1(gv), metafaz 1 ve metafaz 2 aşamalarında oositler (25)
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Serbest bırakılan oosit, daha sonra hücre katmanları, granülosa tabakası ile kaplanan 
zona pellucida olan kalın bir  hücre dışı matriks ile çevrilidir. 
Spermatozoon yeni bir bireyin oluşumuna önemli bir katkı sağlasa da, embriyonun 
gelişimsel kadrosu temel olarak oosit tarafından belirlenir. osit yetkinlikleri, somatik 
hücrelerle etkileşerek, oogenez boyunca kazanılır. Mayotik süreci yeniden başlatma ve 
preimplantasyon gelişiminden geçme kabiliyeti, antral aşamada aşamalı olarak belirlenir. 
Bu değişikliklerin sırasıyla nükleer ve sitoplazmik bölmeleri içerdiği bilinmektedir, ancak 
altta yatan hücresel ve moleküler mekanizmaların hala yeterince anlaşılmadığı 
bilinmektedir. Geleneksel faz kontrast mikroskobu ile oosit morfolo isinin (sitoplazma, 
zona pellusida ve kutup cisimciği) çeşitli yönlerinin analizi, gelişim potansiyelinin tahmini 
için güvenilir kriterler oluşturma olasılığı konusunda çelişkili kanıtlar oluşturmuştur. Çift 
kırılgan hücre yapıları tarafından üretilen polarize ışığın tespitine dayanan  bir mikroskopi 
tekniğinin getirilmesi, varlığı fertilizasyon ve daha sonraki gelişim aşamaları için kritik 
olan, mayotik iğlerin, invazif olmayan bir şekilde görselleştirilebilmesini mümkün 
kılmıştır. Bununla birlikte, böyle bir teknikle erişilebilir bilgiyi standartlaştırmak ve 
yorumlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Hücre canlılığını koruyamamak ve bu 
nedenle üstün gelişimsel yeterliliğe sahip oositleri seçmek için bir yöntem sunmamakla 
birlikte, invaziv teknikler oosit kalitesi ob ektif kriterlerini tanımlamak için temel bir katkı 
sağlayabilir. zellikle, oosit kalitesini açıklayabilen mayotik iğ ve hücre iskeleti 
organizasyonunun kritik anomalilerini tanımlayabilen immünofloresan analizi, in vitro 
olgunlaşma sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. 

osit gelişim yeterliliği ile ilişkili ana hücresel ve moleküler olayların araştırılması, son 
birkaç yıl boyunca bu alanda kaydedilen önemli ilerlemeleri belgeler. osit zigot geçişinin 
fare modellerinde yapılan genetik çalışmalar, oosit içinde biriken, ancak daha sonra 
embriyo gelişimi için gerekli bir işlevi olan bir gen kataloğu oluşturmaktır. ynı zamanda, 
dişi gametin özelliklerinin genomik ve proteomik incelemesi, oosit farklılaşmasını 
döllenebilir bir yumurtaya dönüştüren moleküler ayrıntıları ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda, oosit gelişiminin önemli bir yüzünün, maternal zigot geçişinde gerçekleşen 
maternal mR  çeviri programı ve sonunda bozulma olduğu düşünülmektedir. te 
yandan, oosit M için kültür koşullarında, döllenme ve embriyo gelişimi için 
iyileştirmeler mümkün olacaktır. Birlikte, bu ilerlemeler bir yumurtanın bir embriyoya 
dönüşme şeklini teşvik etmek ve izlemek ve terim için bir hamileliği sürdürmek için 
araçlar sağlamalıdır. 
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ze ışığın tespitine dayanan bir mikroskopi tekniğinin 
getirilmesi, varlığı fertilizasyon ve daha sonraki geli-
şim aşamaları için kritik olan, mayotik iğlerin, invazif 
olmayan bir şekilde görselleştirilebilmesini mümkün 
kılmıştır. Bununla birlikte, böyle bir teknikle erişilebi-
lir bilgiyi standartlaştırmak ve yorumlamak için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Hücre canlılığını koru-
yamamak ve bu nedenle üstün gelişimsel yeterliliğe 
sahip oositleri seçmek için bir yöntem sunmamakla 
birlikte, invaziv teknikler oosit kalitesi objektif kri-
terlerini tanımlamak için temel bir katkı sağlayabilir. 
Özellikle, oosit kalitesini açıklayabilen mayotik iğ ve 
hücre iskeleti organizasyonunun kritik anomalilerini 
tanımlayabilen immüno� oresan analizi, in vitro ol-
gunlaşma sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek 
için önemli bir yöntemdir.
 Oosit gelişim yeterliliği ile ilişkili ana hücresel 
ve moleküler olayların araştırılması, son birkaç yıl 
boyunca bu alanda kaydedilen önemli ilerlemeleri 
belgeler. Oosit-zigot geçişinin fare modellerinde ya-
pılan genetik çalışmalarda amaç; oosit içinde biriken, 
ancak daha sonra embriyo gelişimi için gerekli bir 
işlevi olan bir gen kataloğu oluşturmaktır. Aynı za-
manda, dişi gametin özelliklerinin genomik ve prote-
omik incelemesi, oosit farklılaşmasını döllenebilir bir 
yumurtaya dönüştüren moleküler ayrıntıları ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda, oosit gelişiminin önemli 
bir yüzünün, maternal-zigot geçişinde gerçekleşen 
maternal mRNA çeviri programı ve sonunda bozul-
ma olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, oosit IVM 
için kültür koşullarında, döllenme ve embriyo gelişi-
mi için iyileştirmeler mümkün olacaktır. Birlikte, bu 
ilerlemeler bir yumurtanın bir embriyoya dönüşme 
şeklini teşvik etmek ve izlemek ve terim için bir ha-
mileliği sürdürmek için araçlar sağlamalıdır.
 Potansiyel intrafoliküler prediktörler ve oosit-so-
matik hücre düzenleme döngüsü içindeki oosit ka-
litesinin düzenleyicileri oosit’ten salgılanan faktörler 
GDF9, BMP15, FGF8B ve diğer bilinmeyen faktörler, 
çeşitli kategorilerden genlerin ekspresyonunu in-
düklemek için SMAD2 / 3, SMAD1 / 5/8 veya başka 
yollar yoluyla bitişik kümülüs hücreleri üzerinde et-
kili olabileceği düşünülmektedir.Kümulus hücreleri 
ile ilişkili genler Has2, Ptgs2,pentraksin 3 gibi işa-
retlerin bazıları, oosit yeterliliğini değerlendirmek 
için dolaylı ve güvenilir parametreler olabilir. Oosit 
tarafından üretilen faktörler, kümülüs genişlemesi, 
apoptoz, metabolizma (glikoliz ve kolesterol sentezi) 
gibi sayısız kümülüs hücre fonksiyonunu düzenleye-
bilir ve bu fonksiyonlar oosit yeterliliğinin geliştiril-
mesinde kritik öneme sahiptir. Oositten salgılanan 
GDF9, büyüme farklılaşma faktörü 9; BMP15, kemik 

Şekil 8. Oosit kalitesinin potansiyel düzenleyicileri (26)
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Potansiyel intrafoliküler prediktörler ve oosit somatik hücre düzenleme döngüsü içindeki oosit 
kalitesinin düzenleyicileri  oosit’ten  salgılanan faktörler GD , BMP1 , G B ve diğer bilinmeyen 
faktörler , çeşitli kategorilerden genlerin ekspresyonunu indüklemek için SM D2  , SM D1   
veya başka yollar yoluyla bitişik kümülüs hücreleri üzerinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir. ümulus hücreleri ile  ilişkili genler Has2 , Ptgs2 ,pentraksin  gibi İşaretlerin 
bazıları, oosit yeterliliğini değerlendirmek için dolaylı ve güvenilir parametreler olabilir. osit 
tarafından üretilen faktörler, kümülüs genişlemesi, apoptoz, metabolizma (glikoliz ve kolesterol 
sentezi) gibi sayısız kümülüs hücre fonksiyonunu düzenleyebilir ve bu fonksiyonlar oosit yeterliliğinin 
geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. ositten salgılanan GD , büyüme farklılaşma faktörü  
BMP1 , kemik morfogenetik proteini 1  G B, fibroblast büyüme faktörü B  Has2, hyaluronan 
sentaz 2  Ptgs2, prostaglandin endoperoksit sentaz 2  Grem1, gremlin 1 gibi faktörlerin oosit 
fonksiyonunu düzenlemek için otokrin yolu ile sinyal gönderip gönderemeyeceği   bilinmemektedir . 
(26). raştırmalar özellikle oosit ve kümülüs granulosa hücreleri faktörleri üzerine yoğunlaşmıştır. 

S erm o o  

İnsanda  haploid spermatid spermatogenez sonrası gelişmektedir.  Sperm olgunlaşmasında bir 
sonraki adım, sperm hücresi farklılaşması olan spermiogenez  'dir. Döllenmenin gerçekleşmesi için 
spermin yumurta ile buluşması ve bağlanması gerekir ve spermiogenezis spermi bu hareketlilik ve 
etkileşimin bu işlevleri için hazırlar. Memeli sperm farklılaşma işlemlerinde ilk adımlar akrozomal 
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morfogenetik proteini 15; FGF8B, fibroblast büyüme 
faktörü 8B; Has2, hyaluronan sentaz 2; Ptgs2, pros-
taglandin-endoperoksit sentaz 2; Grem1, gremlin 1 
gibi faktörlerin oosit fonksiyonunu düzenlemek için 
otokrin yolu ile sinyal gönderip gönderemeyeceği 
bilinmemektedir (26). Araştırmalar özellikle oosit ve 
kümülüs-granulosa hücre faktörleri üzerine yoğun-
laşmıştır.

Spermatozoa

İnsanda haploid spermatid spermatogenez sonrası 
gelişmektedir. Sperm olgunlaşmasında bir sonraki 
adım, sperm hücresi farklılaşması olan spermiogenez 
‘dir. Döllenmenin gerçekleşmesi için spermin yumur-
ta ile buluşması ve bağlanması gerekir ve spermioge-
nezis spermi bu hareketlilik ve etkileşimin bu işlevleri 
için hazırlar. Memeli sperm farklılaşma işlemlerinde 
ilk adımlar akrozomal vezikülün Golgi cihazından ya-
pımını içerir. Akrozom, sperm çekirdeğini kaplayan 
bir başlık oluşturur. Akrozomal kese oluşturuldukça, 
çekirdek seminifer tübülün bazal zarına bakacak şe-
kilde döner. Bu rotasyon gereklidir, çünkü � agellum 
çekirdeğin diğer tarafındaki merkezcilden oluşmaya 
başlar ve bu � agellum lümene uzanır. Spermiyoge-
nezin son aşamasında, çekirdek düzleşir ve yoğun-
laşır, kalan sitoplazma (“sitoplazmik damlacık”) atılır 
ve mitokondri, � agellum tabanı çevresinde bir halka 
oluşturur (27).
 Çekirdekteki en büyük değişikliklerden biri his-
tonların protaminlerle değiştirilmesidir. Protamin 
için genin transkripsiyonu erken haploid hücrelerde 
(spermatitler) görülür, ancak çeviri birkaç gün ge-
ciktirilir (28). Protaminler,% 60’ın üzerinde arginin 
olan nispeten küçük proteinlerdir. Spermiyogenez 
sırasında, nükleozomlar ayrışır ve haploid çekirde-
ğin histonları sonunda protaminler ile değiştirilir. Bu, 
çekirdekte transkripsiyonun tamamen kapanmasına 
neden olur ve neredeyse kristalli bir yapı almayı ko-
laylaştırır. Meydana gelen sperm daha sonra semini-
fer tübülün lümenine girer.
 Farede kök hücreden spermatozoona kadar tüm 
gelişim süreci 34.5 gün sürer. Spermatogonial evre-
ler 8 gün sürer, mayoz 13 gün sürer ve spermiogenez 
13,5 gün daha sürer. İnsanlarda, spermatik gelişim, 
tamamlanması yaklaşık iki kat daha uzun sürer. A1 
tipi spermatogonia kök hücreler olduğundan, sper-
matogenezde sürekli oluşabilir. Her gün, her insan 
testisinde 100 milyon sperm üretilir ve her boşalma 
200 milyon sperm salgılar. Kullanılmayan spermler 
ya emilir ya da idrarda vücuttan dışarı çıkar. Ömrü 

boyunca, bir insan erkek 1012 ila 1013 sperm üretebilir 
(29) 
 Erkekte infertilite sorunlarının araştırılmasında 
sperm fonksiyonlarının önemi son yıllarda üzerinde 
çok çalışılan bir alan özelliği taşımaktadır. Standard 
semen analizine ek olarak spermatozoanın fertilizas-
yon kapasitesini ölçen testlere gereksinim vardır.
 Üzerinde yoğun çalışılan bir konu da spermler-
de yüksek oranda bulunan nükleer proteinlerden 
asetilenmiş histonların infertilite ile ilişkisidir. Sper-
matozoon epigenetiği güncel araştırma konularını 
içermektedir ve paternal transkriptlerin oositlere ile-
tildiği gösterilmiş olduğundan erken embriyogenez-
de histon asetilasyonu gelişen embriyoda bu işaret-
lerin varlığı ile embriyonun implantasyon potansiyeli 
sorgulanmaya başlamıştır.
 İnsanda spermiogenez 65-72 gün sürmekte ve 
spermiyogenez sonucu spermiyasyon olayıyla ser-
toli hücrelerinden ayrılıp, seminifer tübül lümenine 
geçen spermatozoonlar, morfolojik olarak olgun ol-
malarına rağ men, fonksiyonel olarak olgun değ ildir. 
Hareket yeteneklerini başta epididimis olmak üzere 
yardımcı bezlerin salgıları ile ve dölleme yetenekle-
rini dişi genital kanallarında kapasitasyon geçirerek 
kazanırlar (30). 
 Olgun spermatozoon, 50-60 μm uzunluğ un-
da,4-5 µm uzunluğunda ve 2,5-3,5 μm baş çapı olan 
ve serbest yüzebilen ve aktif olarak hareket edebilen 
bir hücredir(30).Spermatozoon morfolojik olarak baş 
ve kuyruk olmak üzere iki kısımda incelenir. Kuyruk 
bölgesi boyun, orta kısım, esas kısım ve son kısım 
olmak üzere dört bölümde incelenmektedir(30).Çe-
kirdek başın büyük bir kısmını oluşturur ve anterior 
yarısını akrozom örter. Akrozom, membranla sınırlı, 
kep şeklinde bir organel olup fertilizasyon için ge-
rekli hidrolitik enzimleri (proteazlar, asit fosfatazlar, 
hiyaluronidaz ve nöraminidaz) içerir (30). Akrozomal 
enzimler, spermatozoonun oositi saran korona radi-
ata ve zona pellusidayı geçişini kolaylaştırmak için 
döllenme anında salınır(30). 

Sperm nükleus maturasyonu

Somatik hücrelerde, DNA normalde histon oktame-
rin etrafına sarılır ve sonunda solenoid DNA yapısına 
yol açan nükleozomları oluşturur. Somatik hücrelerin 
aksine, memeli spermlerinde, spermatitlerin olgun 
spermlere dönüşmesi, bir dizi yapısal ve kimyasal 
modifikasyonla, yavaş yavaş lizin bakımından zengin 
histonların geçiş proteinleri ile yerine koyulmasını ve 
daha sonra histonlardan ziyade DNA’ya daha sıkı bir 
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şekilde bağlanan protaminler kullanılarak gerçekleş-
tirilir ve bu, sperm çekirdeğindeki kromatinin, sperm 
kromatin yoğunlaşması olarak adlandırılan bir işlem 
olan sıkıştırma ile sonuçlanır. Donut-Loop modeline 
göre, memeli sperm DNA’sı, mitotik kromozomlarda 
kromatinin kromatinden daha fazla yoğunlaşmasına 
neden olan protamin ile ilişkili toroidal yapılar oluş-
turur. İnfertil erkeklerin yüksek düzeyde sperm DNA 
hasarı olduğu ve fertil erkeklerden gelen küçük bir 
spermatozoa yüzdesinin de tespit edilebilir DNA ha-
sarı seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir. Testis içi 
ve dışı faktörleri de dahil olmak üzere birçok faktör 
sperm kromatin ve DNA anomalilerinde rol oynaya-
bilir. Sperm DNA bütünlüğündeki değişiklikler, (a) 
spermatogenez sırasında anormal kromatin paketle-
mesinden, (b) kusurlu apoptozdan, (c) ejakülatta aşırı 
reaktif oksijen türlerinin (ROS) ve (d) genetik kusur-
lardan kaynaklanabilir. Kromatin paketlemesi sıra-
sında, enderöz nükleazlar (topoizomearz II), burulma 
stresini hafi� eterek, spermatogenez sırasında his-
tonların protaminler ile değiştirilmesini kolaylaştıran 
çentikler yaratır ve bağlar. Spermatozoada endojen 
kusurların kalıcılığı, spermatogenezde anomalileri 
ve eksik bir olgunlaşma sürecini gösterir. Ejakülatta 
anormal spermatozoanın varlığı, biri abortif apopto-
zis olmak üzere farklı mekanizmalar düşünülmüştür. 
Spermatozoalar programlanmış hücre ölümünden 
kaçmış ve Fas gibi apoptotik belirteçleri eksprese et-
miş ve ayrıca çekirdekte bölünmüş DNA’ya sahiptir. 
ROS üretimi normal hücre metabolizması sırasında 
fizyolojik olarak gerçekleşir. Yüksek ROS seviyeleri, 
sperm kalitesi ve işlevi için potansiyel olarak toksiktir. 

İnfertil erkek hastaların yaklaşık yüzde 25-40’ının se-
meninde ROS düzeyi yüksek ve oksidatif stres vardır. 
Sperm kromatinin sıkı bir şekilde paketlenmesi oksi-
datif strese karşı koruma sağlamasına rağmen, sper-
min ROS kaynaklı hasara karşı yüksek duyarlılıgının, 
plazmalarında çok miktarda çoklu doymamış yağ 
asidi olması ve sitoplazmada düşük konsantrasyon-
larda temizleyici enzimlerin bulunması nedeniyle ol-
duğu öngörülmüştür. ROS nükleer ve mitokondriyal 
DNA’ya saldırarak parçalanmaya, anormal rekom-
binasyona ve / veya kusurlu ambalajlamaya neden 
olur. Kromozomal anöploidi, tek gen defektleri ve 
nokta mutasyonları gibi genetik anormallikler sperm 
DNA bütünlüğünü etkileyebilir ve erkek kısırlığına 
neden olabilir (31).
 Sperm kromatin organizasyonunda ciddi de-
ğişikliklere yol açan testis ve epididim olaylarının 
şematik gösterimi Şekil 9’dadır. Testislerde, sper-
matogenez, diploid spermatogonia’yı haploid sper-
matozoaya dönüştürür. Spermatogenezis üç ana 
basamağa bölünebilir: Spermatogonia’nın, sperma-
tide farklılaşan spermlerin ve spermlerin spermati-
ojenezi oluşturan spermatiojenezi oluşturması için 
kullanılan spiyomenin ve spermlerin oluşumunu 
sağlayan bir mitotik adım olan proliferasyonunu 
ve korunmasını sağlayan mitotik bir amplifikasyon. 
Spermiyogenez sırasında, yuvarlak spermatidler, 
son nükleer şeklin alınması ve somatik tip histon-
ların protaminler ile değiştirilmesiyle karakterize 
çeşitli morfolojik ve biyokimyasal modifikasyonlara 
tabi tutulur. DNA’yı (146 bp) nükleozomlar halinde 
düzenleyen histonlar, yavaş yavaş testis-spesifik his-

Şekil 9. Sperm nükleus olgunlaşmasında mekanizmalar (32).

spermatitlerin olgun spermlere dönüşmesi, bir dizi yapısal ve kimyasal modifikasyonla, yavaş yavaş 
lizin bakımından zengin histonların geçiş proteinleri ile yerine koyulmasını ve daha sonra histonlardan 
ziyade D 'ya daha sıkı bir şekilde bağlanan protaminler kullanılarak gerçekleştirilir. ve bu, sperm 
çekirdeğindeki kromatinin, sperm kromatin yoğunlaşması olarak adlandırılan bir işlem olan sıkıştırma 
ile sonuçlanır. Donut oop modeline göre, memeli sperm D 'sı, mitotik kromozomlarda kromatinin 
kromatinden daha fazla yoğunlaşmasına neden olan protamin ile ilişkili toroidal yapılar oluşturur. 
İnfertil erkeklerin yüksek düzeyde sperm D  hasarı olduğu ve fertil erkeklerden gelen küçük bir 
spermatozoa yüzdesinin de tespit edilebilir D  hasarı seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir. Testis 
içi ve dışı  faktörleri de dahil olmak üzere birçok faktör sperm kromatin ve D  anomalilerinde rol 
oynayabilir. Sperm D  bütünlüğündeki değişiklikler, (a) spermatogenez sırasında anormal kromatin 
paketlemesinden, (b) kusurlu apoptozdan, (c) e akülatta aşırı reaktif oksi en türlerinin (R S) ve (d) 
genetik kusurlardan kaynaklanabilir. romatin paketlemesi sırasında, enderöz nükleazlar 
(topoizomearz ), burulma stresini hafifleterek, spermatogenez sırasında histonların protaminler ile 
değiştirilmesini kolaylaştıran çentikler yaratır ve bağlar. Spermatozoada endo en kusurların kalıcılığı, 
spermatogenezde anomalileri ve eksik bir olgunlaşma sürecini gösterir. E akülatta anormal 
spermatozoanın varlığı, biri abortif apoptozis olmak üzere farklı mekanizmalar düşünülmüştür. 
Spermatozoalar programlanmış hücre ölümünden kaçmış ve as gibi apoptotik belirteçleri eksprese 
etmiş ve ayrıca çekirdekte bölünmüş D 'ya sahiptir. R S üretimi normal hücre metabolizması 
sırasında fizyolo ik olarak gerçekleşir. Yüksek R S seviyeleri, sperm kalitesi ve işlevi için potansiyel 
olarak toksiktir. İnfertil erkek hastaların yaklaşık yüzde 2 4 'ının semeninde R S düzeyi yüksek ve 
oksidatif stres vardır. Spermin R S kaynaklı hasara karşı yüksek duyarlılığı, plazmalarında çok 
miktarda çoklu doymamış yağ asidi olması ve sitoplazmada düşük konsantrasyonlarda temizleyici 
enzimlerin bulunması nedeniyle sperm kromatinin sıkı bir şekilde paketlenmesi oksidatif strese karşı 
koruma sağlamasına rağmen öngörülmüştür. R S nükleer ve mitokondriyal D 'ya saldırarak 
parçalanmaya, anormal rekombinasyona ve  veya kusurlu ambala lamaya neden olur. romozomal 
anöploidi, tek gen defektleri ve nokta mutasyonları gibi genetik anormallikler sperm D  
bütünlüğünü etkileyebilir ve erkek kısırlığına neden olabilir( 1). 

 

 

Şekil.  . Sperm nükleus olgunlaşmasında mekanizmalar    . 

Sperm kromatin organizasyonunda ciddi değişikliklere yol açan testis ve epididim olaylarının şematik 
gösterimi. Testislerde, spermatogenez, diploid spermatogonia'yı haploid spermatozoaya dönüştürür. 
Spermatogenezis üç ana basamağa bölünebilir  Spermatogonia'nın, spermatide farklılaşan spermlerin 
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ton varyantları ve ani translasyon sonrası post modi-
fikasyonlar (örneğin hiperasetilasyon) ile değiştirilir, 
ardından çoğu histonun önce histon olmayan etki-
leşimde bulunan DNA ile değiştirilmesi, sonra geçiş 
proteinleri Tnp1 ve Tnp2 ve son olarak da protamin-
ler (Prms) ile sağlanır. Sperm DNA-protamin etkile-
şimi, sperm DNA’nın yaklaşık 50 kb ila 100 kb DNA 
içeren “halka halkaları” olarak da bilinen toroidal alt 
ünitelere sarılmasını içeren eşsiz bir görünüme yol 
açar. Spermatogenezin sonunda, sperm kromatini-
nin bir kısmı hala nükleozomal düzendedir. Kalan 
histon içeren nükleozomlar (katlanmış histon sole-
noidleri) toroidal kromatin yapısını delmektedir. Ek 
olarak, bir toroidden diğerine giden küçük bağlayıcı 
DNA zincirleri de histonlarla ilişkilidir. Bazı yerlerde, 
histonla ilişkili bu DNA dizileri sperm nükleer matri-
sine bağlanır. Spermatozoanın testis sonrası epidi-
dimal olgunlaşması sırasında, çekirdek, yoğun disül-
fit köprülemesiyle daha da yoğunlaştırılır. Disülfür 
izomeraz olarak çalışan bir nükleer enzim (sperm 
nükleus glutatyon GPx4 = snGPx4) lümen reaktif ok-
sijen türleri (ROS), esasen hidrojen peroksit (H202) 
kullanır ve sistein bakımından zengin tiyol grupları 
tarafından taşınan ve inter-protamin disülfür bağ-
larını oluşturur. Protaminler, sperm çekirdeğini yo-
ğunlaştırır ve yoğunlaşmış bir duruma getirir. Son 
zamanlarda epigenetik değişikliklerin, özellikle de 
sperm genomik DNA’nın metilasyonunun düzensiz-
liğinin sayısız hastalığın gelişiminde önemli bir rol 
oynayabileceği öne sürülmüştür. Son yıllarda erkek 
infertilitesinde sperm genomik DNA metilasyonu 
ile zayıf semen kalitesi arasındaki ilişkiyi açıklamayı 
amaçlayan infertilite konusunda çalışmalar yoğun-
laşmıştır. Ek olarak, insanda spermatogenezin gene-
tik ve epigenetik belirleyicilerinin mevcut durumu 
tartışılmaktadır (33).

Sperm DNA hasarları

En iyi bilinen ve ölçülen sperm DNA hasarı, DNA frag-
mantasyonu veya DNA iplik kopmalarıdır (DSB). Tek 
iplikçik kopması (SSB) ve çift iplikçik kopmaları (DSB) 
olan DSB’ler, sperm oluşumu sırasında veya / ve tes-
tis sonrası yolculuk sırasında oluşabilir. Testiküler 
bölmede apoptoz, kusurlu DNA tamir mekanizma-
ları, mekanik kaymanın yanı sıra oksidatif atakların 
sonucu olabilir. Testis sonrası bölmede DNA zinciri 
kopmaları esasen oksidatif ataklardan kaynaklanır.
Genel olarak sperm kromatin ve DNA hasarlarının 
genital enfeksiyonlar, çevre toksinleri,sigara ve alkol 
kullanımı, radyasyon,varikosel gibi nedenlerle ortaya 

çıktığı bilinmektedir. Sperm kromatini ve DNA hasar-
larını incelemede pek çok teknik geliştirilmiştir. Ani-
lin mavisi, tolüdin mavisi ve kromomisin A3 ile boya-
ma, sperm kromatin paketleme kusurlarını araştırma 
amacı için kullanılır. Sperm DNA’nın bütünlüğü, ter-
minal deoksinükleotit transferaz aracılı deoksiüridin 
trifosfat nick uç etiketleme (TUNEL), COMET tahlili, 
akridin oranj boyama, in situ nick translasyon ve 
sperm kromatin yapı testi (SCSA),sperm dispersion 
testi (halo test) teknikleriyle değerlendirilebilir. Kro-
matin paketlenmesindeki anomaliler,epigenetik işa-
retler şeklinde, sperm olgunlaşması, DNA bütünlüğü 
ve her iki sarmallı ve tek sarmallı DNA’nın kırılması 
veya aneuploidi veya genomik gibi kromozomal 
anomalilerin varlığı gibi sperm DNA hasarı oluştur-
duğu iyi bilinmektedir. Yüksek sperm DNA hasarı du-
rumunda,çeşitli tedavi seçenekleri ile birlikte sperm 
seleksiyon yöntemleri önem kazanmıştır(34).

Sperm motilitesi-hareket

Spermin hareketini sağ layan kuyruk kısmı 45 μm 
uzunluğ unda ve 0,4-0,5 μm çapındadır. Spermin 
kuyruk kısmı orta parçadan ince ve tek parça halinde 
olmalıdır. Sperm kuyruğ unda hareketin oluşumunu 
sağ layan temel yapı aksonemdir ve mikrotübüler 
çiftlerinden oluşmaktadır(35). 
 Spermin kuyruk bölgesi aksonemi çevreleyen 
yapıların özelliklerine göre 4 parçadan oluşur. Ta-
bandan uca doğ ru ; bağ lantı parçası, orta parça, esas 
parça ve son parça olarak isimlendirilir (35). Sperm 
� agellar morfolojisinin ilk araştırması, 1888’de, bir 
horoz sperm � agellumun 11 kadar boyuna fibrille-
re kadar yayılabildiğini gösteren ışık mikroskobu ve 
mordan boyaması kullanarak ortaya çıkarılması Al-
man sitolog Ballowitz tarafından başlatılmıştır (36).
Daha sonra 1949’da Grigg ve Hodge ve bir yıl sonra 
Manton ve Clarke bu 11 elyafı elektron mikroskobu 
(EM) ile yayılmış � agellada gözlemlediler. Bu araştır-
macılar iki daha ince elyafın dokuz kalın dış elya� a 
çevrili olduğunu öne sürdüler. 1952’de Fawcett ve 
Porter fiksasyon, gömme ve ultramikrotomdaki ge-
lişmeleri kullanarak EM ince kesitleri ile silier memb-
randaki epitelyal kirpiklerin çekirdeğinin iki merkezi 
singlet mikrotübülü (yani, “merkezi çift mikrotubül 
aparatı ”) ve dolayısıyla“ 9 + 2 ”aksonem terimi oluş-
turuldu (37,38,39). 
 Sperm’in bağlantı parçası (connecting piece); bir 
çift sentriyolün bulunduğ u dar bir parçadır. Distal 
sentriyol, sperm kuyruğ unun merkezi parçası olan 
aksonemi oluşturur (40). 
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 Orta kısım (Middle piece); aksonem dokuz mikro-
tübül çiftinin iki kat sardığ ı mikrotübüler bir yapıdan 
orta kısım ise yoğ un dış fibrilleri saran mitokondri ve 
aksonemden oluşmaktadır. Spermatozoanın mito-
kondrileri, hem morfoloji hem de biyokimyalarında 
somatik hücrelerin karşılık gelen organellerinden 
farklıdır. Biyokimyasal farklılıklar temel olarak ken-
dine özgü kinetik ve düzenleyici özellikler ile karak-
terize edilen spesifik enzim izoformlarının varlığı ile 
ilgilidir. Mitokondriyal enerji metabolizması, birkaç 
sperm fonksiyonunu destekleyen anahtar bir faktör 
olduğundan, bu organeller, germ hücre gelişimi ve 
döllenmesi sırasında kritik metabolik yolaklara ev sa-
hipliği yapar. Ayrıca, spermler farklı substratlar kulla-
nabilir ve bu nedenle mevcut substratlara ve içinde 
çalıştıkları fiziko-kimyasal koşullara bağlı olarak farklı 
metabolik yolları aktive edebilir. Bu çok yönlülük 
döllenme başarısının sağlanması için kritik öneme 
sahiptir. Bununla birlikte, tüm hücrelerde mitokondri 
fonksiyonunun en değerli yönü, sperm hareketliliği-

ni sürdürmek için spermatozoa durumunda kullanı-
labilecek ATP formunda kimyasal enerjinin üretilme-
sidir. Disülfit bağ larından zengin olan dış fibriller 
sperm kuyruğ unun sertliğ ini sağ larlar. Bu bölgedeki 
mitokondriler oksidatif metabolizma ve hücre ener-
jisi için gerekli olan ATP üretiminde etkili enzimleri 
içerir. Aksonem ise ATP’den elde edilen kimyasal 
enerjinin motiliteye yani mekanik harekete dönüşü-
münde gerekli enzimler ve yapısal proteinleri bulun-
durur. Orta kısım distale doğ ru incelir ve esas parçayı 
birleştiren annulus ile sonlanır(41). Aksonemal çiftli 
mikrotüpler, hareketlilik için protein makinesinin 
tutturulduğu ve diğer proteinlerin etkileşime girdi-
ği iskeledir. Bununla birlikte, çift mikrotüpler pasif 
elemanlar değildir: akut açılardan dinamik bükülme 
geçirirler, tübülinde ve bununla ilişkili proteinlerde 
muazzam konformasyonel değişiklikler gerektirir. 
Genel olarak hareketli protein makinesinin iki sınıfı 
vardır: mikro tüp motorları ve düzenleyici yapılar ve 
proteinler (41). Aksonemal dynein motor proteinleri 

Şekil 10. Elektron mikroskobu kesitleri ve memeliler (insan) spermlerinin 3 boyutlu görüntüleri, � agellum boyunca 
meydana gelen özellikleri ve geçişleri göstermektedir. Gösterilmeyen, dış yoğun li� erin (ODF’ler) ve li� i kılıfın (FS), 
uç parçanın uzandığı yerde kademeli olarak incelmesi ve sona ermesidir. Ayrıca, çi�  mikrotübüller # 3 ve # 8’in, 
Fibröz bölgenin uzunlamasına sütunlarına sıkıca tutturulmaktadır (40). 

Spermin kuyruk bölgesi aksonemi çevreleyen yapıların özelliklerine göre  4 parçadan oluşur. 

Tabandan uca doğru ; bağlantı parçası, orta parça, esas parça ve son parça olarak isimlendirilir 

(35). Sperm flagellar morfolojisinin ilk araştırması, 1888'de, bir horoz sperm flagellumun 11 

kadar boyuna fibrillere kadar yayılabildiğini gösteren ışık mikroskobu ve mordan boyaması 

kullanarak ortaya çıkarılması Alman sitolog Ballowitz  tarafından başlatılmıştır ( 36) .Daha 

sonra  1949'da Grigg ve Hodge  ve bir yıl sonra Manton ve Clarke  bu 11 elyafı elektron 

mikroskobu (EM) ile yayılmış flagellada gözlemlediler . Bu araştırmacılar iki daha ince 

elyafın dokuz kalın dış elyafla çevrili olduğunu öne sürdüler. 1952'de Fawcett ve Porter  

fiksasyon, gömme ve ultramikrotomdaki gelişmeleri kullanarak EM ince kesitleri ile silier 

membrandaki epitelyal kirpiklerin çekirdeğinin iki merkezi singlet mikrotübülü  

(yani, “ merkezi çift mikrotubül aparatı ”) ve dolayısıyla“ 9 + 2 ”aksonem terimi oluşturuldu 

(37,38,39) .  

 

  

Şekil 10. Elektron mikroskobu kesitleri ve memeliler (insan) spermlerinin 3 boyutlu 

görüntüleri, flagellum boyunca meydana gelen özellikleri ve geçişleri göstermektedir. 
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birinci sınıf mikrotubul motorları olan dynein ATPaz-
lar Gibbons tarafından keşfedilmiş ve adlandırılmış 
ve daha önce Afzelius’un gözlemlediği dış ve iç kol-
ları oluşturdukları gösterilmiştir (42,43). Dyneinler, 
enerjiyi ATP hidrolizinden bitişik çiftli mikrotüpler 
arasında kayma kuvvetine dönüştüren mekanik kim-
yasal güç olarak ileten enzimlerdir. Sperm motilite 
kaybını içeren birçok erkek kısırlığı vakası, dinein ve 
dynein ile ilişkili polipeptitler için genlerdeki mutas-
yonlardan kaynaklanmaktadır (43). 
 Esas parça (Principal piece) aksonem ve fibröz kı-
lıftan oluşur. Annuus ile terminal yapı arasında kalan 
kısımdır. Fibröz kılıf yapısı disülfid bağ ları nedeniy-
le oldukça stabildir. Buna bağ lı sperm motilitesine 
yardımcı olur. Aynı şekilde aksonemal kompleksin 
sperm plazma membranıyla bağ lantısı sperm hare-
ketlerinin düzenlenmesinde önemlidir (44,45,). 

Spermatozoon membranı 

Sperm plazma zarı çoklu doymamış yağ asitleri ve çe-
şitli proteinler bakımından zengindir ve işlevi sperm 

kapasitasyonu, akrozom reaksiyonu ve sperm-yu-
murta füzyonu ile ilişkilidir. Spermatozoon memb-
ranı; protein, lipid ve karbonhidrat yapısındadır. Li-
pidlerin esas görevi membran yapısını oluş turarak 
stabilizasyonunu sağ lamak, kapasitasyon, akrozom 
reaksiyonu ve oosit-sperm füzyonunda rol almaktır. 
İ nsan spermatozoonları; yüksek oranda fosfotidil 
kolin, fosfotidil etanolamin ve sfingomiyelin içe-
rir. Fosfolipidlerle birlikte kolesterol spermatozoon 
membranının bütünlüğ ünü ve empermeabilitesini 
sağ lar. Spermatozoon membranının yapısında, man-
noz ve glukoz gibi monosakkaridler ile disakkaridler 
bulunur. Tirozin, triptofan ve histidin ise esas ami-
noasit yapısını oluş turmaktadır. Spermatozoonların 
membranında; spesifik antijenler (tirozin kinaz sp 
95, proakrozin, PH-20, PH-30, sp 56, galaktoziltrans-
feraz, spermadezinler, progesteron reseptörü) dış ın-
da, hücre-hücre ya da hücre-matriks etkileş imini 
yürüten nonspesifik proteinler, matriks proteinleri 
ile (kollajen, fibronektin, laminin, adezyon molekül-
leri) birlikte, immünoglobülinler, kaderinler, selek-
tinler ve integrinler gibi adezyon moleküllerinin de 
yer aldığ ı gösterilmiş tir (46). Ayrıca kalsiyum iyonları 
sperm hücre davranışının düzenlenmesinde birincil 
rol oynadığı ve. erkek germ hücrelerinde ifade edilen 
ancak diğer hücrelerde ifade edilmeyen voltaj kapılı 
bir iyon kanalı (CatSper2) bulunduğu gösterildi. Var-
sayılan kanal, voltaj kapılı potasyum kanallarına daha 
benzer hale getiren 6 transmembran segmenti içerir, 
ancak iyon seçiciliği gözenek alanı dizilimi bir Cav 
kanalınınkine benzer. MRNA, spermatogenezin ma-
yotik veya postmeiotik aşamaları sırasında eksprese 
edilir ve protein, sperm motilitesinin düzenlenme-
sinde rol oynayarak sperm � agellumuna lokalize edi-
lir. Kanal için mRNA, fare, sıçan ve insan sperm hücre-
lerinde bulunur ve gen, farede kromozom 2 E5-F1 ve 
insanda 15q13’te bulunur. Son zamanlarda, burada 
bildirilene benzer özelliklere sahip başka bir voltaj 
kapılı kanal (CatSper) keşfedildi. Ayrıca � agellum için-
de ifade edilir ve farelerin normal doğurganlığı için 
gereklidir. Bununla birlikte, tek başına CatSper2’nin 
ekspresyonu veya kültürlenmiş hücrelerde CatSper 
ile birlikte eksprese edilmesi veya iki proteinin germ 
hücrelerinden iklimlendirilmesine teşebbüs etme gi-
rişimleri, bu iki benzersiz fakat benzer a-benzeri alt 
birimin, homo- veya heterotetramer oluşturduğunu 
gösteremedi. Bu nedenle, bilinen diğer voltaj kapılı 
kanallardan farklı iki bağımsız α alt ünitesinin sperm 
hareketini düzenlemesinin mümkün olabileceği gös-
terilmiştir (47,48).

Şekil 11. Sperm geometrisi: Olgun bir spermatozoon baş, bo-
yun, orta parça ve kuyruktan oluşur. Baş akrozom ve çekir-
deği içerir, oysa kuyruğun ana parçası ve uç parçası bulunur 
(48).

 

ekil 11. Sperm geometrisi: Olgun bir spermatozoon baş, boyun, orta parça ve kuyruktan 
oluşur. Baş akrozom ve çekirde i içerir, oysa kuyru un ana parçası ve uç parçası bulunur ( 
48) 

Spermatozoon membranı  

perm pla ma arı çokl doymamış yağ asitleri e çeşitli proteinler bakımından en indir e
işle i sperm kapasitasyon , akro om reaksiyon e sperm-y m rta f yon ile ilişkilidir
Spermato oon membranı protein, lipid e karbon idrat yapısındadır ipidlerin esas re i
membran yapısını ol şt rarak stabili asyon n sağlamak, kapasitasyon, akro om reaksiyon
e oosit-sperm f yon nda rol almaktır nsan spermato oonları y ksek oranda fosfotidil
kolin, fosfotidil etanolamin e sfin omiyelin içerir osfolipidlerle birlikte kolesterol
spermato oon membranının b t nl ğ n e empermeabilitesini sağlar permato oon
membranının yapısında, manno e l ko ibi monosakkaridler ile disakkaridler b l n r
iro in, triptofan e istidin ise esas aminoasit yapısını ol şt rmaktadır permato oonların

membranında spesifik anti enler (tiro in kina sp 9 , proakro in, - , -3 , sp ,
alakto iltransfera , spermade inler, pro esteron resept r ) dışında, cre- cre ya da cre-
matriks etkileşimini y r ten nonspesifik proteinler, matriks proteinleri ile (kolla en,
fibronektin, laminin, ade yon molek lleri) birlikte, imm no lob linler, kaderinler, selektinler
e inte rinler ibi ade yon molek llerinin de yer aldığı sterilmiştir (     )  yrıca  
kalsiy m iyonları sperm cre da ranışının d enlenmesinde birincil rol oynadığı e erkek
erm crelerinde ifade edilen ancak diğer crelerde ifade edilmeyen olta kapılı bir iyon
kanalı ( at per ) b l nd ğ sterildi arsayılan kanal, olta kapılı potasy m kanallarına
da a ben er ale etiren transmembran se menti içerir, ancak iyon seçiciliği enek alanı
di ilimi bir a kanalınınkine ben er , spermato ene in mayotik eya postmeiotik
aşamaları sırasında eksprese edilir e protein, sperm motilitesinin d enlenmesinde rol
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 İyon kanalları, membran potansiyelini ve hücre 
içi iyonik konsantrasyonu düzenler ve böylece çeşitli 
hücresel işlemlerde merkezi bir rol oynar. Germ hüc-
relerinde, sperm dahil, erkek fertilitesi ve üremesin-
deki önemini vurgulayan birçok iyon kanalı tanım-
lanmıştır. İyon taşınmasının moleküler mekanizması 
ve içerdiği iyon kanallarının doğası, ancak birkaç li-
gand kapılı ve voltaj kapılı kanalın sperm üzerinde 
tanımlanması ve lokalize edilmesine rağmen ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Sperm ile ilişkili katyon kanalı 
(CatSper1-4) gen ailesi, proton voltaj kapılı iyon ka-
nalı (Hv1), potasyum voltaj kapılı iyon kanalı (SLO3 
/ KCNU1), sodyum voltaj kapılı kanalın (NaV1-1-1.9) 
varlığı) ve geçici reseptör potansiyelinin (TRP) kanal 
ailesinin üyeleri, sperm fizyolojisi ve doğurganlık po-
tansiyelindeki iyon kanalları için vazgeçilmez bir rol 
öne sürmektedir. İyon kanalları, sperm fizyolojisinde 
döllenme hazırlığı için kritik adımlar olan, kapasitas-
yon ve akrozom reaksiyon gibi çok önemli süreçler-
de kilit aktörlerdir. Örneğin, CatSper, Hv1, SLO3 ve 
TRP kanal ailesi üyelerinin, akrozom reaksiyonunda 
rol aldığı, böylece spermin dölleme kapasitesi için 
önemli olduğu ileri sürülmüştür(49). 

Sperm Kapasitasyonu

Kapasitasyon, spermin fertilizasyon yeteneğ i kaza-
nabilmesi iç in diş i genital kanalı iç inde geç irdiğ i dö -
nemdir. Bu dö nem insanda yaklaş ık 7 saat sü rer ve 
bu olayın bü yü k bir kısmı fallop tü pleri iç inde gerç ek-
leş ir. Memeli sperminin, akrozom reaksiyonundan 
(AR) önce dişi üreme kanalında topluca kapasitas-
yon olarak adlandırılan bir dizi biyokimyasal ve fiz-
yolojik modifikasyona tabi tutulması gerekir. Protein 
kinazlarının hem kapasitasyon hem de AR sırasında 
hücre içi Ca2 + düzenlemesinde yer aldıkları göste-
rilmiş olsa da, bu modifikasyonların mekanizmaları 
iyi açıklanamamıştır. Kapasitasyon işlemi sırasında, 
fosfatidil-inositol-3-kinaz (PI3K), bir protein kinaz A 
(PKA) bağımlı kaskadıyla fosforile edilir / aktive edilir 
ve protein kinaz Ca (PKCa) ile indirgenir. PKCα, ka-
pasitenin başlangıcında aktiftir, PI3K inaktivasyonu 
ile sonuçlanır. Kapasitasyon sırasında, PKC’nin yanı 
sıra PP1γ2, PI3K’nın aktivasyonuna izin veren PKA’ya 
bağlı bir mekanizma tarafından indirgenir. Kapasi-
tasyon sırasında PKA’nın aktivasyonu, esas olarak, 
bikarbonata bağlı çözünür adenilil siklaz tarafından 
üretilen siklik adenosin monofosfatına (cAMP) bağ-
lıdır. PKA’nın bu aktivasyonu, başarılı döllenme için 
gerekli olan hiperaktivite hareketliliğinin gelişimi 
için gerekli bir işlem olan aktin polimerizasyonunda 

bir artışa yol açar. Aktin polimerizasyonu, PIP2 tara-
fından iki şekilde aracılık eder: birincisi, PIP2, fosfo-
lipaz D (PLD) aktivasyonu için bir kofaktör olarak ve 
ikincisi, jelsolin gibi aktin-önleyen proteinleri bağla-
yan ve inhibe eden bir molekül olarak görev yapar. 
Src familyasındaki kinaz (SFK) ile kapasitasyon sıra-
sında gelsolinin tirozin fosforilasyonu, inaktivasyonu 
için de önemlidir. AR’den önce, Gelsolin PIP2’den sa-
lınır ve AR’ye yol açan hızlı F-aktin depolimerizasyo-
nu ile sonuçlanan fosforilasyon / aktivasyona uğrar. 
(49). Kapasitasyon işlemi sırasında, PI3K, PKA’ya bağlı 
bir kaskad vasıtasıyla fosforile edilir / aktive edilir ve 
PKCa ile indirgenir. PKCα, kapasitasyon başlangıcın-
da aktiftir, PI3K inaktivasyonu ile sonuçlanır. 
 Bazı kapasitasyon ö nleyici faktö rler erkek geni-
tal kanallarında ve diş i genital kanallarında ilerleyen 
spermin erkenden kapasitasyon yeteneğ i kazanma-
sını ö nlerler. Kapasitasyon esnasında bu faktö rler 
spermden uzaklaş tırılır ve spermler ampullaya ulaş -
tığ ında fertilizasyon yeteneğ ini kazanmış  olurlar. 
Kolesterol sperm motilitesini azaltmakta ve kapasi-
tasyonun baş lamasına engel olmaktadır. Bu nedenle 
kapasitasyonun baş latılmasındaki en ö nemli etken 
sperm membranından kolesterolü n bağ lanarak dış a-
rı alınmasıdır. Kalsiyum, kinaz, cAMP, G-protein ve 
redoks bağ ımlı bir olay olan kapasitasyonun gerç ek-
leş ebilmesi iç in ortamda kalsiyum, bikarbonat, se-
rum albumin, glikoz ve enerji kaynakları bulunmalı-
dır. Kapasitasyon olayında ikinci mesajcı olarak cAMP 
rol oynar. Protein kinaz A, hü cre iç inde gerç ekleş en 
kapasitasyondan sorumludur ve inhibisyonu da ka-
pasitasyonu bloke eder. Kapasitasyon gerç ekleş irken 
meydana gelen diğ er bir olay tirozin fosforilasyonu-
nun artmasıdır. cAMP bu fosforilasyonda rol alan ö -
nemli bir enzimdir. cAMP bağ ımlı sinyal mekanizma-
sı ve ROS (serbest oksijen tü revleri) ü rü nleri tirozin 
fosforilizasyonunu baş latır. Bu sırada Ca+2 artış ı da 
gö zlenir. Tirozin ile fosforile edilen proteinler insan 
sperminde ZP3 iç in reseptö r gö revi yapmaktadırlar. 
Bu proteinler akrozomda bulunur ve tirozin kinaz ak-
tivasyonu gö sterirler. Zona pellusidadaki proteinler 
ile temas ettiğ inde tirozin kinaz aktive olur, tirozin 
fosforillenir ve fosfotirozin oluş ur. Sperm membra-
nında bulunan AKAP (A-kinase anchor protein) adı 
verilen diğ er bir protein de kinaz aktivitesi gö sterir 
ve zona pellusida proteinleri iç in reseptö r gö revi gö -
rü r. Spermle diş i ü reme kanallarını dö ş eyen epitel 
hü creleri arasında bir etkileş im olur, spermin akro-
zomal bö lgesini ö rten plazma membranı ü zerindeki 
glikoprotein kılıf ve seminal plazma proteinleri orta-
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dan kaldırılır. Ancak kapasitasyonunu tamamlayan 
bir sperm korona radiyata hü creleri arasından geç e-
rek akrozom reaksiyonuna girebilir (50).
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Üremeye yardımcı teknikler 1970’lerin sonlarında 
deneysel olarak uygulanmakla beraber, 25 temmuz 
1978 tarihinde Louse Brown’ın (Edwards ve Step-
toe 1980) doğumu ile birlikte daha ciddi ve yaygın 
uygulamalara geçilmiştir. 1980’lerde tüm dünya da 
laboratuvar araştırmaları ve klinik uygulamalar hızla 
yayılarak yerini almış, çok kısa sürede özel bir tıbbi 
uygulama ve meslek haline gelmiştir. Aynı zaman-
da bu uygulamaların yan sanayisi, çok büyük en-
düstriyel tasarımlar ile destek görmeye başlamıştır. 
Gebelik başarıları devamlı olarak arttırılarak %40-60 
arasında sonuçlara ulaşmak mümkün olmuştur. Bu 
alanda artan başarıyla beraber, elde edilen başarısız 
sonuçların incelenmeleri de büyük katkı sağlamış, 
yeni oluşturulan ürünlerin ve tekniklerin kullanımı 
bu alanda sürekli gelişimin sağlanmasını mümkün 
kılmıştır. 
 Kalite yönetim sistemleri, kalite kontrol (QC) 
ve kalite güvenirliği (QA) sistemleri olarak iki bö-
lümde uygulanır.Tüm dünya da üremeye yardımcı 
tekniklerin uygulandığı klinikler, hastayı koruma 
odaklı olarak embriyo kalitesini ve yüksek gebe-
lik oranlarını sağlama amaçlı yürütülürler (20, 34). 
Bununla birlikte tüm ülkelerin hükümet kanunları, 
kalite ve güvenlik uygulamalarında varyasyonlar 
gösterebilmektedir. Bu sistemde temel prensip; 
işlemlerin rutin tekrarında, aynı kalite ve başarının 
sağlanıp, devamlı geliştirilmesi ve laboratuvarda 
uygunluğunun sağlanmasıdır. Bununla birlikte, 
genelde laboratuvar kalibrasyonları, günlük prog-
ramlarla sürdürülebilmekte ve araştırma/geliştirme 
platform çerçevesinde uygulanmaktadır. Moleküler 
düzeydeki farklılıklardan etkilenen embriyo gelişim 
parametrelerinin, çok düzenli takibi ve sürekli ge-
liştirilmeye açık düzenlenmesi, bu açıdan önem ka-
zanmaktadır. 

1.1. Kullanılan Tekniklerin Kalite Kontrolü

Laboratuvarda uygulanan tekniklerin birbirine uyu-
mu ve iyi adepte edilmiş olması, tüm laboratuvar 
çalışmalarına teorik ve uygulamaların aynı standart 
içerisinde aktarılması, başarının sürdürülebilirliği açı-
sından önemlidir. Laboratuvarda uygulanan her tek-
nik ve yöntemin detaylı olarak yazılı protokollerinin 
bulunması, kullanılan tüm cihaz ve aletlerin kullanım 
şarları, şemaları ve sterilizasyon/kalibrasyon şartla-
rının bu protokolde yer alması önemlidir. Bu proto-
koller okuyanlar tarafından rahat anlaşılır ve uygu-
lanabilir olması için açıklayıcı olmalıdır. Bu kitapçık, 
merkezin uygulama rehberi olup; kalite kontrol 
konusunda en önemli kaynağı olacaktır. Kitapçığın 
içerdiği her protokol ve yöntemin anlatımı açıkça ve 
anlaşılabilir yazılmalı, her aşaması detaylı olarak yer 
almalıdır.

1.2. Kalite Kontrolün Istikrarlı Olması

Kalite kontrolün en büyük amacı, istikrarın sağlanma-
sıdır. Bu nedenle asıl hedef, tarifi yapılmış olan teknik 
ve ölçümlerin aynı başarı ile tüm çalışan kadro tara-
fından uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır. Böylece 
kişi ya da sürece bağlı farklılıkların, sistemin sonuç-
larını ve kalitesini etkilemesi mümkün olmayacaktır.
 Protokolde ayrıca gerekli tüm madde, malzeme, 
araç ve cihazlar listelenmeli, çalışma ve kalibrasyon 
ayrıntıları yazılmalıdır. Gerekli tüm hesaplamalar, ba-
sit ve doğrudan yapılmalıdır. Özel kullanım detayları 
ve referanslar yer almalıdır. Laboratuvar sorumlusu, 
protokollerin oluşturulması ve geliştirilmesini, uygu-
lamaların her türlü sonucunu monitörize edip takip 
etmelidir.
 Uygulamadan sorumlu her personelin yöntem-
leri iyi bilmesi, eğer yöntem değişikliği yapılacaksa 
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sonuçların takibi sağlanıp, tüp personele sürekli gün-
cellenmiş eğitim verilmelidir.

1.3. Kullanılan Donanımın Kalite Kontrolü

Laboratuvarda kullanılan tüm cihaz, alet ve mal-
zemelerin kabul edilen sınırlar içerisinde çalıştığı 
kontrol edilmelidir. Bu cihaz ve aletlerin özellikle 
uygun çalıştıkları, düzenli aralıklarla kontrol edil-
meli, kalibrasyon sonuçları, mutlaka güncel olarak 
raporlanmalıdır. Öncelikle, çalışma prensipleri ön-
ceden tanımlanmış cihaz ve aletlerin bu ölçümler-
de sürekli doğru değerleri okuduğu test edilmelidir. 
Özellikle inkübatörler, buzdolapları, ısıtıcı zeminler 
ve hava kabinleri, sıcak su banyoları, santrifüjler, 
mikroskop ve manipülatörler sık aralıklarla kontrol 
edilmelidir. Günlük kullanım içerisinde ya da sonun-
da bu kontroller mutlaka sağlanmalıdır. Rutin gibi 
görülen bu kontroller işlem standartı açısından bü-
yük önem taşımaktadır.

1.4. Kullanılan kültür ve manipülasyon 
sıvılarının kontrolü

1 ay veya 15 gün süreyle kullanılan embriyo kültürü 
veya manipülasyonlarına yönelik hazırlanmış olan 
bu sıvıların, her teslimat günü, kullanım süresince 
belirli aralıklarla test edilip, pH ve osmolite testlerinin 
yapılması önemlidir. Bu sıvıların yüksek teknolojide 
üretilip, korumalı alanlarda saklanması, günümüzde 
büyük avantaj sağlamakla birlikte, merkeze teslimatı 
sonrası kalite değerlendirmelerinin yapılması stan-
dardizasyon sağlar.

1.5. Kalite Kontrol Monitörizasyonu

Kalite kontrol programlarının başarısının temeli, 
uygulamanın tüm ayrıntılarının doğru bir şekilde 
dosyalanması, kaydedilmesi ve monitörizasyonu-
dur. Dökümantasyon planlanmasında belgelerdeki 
bilgilerin düzenlenmesi, izlenebilirliği ve güvenliği 
dikkate alınmalıdır. Günümüzde laboratuvar kayıtları 
yaygın olarak bilgisayarlarda tutulmakta, kullanılan 
sistemler, bilgilerin doğru kayıtlar halinde tutulma-
sını sağlamaktadır. Tüm işlemlerin uygulama ayrın-
tıları dosyalanmalı ve sürekli güncellenmelidir. Tüm 
ekibin bu bilgilere ulaşımı sağlanmalıdır (6).
 Üremeye yardımcı tedavi(ÜYTE) merkezi embri-
yoloji laboratuvarlarında, gamet ve embriyo işlem-
lerinin başlangıcından tedavi sonuna dek tüm so-
nuçlar ve hasta verileri kayıt altına alınıp düzgün bir 
şekilde dosyalanmalıdır. Laboratuvarda geçen süreç 

boyunca, bilgi akışının doğru takibinin sağlanması 
için ikili kontrol sistemi kullanılmalıdır (24).
 Kalite kontrol işlemlerinin ölçüm ve gözlem sonuç-
ları düzenli kayıt edilmeli, saklanan bu veriler, belirli 
aralıklar ile laboratuvarlarda daha önceden belirlen-
miş kalite kontrol sorumluları tarafından kontrol edi-
lerek değerlendirilmelidir. Değerlendirmelerde daha 
önceden belirlenmiş güvenlik aralıkları dışında sapma 
gözlendiğinde, durum laboratuvar sorumlusuna bil-
dilirmelidir. Gerekli önlemler alınarak düzeltme işlem-
leri başlatılır ve bunlar da kayıt altına alınır. Sürekli ve 
düzenli kayda alınan bu veriler, tedavi süresince elde 
edilen başarı oranlarında gözlenebilecek dalgalanma-
lar, problemin ve nedeninin tespit edilmesi, yapıla-
cak değişimlerin planlanması, işleminin verimliliğinin 
kontrolü açısından çok önemlidir (32).

1.6. İmplantasyon Öncesi Gamet ve 
Embriyonun Kültür Ortamına Uyumunun 
Test Edilmesi

Embriyoların kadın üreme sistemi dışındaki bir or-
tamda hayatına devam edebilmesi için doğal yaşam 
kabiliyetine uygun bir ortama ihtiyaç vardır. İmplan-
tasyon öncesi embriyo gelişimi eşsiz bir performans 
ve uyumluluk sergiler, çünkü somatik hücre kültürü-
nün aksine embriyolar hem fonksiyonel hem hücre-
sel sürekli gelişim gösterirler (4,29). Metabolik olarak 
sessiz ve farklılaşmamış tek bir hücre, genetik kontrol 
altında, maternal transkribin dinamiğe geçmesi ile 
çok hücreli embriyonun homeostatik mekanizma-
sına, kendine ait genomik yapısıyla uyumlu olarak 
ulaşır. Embriyo gelişiminde oluşan değişimler piru-
vat bazlı mitokondriyal enerji mekanizması sonrası 
oluşur. Tek hücreli benzer hücreler, pH ve ozmotik 
kontrolü sağlayan düzenleyici sistemlerden yok-
sundurlar. 8 ve 16 hücre sonrası hücre birleşmesinin 
başladığı dönemde glikolitik mekanizmanın kont-
rolü gerçekleşir. Bu durumda embriyonun hızlı sey-
reden gelişimine paralel, in vitro çevrenin optimal 
düzenlenmesi embriyo kalitesi açısından fark yaratır 
(4, 18,19). Bu konudaki ilk çalışmalarda oluşturulan 
üreme sisteminin simülasyonu olan kültür ortamları, 
embriyo gelişiminde bazı uyumsuzluklar olabileceği-
ni göstermesi yönünden önemlidir (11,13,40,44,45). 
Bu konudaki çalışma sonuçları, embriyolarda strese 
sebep olabilecek laboratuvar faktörlerini ortaya koy-
muştur (26,37,42,45). Optimal kontrol seviyesinde 
oluşturulmuş implantasyon öncesi embriyolar nor-
mal hücresel fizyolojiyi sağlar ve daha yüksek oran-
da gelişim ve gebelik oranları verirler. Erken dönem 
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klivaj embriyoları somatik hücrelerde bulunan ho-
meostatik düzeyinden yoksundurlar (20,27,29). Bu 
nedenle hücre içi pH ve osmotik kontrol düzeyini 
sağlamakta zorlanırlar (2,35,38). 8 hücreden sonra 
embriyonun çevreye uyumu, çok daha başarılı ola-
rak gözlenmiştir (12,36,45).. Çevredeki değişimler 
örneğin CO2 seviyesinde, pH veya osmotik basınçta, 
birleşme öncesi embriyolarda, fizyoloji ve canlılık an-
lamında büyük etkileşmeye sebep olabilir. Zender‘in 
2006’da yaptığı çalışmada amonyum düzeyinde 
görülen farklılıkların klivaj döneminde embriyonik 
genom üzerinde daha fazla etkisi olduğunu göster-
miştir. Klivaj dönemi sonrası normal embriyo morfo-
lojisi veya blastosist oluşturma kapasitesi etkilenme 
oranı çok daha düşüktür. Moleküler düzeyde emb-
riyo gelişiminde ve sinyalizasyonunda kritik roller, 
embiyo morfolojisinin bu konuda kesin bir gösterge 
olamayacağını ortaya koyar (11,13,40,44,45). Embri-
yo, normal blastosist aşamasına ulaşmasına rağmen 
hücresel düzeyde ciddi problemler yaşayıp daha dü-
şük implantasyon kapasitesine ulaşmış olabilir. Bu 
nedenle toplama ve kültür ortamları embriyonun 
gelişim ve hücresel regülasyonunu değiştirebilir. Bu 
nedenle ÜYTE laboratuvarları, in vitro ortamı koruma 
amaçlı işlem ve ekipman kontrolünü sürekli tekrar-
lama durumundadırlar (46). Bu nedenle toplama 
ve kültür ortamları konusunda tutarlı şartlar oluş-

turulması ve bunun sürekliliğinin sağlanması çok 
önemlidir. Sadece embriyo gelişim takibinin kültür 
sisteminin kalitesini göstermesi mümkün değildir. 
Embriyonun maruz kaldığı şartların, kalite ve tutarlı-
lık yönünden güvence altına alınabildiği bir sistemin 
oluşturulabilmesi, gelişime açık her laboratuvarın te-
mel sorumluluğudur.

2.1. Teknik Donanımın Kalite Kontrolü

Tüm donanım, üretici firma tarafından kurulmalı, la-
boratuvar çalışanlarından en az biri gözlem ve eğitim 
için firma elemanı ile birlikte çalışmalıdır. Firma; kul-
lanım eğitimi ile birlikte kalibrasyon, sterilizasyon ve 
bakım işleri ile ilgili laboratuvar personeline eğitim 
sağlamalıdır. Klinik uygulama başlamadan önce kali-
te kontrol ölçümlerinin yapılması, bu ölçümlerin üre-
tici değerleri ile uyumlu olduğunun garantilenmesi 
sağlanmalıdır. Tüm donanım çalışır durumdayken; 
yeterli sürede ve aralıklarda performans takibi yapı-
lıp kayıt altına alınmalıdır. Oluşabilecek problemlerin 
klinik uygulama öncesi net bir şekilde tanımlanması 
ve düzeltilmesi sağlanır. Cihaz validasyonu için ge-
çerli süre, cihazın modeline ve fonksiyonuna göre 
değişim gösterir (9). 
 Kurulum ve validasyon tamamlandıktan sonra kli-
nik uygulamaya geçildiğinde tüm donanımın, sürekli 
ve düzenli olarak izlenmesi zorunludur. Bu şekilde 

Şema I. Laboratuvar içi kalite kontrol sisteminin oluşturulması.
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performansın sürekli sağlanabilirliği ve problemle-
rin oluşumu anında tespiti mümkün olacaktır. Servis 
sıklığı konusunda tüm donanım için üretici önerileri 
dikkate alınarak servis sözleşmesi düzenlenmeli, bu 
şekilde risk oranı düşürülmelidir. Oluşturulmuş ekip-
manın bakımı, normal embriyo gelişiminin tutarlı 
olarak sağlanmasında kilit koşuldur.

2.2. İnkübatörler

İnkübatör ortamı en kritik aşamadır. Embriyo, vücut 
dışındaki sürecinin büyük kısmını bu ortamda geçirir. 
İnkübatörün CO2 ve O2 seviyeleri, ısısı, nemi ve kültür 
içi pH seviyeleri mümkünse günlük olarak, mutlaka 
kalibrasyonundan emin olduğumuz, sertifikalı cihaz-
larla ölçülmelidir. Tüm ölçümler laboratuvardaki ilk 
işlem olarak yapılmalı, inkübatör kapakları hiç açıl-
madan tamamlanmalıdır. 
 İnkübatör kapağının açılması, içerideki hava kon-
disyonunu çok ciddi oranda değiştirebilmektedir ve 
çalışmalar CO2 seviyesinin 1 saat, ısının 20 dakikada 
toparlanabildiğini göstermektedir (1). Kültür ortamına 
değişimin yansıması 30 dakika sürmektedir (16). Ya-
pılan çalışmalar inkübatör kapağının açılma sayısının, 
elde edilen blastosistteki hücre sayısını etkilediğini 
göstermektedir. Isıdaki artış ve düşüşte embriyo geli-
şimini olumsuz etkilemektedir (23,33,39,41). Bu bilgi-
ler laboratuvardaki işlemlerin inkübatör kapaklarının 
en az açılabilirliği prensibine göre organize edilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Bu durumda laboratuvar-
da çalışan inkübatör ve uzun süreli kültür inkübatörü 
olarak ayrım yapmak iyi bir strateji olacaktır. Küçük 
hazneli inkübatörler ya da her olgunun kendi inkübas-
yon hücresinin sağlandığı yeni nesil set üstü inküba-
törler (bench top) bu konuda rahatlatıcı çalışma koşul-
ları sağlayabilmektedir. Son yıllarda laboratuvarlarda 
yerini almış olan, embriyoların sürekli olarak kamera 
görüntülerinin dışarıya verildiği inkübatörler bu has-
sasiyeti minimum düzeye indirmişlerdir.

2.3. Santrifüj ve Vibratörler

Özellikle hücre ayrıştırılması veya sperm hazırlığında 
sıkça kullanılan bu cihazların rotor ve motor aksamla-
rının belirli sürelerle bakımı ve yağ düzeylerinin ayar-
lanması, kalibrasyonlarının yenilenmesi önemlidir.

2.4. Sıcak Zemin ve Isıtıcı Bloklar

Bu konudaki tüm düzenlemeler embriyoya yansıyan 
ısının mümkün olduğunca optimum ve sabit düzeyde 
olması gerekliliğini sağlamaya yöneliktir. Ayrıca düz 

tabanı olmayan kültür kapları (konkav tabanlı kaplar) 
direk ısıtıcı yüzeyle ilişki kurmada zayıf kalacağı için 
ısıyı korumakta sıkıntı yaratabilmektedir. Bu nedenle 
düz tabanlı kültür kaplarının tercih edilmesi dışarıdaki 
ısının korunumu açısından avantaj sağlayacaktır. 

2.5. Laminar Hava Akım Kabinleri

Laboratuvarlarda haftalık ya da genel temizlik yapıl-
dığında, hava kabinlerinin tüm yüzeyleri hücre ve 
doku laboratuvarlarında kullanıma uygun deterjan 
ile, daha sonra %70’lik alkol ve son olarak da disti-
le steril su ile temizlenmelidir. Çalışma yüzeylerine 
bulaşan vücut sıvıları alkolle temas etmeden önce 
çok iyi temizlenmelidir. Günlük olarak, laboratuvar 
iş akışına göre kabin çalışma yüzeyleri distile su ile 
temizlenmelidir. Hava akım kabinleri işlem sırasında 
yüksek seviyede, diğer zamanlarda düşük seviyede 
çalıştırılabilir (7,25,43).
 Hava kabinleri, markası ve modeline göre de-
ğişiklik gösterebilmesine göre altı ayda bir partikül 
ölçümlerinin sağlanması önemlidir. Aynı periyotta 
kabin içi HEPA filtrelerde değiştirilmelidir. Üç ayda 
bir öncü filtrenin değişimi önemlidir (28,15).

2.6. Coda Hava Temizleme Sistemi

Coda sistemi üç üniteden oluşur:
a) İnkübatör içi ünite: Aktif karbondan oluşur. 

Ağır metalleri, mikroorgnizmaları, endotok-
sinleri, ve partikülleri filtre eder.

b) Gaz filtresi: Gaz giriş sistemi ile inkübatör 
arasına monte edilir. 0,22 μm’lık HEPA filtre-
den oluşur.

c) Coda kulesi: Laboratuvarların içine yerleşti-
rilir ve laboratuvarın havasının temizliğinden 
sorumludur. Dört ayrı kademede filtrasyon 
gerçekleştirir:
- İlk iki filtre ön filtre olarak kullanılır ve 

10μm’den büyük partikülleri karşılar.
- 3. Filtre aktif karbon ve potasyum perman-

ganattan oluşmuştur.
- 4. Filtre HEPA filtredir.

 Klima ve coda sistemine ait HEPA filtrelerin 
bakımı senede 1 kere, değişimi 6 ayda bir ve 
diğer filtrelerin 3 ayda bir değiştirilmesi ge-
reklilik gösterir.

2.7. Buzdolabı ve Dondurucular

Laboratuvardaki tüm buzdolapları ya da donduru-
culardaki ısı, içlerine yerleştirilen termometreler ile 
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sürekli olarak ölçülebilir. Günde bir defa okunup ısı 
kontrolü yapılıp formlara kaydedilir. Buzdolapları, 
+4°C ± 2°C, dondurucular ise -18°C ±4°C olacak şe-
kilde kalibre edilmelidirler. Temizlik üç ayda 1 kere 
yapılmalıdır (17). 

2.8. Sıvı Nitrojen Depolama Tankları

Tüm sıvı nitrojen depolama tankları ve dondurulmuş 
gamet/embriyo saklama tankları, içerdikleri sıvı nit-
rojen miktarının ölçülüp eksik seviyenin tamamlan-
ması gereklidir. Dondurulmuş gamet/embriyo sakla-
ma tanklarının haritalandırma ve arşivlemeye yönelik 
kullanılan tüm etiketleme sistemide günlük ve hafta-
lık olarak kontrol edilip kaydedilir. Ayrıca azot tankla-
rındaki seviyelerin kritik seviyelere düşmeden uyarı 
yapan alarm sistemlerinin kullanılması gerekmekte-
dir. Böylece kontrol en iyi şekilde sağlanır.

2.9. Mikroskoplar

Mikromanipülatör kısımları, mekanik kısımlar ve tab-
lalar, günlük olarak işlem öncesi distile su ile, haftalık 
olarak deterjan/su ile temizlenmelidir. Optik kısım-
ları ise günlük olarak temizlenmelidir. Mikroskopta 
görüntü kalitesi çok önemlidir ve bu nedenle kalib-
rasyonları üç ayda bir sağlanmalıdır. Mikromanipü-
latörün üzerinde bulunduğu masa ya da anti vibras-
yon blokların titreşim önleyici özelliğinin bulunması 
işlem kalitesi açısından çok önemlidir (31).

2.10. Mikropipetler

Mikropipet temizliği günlük olarak kullanım öncesi 
distile su ile, günün sonunda deterjan/su ile yapılma-
lıdır. Ayrıca yılda bir kere sorumlu firma tarafından 
kalibrasyonları gerçekleştirilmelir.

2.11. Sarf Malzeme Kontrolleri

Plastik ve diğer sarf malzemelerin kullanımı, gamet 
ve embriyoların kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 
Özellikle kullanılan eldivenden kültür kaplarına ka-
dar tek kullanımlık malzemelerin kalite kontrolünün 
sağlanması çok önemlidir. Sperm hareketlilik testleri 
veya fare oositleri ile yapılan canlılık testleri bu ko-
nudaki kullanım kalitesine ışık tutmaktadır. Embriyo 
toksitesi test edilmiş plastik eşya kullanımı, kültür 
sıvısı depolanması için kullanılan kaplar da dahil 
olmak üzere kullanım sonrası atılmalı ve asla tekrar 
kullanılmamalıdır.

2.12. Kültür Ortamı

Kültür ortamı hazırlığı zaman alıcı ve ileri derecede 
teknik donanım ve mesleki tecrübe gerektiren bir 
süreçtir. Bu ortamların kalite kontrol testleri ve kulla-
nım güvenliğinin sağlanması yüksek maliyetli ve çok 
detaylı çalışmalardır. Bu nedenle günümüzde labo-
ratuvar çalışmalarında mükemmel üretim protokol-
leri (GMP) standartlarında üretilmiş ve test edilmiş 
ürünler kullanılmaktadır. Bu konuda çok büyük bir 
endüstri, üretim ve hizmet sunmakta, her konuda la-
boratuvar çalışmalarına destek vermektedir. Bunun-
la birlikte bu hazır ürünlerin laboratuvara giren her 
üretim bandı kalite kontrol aşamasından geçirilmeli-
dir. Bu, üretimden üretime değişebilecek sonuç fark-
lılıklarını önleyebildiği gibi laboratuvarda ürün kulla-
nımı standardizasyonunun sağlanması açısından da 
önemlidir. Kültür ortamlarının saklanması, ısı ve nem 
farklılıklarına karşı korunması çok önemlidir. Korun-
ma şartlarının herhangi bir çapraz kontaminasyona 
sebep olmayacak şekilde düzenlenmesi önemlidir.

2.13. pH Ölçümü

Inkübatör içindeki kültür ortamının pH seviyesinin 
stabilitesi çok büyük önem taşımaktadır. İnkübatör 
içerisindeki kültür sıvılarındaki bikarbonat tampo-
nu çok küçük değişimlerin etkisini yansıtmaktadır 
(Handerson- Hassebalanch dengesi) (M. Lane and D. 
L. Zander-Fox, unpubl. obs.). Örneğin bu dengede 
25Μm ‘lik bikarbonat seviyesindeki embriyolar, CO2 
konsantrasyonunun %5-%6 seviyesine ayarlandığı 
koşullarda 7,3-7,4 arası ph seviyesi sağlayabilmekte-
dir. Hücre içi pH aralığı 7,2-7,3 olarak saptanmaktadır 
(3;10;28). Embriyonun hücre içi pH seviyesini denge-
leme konusunda kapasitesi limitlidir. Embriyoların 
%5’lik atmosferik CO2 seviyesinin gösterdiği hücre 
klivaj hızı ile %6’lık seviyenin gösterdiği klivaj hızı bü-
yük farklılık göstermektedir (p<0,05, student’s t-test). 
Özellikle implantasyon oranları konusunda %5 CO2 
seviyesinin altı anlamlı düşüklüğe sebep olabilmek-
tedir. Kullanılan kapatıcı yağın ortamdaki gaz kon-
santrasyonuna doyurulmuş olması, çok kısa süreler 
için dengeyi sağlamakla birlikte sürekli bir koruyucu 
etki göstermez. Bu nedenle inkübatör dışındaki süre-
cin mümkün olduğunca kısa tutulması önemlidir. pH 
kontrolünün yanında inkübatör gazlarının (CO2 – O2) 
günlük olarak ölçülmesi pH denetimini kolaylaştır-
maktadır. Ayrıca inkübatörlere kurulan alarm sistem-
leri gaz ve sıcaklık oranlarındaki sapmaları labora-
tuvar personeline bildirmekte ve olası bir sapmada 
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müdahale etme imkanı tanımaktadır. Bu sebeple 
alarm sistemleri laboratuvar güvenliği açısından al-
tın standarttır.

2.14. Osmolorite Ölçümü

Terazi, osmometre ve gaz, nem, ısı ölçüm cihazları 
ortamların hazırlık veya ölçümlerinin sağlanması için 
kullanılmaktadır ve bu nedenle sürekli olarak kalib-
rasyonlarının sağlanması doğru ölçüm sonuçlarının 
alınması açısından önemlidir. Osmolaritenin düşmesi 
ya da yükselmesi embriyo kalitesini kötü etkilemek-
tedir (30,21,14). Kullanılan pipetlerin kalibrasyonu 
gene çok büyük önem taşır, sıvıların konsantrasyo-
nunda yapılabilecek ölçüm hatası osmolariteyi ciddi 
şekilde etkileyebilmektedir. Osmolarite ısı değişimi-
ne karşı hassastır. Özellikle nem dengesi olmayan 
ortamlarda ısı değişiklikleri osmotik şoka sebep olur. 
Kullanılan yağın kalitesi ve niteliğide osmolitenin 
dengelenmesi ve korunmasında etkilidir.

2.15. Hava Kalitesi

Laboratuvarlarda hava kalitesinin tamamen kontrol 
edilebilmesi zor olmakla birlikte her zaman kaliteli 
bir çalışma ortamının sağlanabilmesi mümkündür. 
Kötü hava kalitesi fertilizasyon başarısızlıklarına, ya-
vaş embriyo gelişimine, embriyo gelişimi duraksa-
malarına, embriyo kalitesi ve morfolojisinde sorunla-
ra sebep olabilir (7). ÜYTE laboratuvarlarındaki hava 
filtrasyonunun en temel amaçlarından biri yüksek 
kalitede hava filtre sistemi ile havada bulunan par-
tikül sayısını en aza indirgemektir. Ortamdaki mikro 
organizmalar bu partiküllere yapışma ve yayılma eği-
limdedirler. Bu sebeple laboratuvarın pozitif basınçlı 
filtrelenmiş bir hava dolaşımı çok önemlidir. En iyi 
optimizasyon yolu, HEPA filtre ve uçucu organic bile-
şenleri (VOC) elimine eden VOC filtrelerden geçerek 
gelen havayı laboratuvara pozitif basınçla iletmektir. 
Ayrıca laboratuvar yüzeyleri ve duvarlarının parti-
küler yapıya sahip olmayan malzemeden seçiminin 
sağlanmasıdır (5,8,22). Laboratuvarın hava kalitesi, 
havadaki partikülleri büyüklüklerine göre sını� andı-
rarak sayım yapan özel cihazlarla denetlenmelidir. 
Hava kalitesinin sını� andırılmasını sağlayan ISO sınıf-
landırılmasına göre bir embriyoloji laboratuvarının 
hava kalitesi ISO Class 7 ve aşağısı olmalıdır. Bu par-
tikül oranını korumak amacıyla kapılar mümkün ol-
duğu ölçüde kilitlenebilir ve dışarı ile ilişkisinin limitli 
olması sağlanabilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 
Hava giriş ve çıkışlarının kaçaklara sebebiyet verme-

mesi, çalışma alanlarının fiziksel pozisyonlarının kapı 
ve havalandırma noktalarına göre doğru ayarlanmış 
olmaları gereklidir. Laminar kabinlerin ve mikroma-
nipülatörlerin hava çıkışlarına yakın olmaması embri-
yoların korunumu açısından önemlidir, gerekirse bu 
bölgelerde hava akımını dağıtan levhaların kullanımı 
sağlanmalıdır. Ayrıca depolama alanları laboratu-
varlardan bağımsız olmalı ve yeni sterilize edilmiş 
ürünler hijyenik bir alanda korunmalıdır. Kullanılan 
HEPA filtreler ve inkübatörlerin gaz girişlerine bağlı 
bulunan iç filtreler düzenli aralıklarla değiştirilmeli-
dirler. İnkübatör içerisinde dolaşan hava her kapak 
açılımında laboratuvardaki hava ile yer değiştirir, dı-
şarıdan alınan gazın kalitesi ve filtrasyon derecesi de 
inkübatör içinde dolaşan havanın kalitesini dengeler. 
Bu nedenle laboratuvar içi havanın ve inkübatörlere 
giren gaz sisteminin devamlı kontrolünün sağlanma-
sı embriyo inkübasyon şartlarını etkiler.

SONUÇ

Laboratuvarlarda tutarlı bir ortamın sağlanması, 
normal embriyo fizyolojisinin korunması ve yüksek 
gebelik oranlarının sağlanabilmesi açısından önem-
lidir. Laboratuvar içindeki çok küçük değişimler bü-
yük streslere sebep olabilir ve implantasyon öncesi 
evrelerde, şartlara bağlı gebelik oranlarının düşmesi 
şeklinde sonuçlara yansıyabilir. Embriyoların hücre-
sel fizyolojisi ve genetik yapılarında oluşabilecek de-
ğişimlerin değerlendirilmesinde, embriyo morfolojik 
kriterleri yeterli değildir. Bu nedenle laboratuvarlar-
da sağlam kalite kontrol mekanizmalarının oluşturul-
ması çok önemlidir.
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Louise Brown’ın doğuşu, in vitro fertilizasyon (IVF) 
tarihinde bir dönüm noktası oldu ve dünyada birçok 
merkezde bu fikir benimsendi. Laboratuvar teknik-
lerindeki gelişmeler, ovaryen stimulasyon için kul-
lanılan medikal tedavilerdeki ilerlemeler ve gelişen 
kültür medyumları ile tedavi başarısı da eş zamanlı 
olarak arttı. 
 Uygulamanın ilk yıllarında, özellikle ilk 10 yılda, 
belirli bir sperm konsantrasyonuna sahip hastalarda 
kümülüs-oosit kompleksleri (COC) konvansiyonel IVF 
ile tedavi edildi. Erkek subfertil hastalarda ilk yıllar-
da mümkün olmayan IVF uygulamaları birçok türde 
ön çalışmaları yapıldıktan sonra laboratuvarda insan 
gametlerine de uygulanabilen mikromanipülasyon 
teknikleri ile sperm sayı ve morfolojisi kötü erkek 
hastalarda da IVF uygulanabilir hale geldi. 
 Mikromanipülasyon tekniği denilince akla ilk 
olarak intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu gelse de 
assisted hatching, preimplantasyon genetik tanı için 
hücre biyopsisi, defragmantasyon, ooplazma, çekir-
dek ve mitokondri transferi, blastosöl boşluğunun 
küçültülmesi de mikromanipülasyon yöntemleridir-
ler.

Parsiyel Zona Diseksiyonu

Zona pellisuda fertilizasyon sırasında her iki gamet 
hücresi arasında ilişki kurulmasında önemli görevi 
olan ve polispermiyi engelleyen önemli bir yapısal 
bariyerdir. Fertilizasyon problemi yaşayan hastalarda 
bariyerin ortadan kaldırılması sperm penetrasyonu-
nu kolaylaştırabilir. Zona pellisuda tamamen ortadan 
kaldırıldığında muhtemelen anöploidi oranı, oositin 
çok sayıda sperm ile fertilize olması nedeniyle imp-
lantasyon oranları daha düşük olmaktadır(1). Yine as-
lında fizyolojik olan bu bariyerin tamamen ortadan 

kaldırılması ile yapılan ilk denemeler oldukça yüksek 
polispermi oranları ile sonuçlanmıştır (% 20) (2). Bu 
nedenle zona pellisudanın tamamen ortadan kaldı-
rılması yerine kesintiye uğratılması yoluna gidilmiştir. 
 Parsiyel zona diseksiyonunda ince bir pipet yar-
dımı ile zona pellisida mekanik olarak kesintiye uğ-
ratılmaktadır. Meydana getirilen açıklık çok fazla 
olmadığı için polispermi riski tamamen ortadan 
kaldırılmaya göre daha az görülmektedir(3). İşlem 
öncesi oositlerin ooplazmayı küçültmek için sukroz 
solüsyonunda bekletilmesi canlılık oranlarını yüksek 
tutmaya yardımcı olmuştur(2). 
 PZD oligozoospermik hastalarda avantajlıdır, an-
cak astenozoospermi, kombine semen problemleri 
veya immünolojik infertilite durumlarında yeterince 
akrozom reaksiyonu tamamlamış sperm olmadığı 
için bir fayda sağlayamamaktadır. Polispermik fertili-
zasyon, geç embriyoner gelişim, yöntemin dezavan-
tajlarıdır.

Zona pellisudanın mekanik olarak kesintiye uğratılarak 
meydana gelen açıklıktan sperm penetrasyonunun kolay-
laştırılması işlemidir.

Subzonal insemination (SUZI)

Yöntem perivitellin alana daha az sayıda sperm (5-
25) bırakarak polispermi oranlarını düşürme esasına 
dayanmaktadır. Zona pellisuda aşıldığı için akrozom 
reaksiyonunu tamamlamış spermler seçilmelidir. 
Yapılan bir çalışmada SUZI yöntemi ile % 30’luk döl-
lenme ve %14’lük gebelik oranları gözlenmiştir(4). 
Bir başka çalışmada %14 düşük ve %4,2’ lik malfor-
masyon oranları (istatistiksel olarak diğer yöntemler 
ile anlamlı fark yok) tespit edilmiştir(5). Parsiyel zona 
diseksiyonuna göre gebelik sonuçları daha iyi olsa da 
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fertilizasyon oranları intrasitoplazmik sperm injeksi-
yonuna göre daha düşüktür.

Polispermi oranını düşürmek amacıyla perivitellin ala-
na az sayıda sperm bırakılarak gerçekleştirlen yardımcı 
üreme tekniğidir.

Assisted Hatching (AH)

İmplantasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşebilme-
si için blastosistin uterus içerisine ulaştığında zona 
pellusida (ZP) dan ayrılması gerekir (6). ZP dan ayrıl-
ma prosesinde aksaklık olabileceği öngörülen hasta 
gruplarında (tekrarlayan implantasyon başarısızlığı 
olanlarda, kadın yaşının ileri olduğu olgularda, bazal 
FSH değerleri yüksek olanlarda ve zonası 15µm. den 
kalın olan hastalarda) zonada açılan bir deliğin blas-
tosistin dışarı çıkışını kolaylaştırdığı düşünülmekte 
olup bu işleme “assisted hatching” denilmektedir (7). 
AH işlemi mekanik, kimyasal, enzimatik ya da lazer 
yardımı ile gerçekleştirilebilir. Bunlar içerisinde en 
kolay ve en hızlı olanı lazer yardımı (özellikle diode 
lazer) ile yapılan AH işlemidir. ZP’nin delinmesi için 
hem kontakt hem de non-kontakt lazerler kullanı-
labilir. Kontakt lazerlerde ışını göndermek için steril 
mikro pipetlere ve optik li� ere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Non-kontakt lazerlerde ise lazer ışını embriyo ya da 
oosite mikroskobun objektifinden gönderilir. Bu sis-
temde lazer yayılımı su içerisinden gerçekleştiği için 
embriyo ya da oosit DNA’sı UV emiliminin zararlı et-
kilerinden korunmuş böylece muhtemel mutajenik 
etki de önlenmiş olur (7,8).

İmplantasyon oranını arttırmak amacıyla zona pellisi-
da da mekanik, kimyasal, enzimatik ya da lazer yardımı 
ile açıklık oluşturulması işlemidir. Kliniğimizde lazer 
yardımlı AH uygulanmaktadır.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) spermin 
direk olarak ooplazma içerisine yerleştirildiği, esa-
sen erkeklerde görülen infertilite problemini çözmek 
üzere geliştirilmiş yardımcı üreme tekniğidir. Yardım-
cı üreme teknikleri içerisinde ICSI geniş bir terapötik 
yelpazeye sahiptir. Özellikle progresif motilitenin az 
olduğu olgularda, spermatozanın cerrahi yöntemler-
le epididim ya da testisden elde edildiği azospermik 
olgularda, oosit sayısı az olan olgularda ve Preimp-

lantasyon Genetik Tanı (PGT) uygalanacak olan olgu-
larda tercih edilmektedir (6,9).
 ICSI 1991 yılında hayvan modellerinde Iritani ta-
rafından başarılı bir şekilde uygulanmıştır(6). İnsan 
oositlerindeki uygulamalar ise 1992 yılından önce 
başlamış ve ilk canlı doğum 1992 yılında Palermo 
ve ark. tarafından bildirilmiştir(6). Günümüzde artık 
rutin olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiş olan 
ICSI’nin başarısı temelde iki önemli faktöre bağlıdır: 
i. spermin hareketsizleştirilmesi ve ii. enjeksiyon sıra-
sında ooplazmanın aspire edilmesi. Spermin hareket-
sizleştirilmesi sayesinde oosit sitoplazmasının zarar 
görmesi engellenir ve sperm sitozolünde bulunan 
fosfolipaz C zeta nın salınarak oositi aktive etmesi 
sağlanır. Oosit aktivasyonu sperm nukleusunun de-
kondanse olması ve dolayısı ile erkek pronukleusu-
nun oluşumu için gereklidir. Hareketsizleştirme işle-
minde, mikroenjeksiyon pipeti seçilen sperm ile 90o 
lik açı yapacak şekilde yerleştirilir ve manipülatörün 
kolu kullanılarak enjeksiyon pipeti yumuşak bir şekil-
de aşağıya indirilerek sperm kuyruğu bir yandan pet-
rinin tabanına doğru itilirken diğer yandan mikroen-
jeksiyon kolu sağa doğru hareket ettirilerek sıkıştırılır. 
Sperm kuyruğu, boyun kısmından uzak bir yerden 
sıkıştırılmalıdır. Boyun kısmında bulunan proksimal 
sentriyol, I. Mitoz bölünmeyi gerçekleştirecek olan iğ 
iplikçiklerinin oluşumunda görev alır. Proksimal sent-
riyollerin hasar görmesi ya da yalnızca sperm başının 
enjekte edilmesi başarısız sonuçlara yol açar. Hare-
ketsizleştirilen spermin önce kafası enjeksiyon pipe-
tinden içeri girecek şekilde pipet içerisine alınıp bıra-
kılır. Daha sonra ise kuyruk kısmından aspire edilerek 
mikroenjeksiyon pipeti içerisinde pipet ucuna çok 
yakın bir yerde sabit duruncaya kadar dengelenme-
li, oosit ancak bu kontrol sağlandıktan sonra enjekte 
edilmelidir. ICSI işleminde birinci kutup cisimciğini 
atmış MII oositler kullanılır. MII oositler haploid bir 
set kromozom içerdiği için enjeksiyon sonrası oluşan 
zigot diploid olacaktır. Oositlerin ısı değişiminden et-
kilenmemesi için işlem ısıtıcı tabla üzerinde mümkün 
olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Her hasta 
için ayrı bir enjeksiyon ve holding pipeti kullanılma-
lıdır. Mikroenjeksiyon işlemi sırasında iğ iplikçikleri-
nin zarar görmemesi için oosit holding pipet yardı-
mı ile birinci kutup cisimciği saat 6 ya da 12 yönüne 
bakacak şekilde saat 9 pozisyonundan tutulmalıdır. 
Hareketsizleştirilen sperm enjeksiyon pipetinin uç 
kısmında sabitlendikten sonra oositin saat 3 pozis-
yonunda ZP’ye yaklaşarak oositin içerisine doğru 
itilir. Enjeksiyon pipeti yaklaşık olarak yumurtanın 
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tam ortasına geldiğinde bir miktar ooplazma aspire 
edilerek, enjeksiyon pipetinin ooplazmik membranı 
deldiği tespit edildikten sonra sperm hücresi oosi-
tin içerisine bırakılır ve pipet oositten yavaşça dışarı 
çekilir (6,7,9,10). Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan 
sonra holding pipeti kontrol eden joystick aracılığı 
ile oosit serbest bırakılır. Enjeksiyondan sonra fizyo-
lojik pH’nin ve ısının bir an önce dengelenmesi için 
oositler bol miktarda bikarbonat tamponlu medyum 
ile yıkanarak inkübatördeki yerlerine yerleştirilir.

Progresif motilitenin az olduğu olgularda, spermatozanın 
cerrahi yöntemlerle epididim ya da testisden elde edildiği 
azospermik olgularda, oosit sayısı az olan olgularda ve 
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) uygalanacak olan 
olgularda ICSI tercih edilmektedir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

PGT hem oosit hem de in vitro fertilizasyon (IVF) 
yöntemleri kullanılarak geliştirilmiş olan preimplan-
tasyon dönem embriyosunda ortaya çıkabilecek po-
tansiyel kromozomal anomalileri saptamak amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir. PGT yapısal kromozomal 
anomaliler (translokasyonlar, inversiyonlar, deles-
yonlar), tek gen hastalıkları, Human Leukocyte Anti-
gen (HLA) uyumlu kardeş ve geç başlangıçlı genetik 
predispozisyonu olan hastalıklar için kullanılmak-
tadır. Günümüzde temel olarak kullanılan üç farklı 
biyopsi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar fertilizasyon 
öncesi ve sonrasında kutup cisimciği biyopsisi, bö-
lünme safhasında blastomer biyopsisi ve blastosist 
aşamasında trofektoderm biyopsisi şeklinde uygu-
lanmaktadır (11,12).

Kutup Cisimciği Biyopsisi

Kutup cisimcikleri mayotik hücre döngüsünün yan 
ürünleri olup embriyo gelişimi üzerinde herhangi 
bir etkileri bulunmamaktadır. Kutup cisimciği biyop-
sisi paternal ve mitotik kaynaklı anöploidileri tespit 
edemediği için günümüzde bu yöntemi kullanan çok 
az PGT laboratuvarı bulunmaktadır. Ancak embriyo 
biyopsisine ahlaki ve etik açıdan karşı çıkan gruplar 
ile embriyo biyopsisinin yasak olduğu Avusturya ve 
İsviçre gibi ülkelerde tercih sebebidir (11,13). Biyopsi 
işlemleri HEPES tamponlu mediumlar içerisinde ve 
ısıtıcı tabla üzerinde gerçekleştirilir. Oosit holding pi-
pet yardımı ile saat 9 pozisyonunda tutularak kutup 
cisimcikleri saat 06 ya da 12 pozisyonunda sabitlenir. 

AHA yöntemlerinden biri kullanılarak kutup cisim-
ciğine yakın bir yerden ZP’de delik açılır ve biyopsi 
pipeti ile kutup cisimciği aspire edilir.

Blastomer Biyopsisi

Embriyonik gelişimin üçüncü gününde 6-8 hücre 
aşamasına gelmiş embriyodan bir hücrenin koparıla-
rak alınması işlemidir. Bu evrede embriyonun mitotik 
aktivitesi çok yüksek olduğu için çıkartılan blasto-
merlerin embriyo gelişimi üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmadığı düşünülmektedir. Biyopsi işlemi blas-
tomerler arasındaki bağlantıyı zayı� atan kalsiyum 
ve magnezyum içermeyen medyumlar içerisinde 
gerçekleştirilir (11,14). Hangi blastomerin aspire edi-
leceği tayin edildikten sonra embriyo holding pipet 
yardımı ile bu blastomerden uzak bir noktadan tutu-
lur. Blastomer seçiminde en önemli kriter nükleusun 
görülmesidir. Ayrıca hem hücre kitlesinin minimum 
seviyede azaltılması amacı ile, hem de daha büyük 
blastomerler kısa süre içerisinde gerçekleşecek bir 
mitoz bölünmenin habercisi olabileceğinden biyopsi 
için nispeten küçük bir blastomerin tercih edilmesi 
daha uygun olacaktır. AHA yöntemlerinden biri ile 
ZP’de delik açıldıktan sonra blastomer ya aspire edi-
lerek ya da embriyonun sıkıştırılması sonucu dışarı 
çıkarılır. İşlem sonrasında biyopsi medyumunu uzak-
laştırmak amacı ile embriyo bikarbonat tamponlu 
medyum ile bol miktarda yıkanarak inkübatördeki 
yerine yerleştirilir.

Trofektoderm Biyopsisi

Son yıllarda en çok tercih edilen, embriyonik gelişi-
min beşinci gününde yapılan biyopsi işlemidir. Tro-
fektoderm (TE) biyopsisi ile tek seferde daha fazla 
sayıda hücre alınabildiği için hem sonuç verme oranı 
artmakta hem de mozaisizm ve Allele Drop-Out gibi 
teknik hatalar minimum düzeye inmektedir. Yönte-
min bir başka avantajı ise biyopsi işleminin TE hüc-
releri ile gerçekleştirilmesidir. Böylece embriyonun 
iç hücre kitlesi zarar görmemekte ve embriyonun 
tutunma şansı artmaktadır. TE biyopsisi yine HEPES 
tamponlu besi yeri içerisinde mekanik olarak ya da 
lazer kullanılarak yapılabilir. Mekanik yöntemde, 
embriyonik gelişimin 3. veya 4. gününde ZP’de de-
lik açıldıktan sonra 5. gün hatch olan blastosistteki 
trofektoderm hücreleri biyopsi pipeti içerisine aspire 
edilir ve holding pipete sürtülerek TE hücreleri kopa-
rılır. Mekanik yöntemin hem travmatik olması hem 
de fazla sayıda hücre alınmasına sebebiyet vermesi 
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nedeni ile hücrelerin ayrılması için lazer kullanılmaya 
başlanmıştır. Lazer atışları sayesinde hücreler bağ-
lantı noktalarından kolayca koparılmakta ve sınırlı 
sayıda hücre alınması sağlanmaktadır (11,14).

PGT yapısal kromozomal anomaliler (translokasyon-
lar, inversiyonlar, delesyonlar), tek gen hastalıkları, Hu-
man Leukocyte Antigen (HLA) uyumlu kardeş ve geç 
başlangıçlı genetik predispozisyonu olan hastalıklar için 
kullanılmaktadır. Kliniğimizde en çok trofektoderm bi-
yopsisi yapılmaktadır. Embriyonik gelişimin 3. veya 4. 
gününde ZP’de delik açıldıktan sonra 5. gün hatch olan 
blastosistteki trofektoderm hücreleri biyopsi pipeti içeris-
ine aspire edilir ve holding pipete sürtülerek TE hücreleri 
koparılır.

Defragmantasyon 

Bu işlem genellikle asiste hatching esnasında sitop-
lazmanın parçalanması şeklinde oluşan sitoplazmik 
fragmanların pipet ile aspire edilmesi esasına dayan-
maktadır. Güncel laboratuvar ve kültür medyumları ile 
defragmantasyon işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ooplazma, mitokondri ve çekirdek transferi 

Düşük miktarda sağlıklı ooplazma dokusu transferi-
nin özellikle ooplazmik yetersizliği olan hastalarda 
başarı şansını arttırdığı esasına dayanır. Özellikle ileri 
yaşta ve prematür over yetmezliği olan kadınlarda 
daha genç yaş hastalardan alınan ooplazmanın trans-
feri ile, bir anlamda oositin gençleştirilmesi işlemidir. 
Ooplazma transferi ile mRNA, protein, mitokondri 
ve diğer bir takım organeller de transfer olmaktadır. 
Çekirdek naklinin insanda kullanımı etik tartışma ko-
nusudur daha çok hayvan klonlama çalışmalarında 
kullanılmaktadır. Oositin enerji üretim kaynağı olan 
mitokondrinin, özellikle kadın yaşı ileri olan ve zayıf 
over yanıtlı hastalarda DNA yapısı hasarlanmaktadır. 
Bu yöntemde hastanın kendi overinden alınan doku 
bir dizi işlemden geçirilerek mitokondrileri ayrılmak-
ta ve dondurulmaktadır. Sonraki siklusta oositlere 
mikroenjeksiyon yapılırken çözülen mitokondri içe-
riği de spermle birlikte verilmektedir.

Pronükleus mikromaniplasyonu

Over rezervi çok kısıtlı olgularda, anormal fertilizas-
yon sonucu oluşan 3 PN pronukleustan fazla olanın 
alınması tekniğidir. Daha sonrasında bu hastalara 
preimplantasyon genetik tarama önerilmektedir.

Blastosel boşluğunun küçültülmesi 

Dondurma işlemi yapılacak blastosist aşamasındaki 
embriyolarda blastosöl sıvısının çekilerek kristalleş-
menin minimal düzeyde tutulmaya çalışıldığı mikro-
maniplasyon tekniğidir. İşlem mikroenjeksiyon pipe-
tinin iç hücre kitlesinin karşı tarafından ilerletilmesi 
ile gerçekleştirilmelidir. 
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Giriş

IVF uygulamalarında kriyoprezervasyonun amacı ge-
beliği sağlamak, çoğul gebelikleri önlemek ve doğur-
ganlığı korumaktır. Günümüzde hem sperm hem de 
embriyo kriyoprezervasyonu, yardımla üreme yön-
temlerinde rutin işlemler haline gelmiş durumdadır. 
Embriyo kriyoprezervasyonu tekniklerinin gelişmesi 
ile birlikte giderek taze embriyo transferlerinin sayısı 
azalmakta ve IVF döngüsünün etkinliği maksimuma 
çıkmaktadır. Araştırma verileri, taze ve dondurul-
muş embriyo transferi olan kadınların, dondurulmuş 
embriyolarını kullanarak %8 ek canlı doğum elde et-
tiğini göstermektedir. Oosit kriyoprezervasyonu son 
yıllarda klinik uygulamaya sokulmuş ve daha yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Oosit kriyopre-
zervasyonu, onkolojik tedavi veya kronik hastalık ne-
deniyle doğurganlığını kaybetme riski altında bulu-
nan kadınlarda doğurganlığın korunması açısından 
avantaj sağlamaktadır. Embriyoların dondurularak 
saklanması, tek IVF döngüsünde elde edilen yumur-
talardan gelişen embriyolardan iki ya da daha fazla 
çocuk elde etme şansını vermektedir. Sperm ve testis 
dokusu dondurulması uzun süredir yapılmaktadır. 
Günümüzde yöntemler daha çok vitrifikasyon diye 
tanımlanan hızlı soğutma ve camsılaştırma yöntemi-
ne yönelmiştir. Ülkemizde kriyoprezervasyon ile ga-
met, gonad dokusu dondurulmasına IVF yönetmeliği 
ile çeşitli kurallar getirilmiştir.

KRİYOPREZERVASYONDA YÖNTEMLER

Doku ve/veya hücre kriyoprezervasyonundaki ba-
şarı, herhangi bir kriyobiyolojik protokolün altında 
yatan biyofiziksel temellerin anlaşılması üzerine ku-
ruludur (1). Soğutma boyunca, hücreler ve dokular 
ortamlarında ozmotik dengeyi medyumları ile bir-

likte kaybederler. Hücre dışı ortam, yaklaşık -5 ° C 
sıcaklıkta donmaya başlar, ancak sitoplazma donma-
mış halde kalır. −5 ile −10 °C arasında, hücreler hızlı 
soğutulur ve hücre dışı buzun büyümesi hücre dışı 
medyumda bulunan elektrolit konsantrasyonunun 
artmasına neden olur. Hücreler, şiddetli hücre dehid-
rasyonuna ve büzülmeye neden olan suyu kaybeder 
ve besiyeri ile dengeye gelir. −10 ile −15 ° C arasında 
hücre buzunu ve hücre-hücre temaslarını arttırarak 
hücre dışı buz genişler. Bunlar, paketleme etkisine 
yol açar ve hücre hasarına neden olabilir. Hücrelerin 
aşması gereken en büyük engel sudan buza faz ge-
çişidir. Aslında, −15 ile −60 ° C arasında, hücreler çok 
daha fazla soğutulur. Hücre dışı buz kristalleri büyür 
ve istisnai olarak, buz kristali hidrojen bağları hücre 
zarı boyunca birleşerek hücre içi donma yoluyla oz-
motik dengeye yol açar. Hücre içi buzun donması, 
dondurarak saklama kaynaklı hücre hasarının başlıca 
etkeni olarak kabul edilir. Bu nedenle, hücrelerin ve 
dokuların, bu ara bölgenin ölümcüllüğüne dayana-
cak (−15 ile 60 °C arasında) yeteneğe sahip olmaları 
gerekmektedir, soğutma ve ısınmaya iki kez geçme-
leri gereken bu durum yaşamlarını devam ettirmek 
için çok önemlidir (2). 
 Hücrelerin kriyoprezervasyona içsel tepkisine, 
hücrelerin bir dokunun parçası olup olmadığına veya 
bir hücre süspansiyonundan izole edilip edilmediği-
ne bağlı olarak değiştiğine dair kanıtlar vardır. Aslın-
da, kriyoprezervasyonun mikroskobik bir hücresel 
seviyeden makroskobik bir doku seviyesine yükseltil-
mesi, ısı ve kütle transfer fenomenlerini doğurmakta-
dır (3). Isı transferi sınırlamaları, bir doku numunesi-
nin ısıl iletkenliği ile ilgilidir. Genel olarak, dokularda 
hücre süspansiyonları ile karşılaştırıldığında hızlı so-
ğutma ve ısınma oranlarının elde edilmesi daha zor-
dur, bu da bir doku numunesi boyunca homojen 
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olmayan soğutma oranlarını gösterir. Bu nedenle, 
numunenin iç kısmında sıcaklık, yüzeye kıyasla daha 
yavaş değişecektir. Kütle transferi ve onu izleyen su-
yun yeniden dağıtılması, tek tek hücreler durumun-
da membran sınırlı su taşınması ile belirlenir, oysa 
çok hücreli dokularda hücre-hücre etkileşimleri ve 
difüzyon işlemlerinin dikkate alınması gerekir (3,4).
 Donma ve çözülme sırasında hücre sağkalımı-
nı arttırmak için, hücre içi buz kristali oluşumunun 
neden olduğu kriyo hasarından kaçınılmalıdır. Kri-
yoprotektif ajanların eklenmesi ve donma ve çözül-
me hızlarının kontrol edilmesi, buz oluşum sıcaklıkla-
rını −40 ° C’ye düşürerek kriyoprezervasyon sırasında 
olası hasar penceresinin genişliğini azaltmayı amaç-
lamaktadır. İki kriyoprotektan sınıfı vardır, bunlar 
arasında örneğin dimetil sülfoksit [DMSO], gliserol, 
formamid ve propandiol ve şekerler örneğin sukroz, 
trehaloz, dekstran, laktoz ve d-mannitol ve yüksek 
moleküler ağırlıklı bileşikler örn. polietilen glikol ve 
hidroksietil nişasta yer almaktadırlar. Kriyoprotek-
tif etki, çözündürme konsantrasyonunu azaltmak 
ve dehidrasyon ve rehidrasyon aşamaları sırasında 
membran stabilitesini arttırmaktan ibarettir(5). 
 Vitrifikasyon donmaya karşı ümit verici bir alter-
natif olabilir. Bu durum, ultrahızlı sıvı katılaşmasına 
yol açar ve böylece buz oluşumunu önler. Bu tek-
nikte, çok yüksek kriyoprotektan konsantrasyonla-
rı, çözeltide kristal oluşumunu önleme ve hüclerin, 
zarlarının zarar görmesini önleyecek kadar yavaş 
küçülmelerini sağlamak amacıyla ultra hızlı soğutma 
hızlarıyla (>106°C /dak) birleştirilir. Bunu, faz geçişi 
hasarını önlemek için numunelerin doğrudan sıvı 
azot içine daldırılması takip eder (6).
 Bir kriyoprezervasyon işlemindeki ana adımlar şu 
şekilde özetlenebilir: (i) soğumadan önce hücrelere 
/dokulara kriyoprotektanların eklenmesi, (ii) hücre-
lerin / dokuların, hücrelerin / dokuların depolandığı 
düşük bir sıcaklığa (örneğin, -196 ° C, sıvı azot sıcak-
lığı) doğru soğutulması, (iii) hücreleri / dokuları ısıt-
mak ve (iv) erime sonrası kriyoprotektan’ların hücre-
lerden / dokulardan çıkarılması.
 Kriyoprezervasyon için IVF uygulamalarında ge-
leneksel yavaş dondurma yöntemleri ve hızlı soğut-
ma yöntemleri (vitrifikasyon) uygulanmaktadır (7-8). 
Yöntemlerin uygulanmasında çeşitli faktörler embri-
yo ve oositlerin canlı kalmasını etkilemektedir (9, 10). 
İnsan embriyolarının başarılı kriyoprezervasyonu ilk 
olarak 1983 yılında Trounson ve Mohr tarafından, 
dimetil sülfoksit (DMSO) kullanılarak yavaşça soğu-
tulmuş çok hücreli embriyolar ile bildirilmiştir (11). 

Tekniğin ardından yapılan değişiklikler, kriyoprotek-
tanlar olarak 1,2-propandiyol ve sükrozun eklenme-
si ve sıvı azotun içine daldırılmadan önce −30 °C’ye 
yavaş soğutulmasıyla hemen hemen herkes tarafın-
dan sunulan standart bir yöntem olarak kriyoprezer-
vasyonun başlatılmasıyla sonuçlandı (12). Bu hizmet 
dünya çapında IVF programı olarak sürdürüldü (13).
 Yavaş donma, hücre dışı boşluklar arasındaki 
sıvı değişiminden dolayı denge donması olarak bi-
linir ve hücrelere ciddi ozmotik ve deformasyon et-
kisi olmadan güvenli donma ile sonuçlanır (14). Bu 
teknik, ciddi toksik ve ozmotik hasara neden olma-
yabilecek nispeten düşük konsantrasyondaki kri-
yoprotektanların kullanılması nedeniyle güvenli bir 
prosedür olarak kabul edilir. Bununla birlikte, düşük 
konsantrasyonlardaki kriyoprotektanlar, hücrelerde 
buz kristali oluşumunu önlemek için yetersiz olabile-
ceğinden, yavaş dondurma daha fazla zaman alır ve 
pahalı bir programlanabilir dondurma makinesi ge-
rektirir; embriyologların çoğu bu teknikten memnun 
değildir ve vitrifikasyon gibi diğer kriyoprezervasyon 
protokollerini bulmaya çalışırlar (15,16,17). İlk olarak 
1985 yılında Rall ve Fahy tarafından memeli embri-
yolarının kriyoprezervasyonu için rapor edildiği gibi, 
daha sonra insan bölünme aşaması embriyosunda 
denenmesi ve 1990’da başarılı bir şekilde doğum ile 
sonuçlanan vitrifikasyon tekniği günümüzde başarı 
ile kullanılmaktadır (18).

Yavaş dondurma işlemi

Yavaş,kademeli dondurma işleminde uygun sayıda 
(3-5 adet) embriyo ilk önce Ham’s-F10 besiyerinde 
(Gibco, Invitrogen, Life Technologies, Paisley, İskoç-
ya) 1.5 mol / L 1,2-propandiol (Sigma), %20 (hacim-
ce) / vol) albümin içeren dengeleme çözeltisinde 10 
dakika inkübe edilir. Daha sonra donma çözeltisine 
(1.5 mol / L 1,2-propandiyol ve 0.5 mol / L sukroz, %5 
albumin ) aktarılır. Daha sonra, plastik taşıyıcılara üç 
ila beş embriyo yüklenir (Cryostraw 0.2 m; Labotect 
GmbH, Labor-Technik-Gottingen, Almanya) ve don-
durma programı aşağıdaki gibi yürütülür. Embriyolar 
23.0 °C’de otomatik kendi kendine tohumlama ma-
kinesine (CTE 880; Cryo-Technik-Erlangen, Almanya), 
veya Planer makinesine yerleştirilir; °1.0 °C / dk ile 0.0 
°C, −0.5 °C / dk ile min 2.0 °C, −0.3 °C / dk ile −3.0 °C, 
−0.2 °C / dk ile −5.0 °C’ye soğutulur C, −0.1 °C / dk 
ila −7.0 °C arasında, 5 dakika boyunca −7 °C’de ken-
di tohumlaması(seeding) için (zayıf tohumlama du-
rumlarında, soğutulmuş bir metal çubuk ile, mekanik 
tohumlama başlatılır) ve −0.3’te °C / dk ila −33 °C’ye 
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kadar soğutulur Embriyolar daha sonra sıvı azot içine 
daldırılmadan önce 30 dakika boyunca -33.0 ° C’de 
tutulur. Embriyolar uzun yıllar sıvı azotta saklanabilir.
Yavaş dondurma işleminde çok sayıda teknik alterna-
ti� er de geliştirilmiştir (19). 
 Çözme işleminde ise, hastanın donmuş embriyo-
ları transfer gününde sıvı azottan çıkarılır, oda sıcak-
lığına maruz bırakılır ve hemen 30 ° C’de bir su ban-
yosuna daldırılır. Embriyolar taşıyıcıdan bir çözülme 
solüsyonuna daldırılarak çıkarılır. Çözülme çözeltisin-
de (0.5 mol / 1 sukroz ve 20), azalan 1,2-propandiol 
konsantrasyonları (5 dakika boyunca 1.0 mol / L ve 
5 dakika boyunca 0.5 mol / L) inkübe edilir. Ham’s-
F10’da %5 albuminli solüsyonda 5 dakika süreyle 
tutulur ve son olarak sukroz içermeyen Ham’s F10 so-
lüsyonunda 5 dakika tutularak embriyo kültür orta-
mına alınır. Embriyo transferi için blastomerlerin %50 

sinden fazlasının canlı olması gereklidir (19). 

Vitrifikasyon

Uygun fazla embriyolar, ilk önce %20 Albumin ile tak-
viye edilmiş Ham F-10 ortamında %7.5 etilen glikol 
(EG) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Almanya) ve %7.5 
dimetil sülfoksit (DMSO) (Sigma-Aldrich) içeren den-
geleme çözeltisi içinde oda sıcaklığında 5-15 dakika 
inkübe edilir. İlk büzülme ve geri dönüşümden son-
ra, aspire edilir ve oda sıcaklığında 50-60 sn boyunca 
%20 Albumin ile takviye edilmiş Ham F-10 ortamına 
vitrifikasyon çözeltisine (%15 EG,%15 DMSO, 0.5 M 
sukroz) yerleştirilir. Hücresel büzülme gözlemlendik-
ten sonra, embriyolar aspire edilir ve Cryotop’un (Ki-
tazato, Japonya) ucuna yerleştirilir. Her bir Cryotop 
üzerine dörtten fazla embriyo yerleştirilmemelidir. 
Embriyoların soğutulması, sıvı azotla doğrudan te-
mas yoluyla gerçekleştirilir. Kriyotoplarda embriyolar 
koruyucu kılı� arına sıvı azot içinde yerleştirildikten 
sonra azot tankına yerleştirilir (19,20). 
 Donmuş çözülmüş embriyo transferi gününde 
hastanın Cryotop’u sıvı azottan çıkarılır. Embriyolar 
erime çözeltisine (%20 Albumin ile desteklenmiş 
Ham F-10 ortamında 1 M sukroz) 37.0°C sıcaklıkta 
50-60 sn boyunca maruz bırakılır ve daha sonra 3 da-
kika boyunca 0.5 M sukroz seyreltme çözeltisine ak-
tarılır, sonra oda sıcaklığında, iki kez, 3’er dakika 0.25 
M sukroz çözeltisinde tutulur. Daha sonra %20 albu-
minli Hams F-10 çözeltisinde 3-5 kez yıkanır. Daha 
sonra kültür ortamına alınan embriyolar transfere 
hazırdır. 

OOSİT VE EMBRİYO KRİYOPREZERVASYONU 

Hayvan çalışmalarında ilk başarılı fare embriyo kri-
yoprezervasyonu, 1972’de iki araştırma grubu ta-
rafından birbirinden bağımsız olarak rapor edildi 
(9,10,11). Bir yıl sonra, ilk buzağının dondurulmuş 
embriyodan doğumu yayınlandı (12). Dondurulmuş 
embriyodan ilk insan gebeliği, fare ve inek embriyo-

Tablo 1. Irvine Scientific vitrifikasyon kiti formulasyonu- çözme işlemine ek olarak %20 sentetik serum supplement ve 35 µg/
ml gentamisin ilave edilmektedir.Irvine Scientific,US
solüsyon  DMSO(v/v)  EG (v/v)  sukroz
Dengeleme solüsyonu (ES)  %7,5  %7,5  0
Vitri� kasyon solüsyonu (VS)  %15  %15  0,5 M
Çözme solüsyonu (TS)  %0  %0  1 M
Dilüe çözme solüsyonu (DS)  %0  %0  0,5 M
Yıkama solüsyonu (WS)  %0  %0  0

Resim 1. Yavaş-kademeli dondurma cihazı, 
Planer PLC,UK

donma	  çözeltisine	  (1.5	  mol	  /	  L	  1,2-‐propandiyol	  ve	  0.5	  mol	  /	  L	  sukroz,	  %	  5	  albumin	  )	  aktarılır.	  	  Daha	  
sonra,	  plastik	  taşıyıcılara	  üç	  ila	  beş	  embriyo	  yüklenir	  (Cryostraw	  0.2	  m;	  Labotect	  GmbH,	  Labor-‐
Technik-‐Gottingen,	  Almanya)	  ve	  dondurma	  programı	  aşağıdaki	  gibi	  yürütülür.	  Embriyolar	  23.0	  °	  C'de	  
otomatik	  kendi	  kendine	  tohumlama	  makinesine	  (CTE	  880;	  Cryo-‐Technik-‐Erlangen,	  Almanya	  )	  ,veya	  
Planer	  makinesine	  yerleştirilir;	  °1.0	  °	  C	  /	  dk	  ile	  0.0	  °	  C,	  −0.5	  °	  C	  /	  dk	  ile	  min2.0	  °	  C,	  −0.3	  °	  C	  /	  dk	  ile	  −3.0	  
°	  C,	  −0.2	  °	  C	  /	  dk	  ile	  −5.0	  °	  C'ye	  soğutulur	  C,	  −0.1	  °	  C	  /	  dk	  ila	  −7.0	  °	  C	  arasında,	  5	  dakika	  boyunca	  −7	  °	  
C'de	  kendi	  tohumlaması(seeding)	  için	  (zayıf	  tohumlama	  durumlarında,	  soğutulmuş	  bir	  metal	  çubuk	  
ile,	  mekanik	  tohumlama	  başlatılır)	  ve	  −0.3'te	  °	  C	  /	  dk	  ila	  −33	  °	  C.ye	  kadar	  soğutulur	  Embriyolar	  daha	  
sonra	  sıvı	  azot	  içine	  daldırılmadan	  önce	  30	  dakika	  boyunca	  -‐33.0	  °	  C'de	  tutulur.	  Embriyolar	  uzun	  yıllar	  
sıvı	  azotta	  saklanabilir.Yavaş	  dondurma	  işleminde	  çok	  sayıda	  teknik	  alternatifler	  de	  geliştirilmiştir	  
(19).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Resim	  1.	  Yavaş-‐kademeli	  dondurma	  cihazı	  ,Planer	  PLC,UK	  

	  

Çözme	  işlemi	  ise	  ,	  donmuş	  çözülmüş	  embriyo	  transferi	  gününde	  hastanın	  embriyoları	  sıvı	  azottan	  
çıkarılır,	  oda	  sıcaklığına	  	  maruz	  bırakılır	  ve	  hemen	  30	  °	  C'de	  	  bir	  su	  banyosuna	  daldırılır.	  Embriyolar	  
taşıyıcıdan	  bir	  çözülme	  solüsyonuna	  daldırılarak	  çıkarılır.	  	  Çözülme	  çözeltisinde	  (0.5	  mol	  /	  1	  sukroz	  ve	  
20),	  azalan	  1,2-‐propandiol	  konsantrasyonları	  (5	  dakika	  boyunca	  1.0	  mol	  /	  L	  ve	  5	  dakika	  boyunca	  0.5	  
mol	  /	  L)	  inkübe	  edilir.	  Ham's-‐F10'da	  %	  5	  albuminli	  solüsyonda	  5	  dakika	  süreyle	  tutulur	  ve	  son	  olarak	  
sukroz	  içermeyen	  Ham’s	  F10	  solüsyonunda	  5	  dakika	  tutularak	  embriyo	  kültür	  ortamına	  alınır.Embriyo	  
transferi	  için	  blastomerlerin	  %50	  sinden	  fazlasının	  canlı	  olması	  gereklidir	  (19).	  	  

Vitrifikasyon	  

Uygun	  fazla	  embriyolar,	  ilk	  önce%	  20	  Albumin	  ile	  takviye	  edilmiş	  Ham	  F-‐10	  ortamında%	  7.5	  etilen	  
glikol	  (EG)	  (Sigma-‐Aldrich,	  Steinheim,	  Almanya)	  ve	  %	  7.5	  dimetil	  sülfoksit	  (DMSO)	  (Sigma-‐Aldrich)	  
içeren	  dengeleme	  çözeltisi	  içinde	  oda	  sıcaklığında	  	  	  5-‐15	  dakika	  inkübe	  edilir.	  İlk	  büzülme	  ve	  geri	  
dönüşümden	  sonra,	  aspire	  edilir	  ve	  oda	  sıcaklığında	  50-‐60	  sn	  boyunca	  %	  20	  Albumin	  ile	  takviye	  
edilmiş	  Ham	  F-‐10	  ortamına	  vitrifikasyon	  çözeltisine	  (%	  15	  EG,%	  15	  DMSO,	  0.5	  M	  sukroz)	  yerleştirilir.	  .	  
Hücresel	  büzülme	  gözlemlendikten	  sonra,	  embriyolar	  aspire	  edilir	  ve	  Cryotop'un	  (Kitazato,	  Japonya)	  
ucuna	  yerleştirilir.	  Her	  bir	  Cryotop	  üzerine	  dörtten	  fazla	  embriyo	  yerleştirilmemelidir.	  Embriyoların	  
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larının dondurma yöntemleri ile gerçekleştirildi an-
cak 2. trimesterde spontan olarak sonlandırıldı (13). 
Bu çalışmalar ile birlikte hem sperm hem de embriyo 
kriyoprezervasyonu, yardımcı üreme yöntemlerinde 
rutin prosedürler haline geldi ve oosit kriyoprezer-
vasyonu da klinik uygulamaya sokuldu ve gittikçe 
daha yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.
 Oosit kriyoprezervasyonu kanser hastalarında 
doğurganlığın korunması, eşlerde sperm bulunma-
ması nedeni ile kalan yumurtaların değerlendiril-
mesi, ovaryum hiperstimulasyon sendromu riskinin 
bulunması veya sosyal endikasyon nedeni ile gerçek-
leştirilmektedir. Oosit kriyoprezervasyonu aşamaları 
aşağıdaki gibidir; 

• primordiyal foliküller - over korteksinden elde 
edilmektedir,ya da tüm korteks dokusu,

• olgunlaşmamış oositler ve ardından oosit in 
vitro maturasyon

• olgun Metafaz 2(MII) oositleri
 Embriyo kriyoprezervasyonu, taze embriyo trans-
ferlerinin sayısını azalttı ve IVF döngüsünün etkinli-
ğini maksimuma çıkardı. Benzer şekilde, embriyo KP, 
yumurtalık hiperstimülasyon riski, endometriyal ka-
nama, tetikleme gününde artmış serum progesteron 
seviyeleri veya diğer planlanmamış olaylar nedeniyle 
iptal edilen embriyo transferi (ET) durumlarında çok 
önemli bir araçtır. Kullanılacak en iyi aşama, protokol 
/ prosedür ve kriyoprotektif katkı maddeleri konu-
sunda hala büyük bir tartışma vardır. Dondurulmuş 
saklanmış bir embriyonun yaşayan bir çocuk olma 
ortalama potansiyelinin %4 düzeyinde olduğu ve kri-
yoprezervasyonlu embriyolardan doğan bebeklerin, 
YÜT’den doğan toplam bebek sayısının %8−10’un-
dan fazlasını temsil etmediği bilinmektedir (14). 
Bununla birlikte, başarılı bir zigot / embriyo kriyop-
rezervasyonu, tek bir yumurtalık stimülasyonu ve 
IVF döngüsünü takip eden çiftler için mümkün olan 
klinik yararlarını ve kümülatif gebe kalma oranlarını 
büyük ölçüde artırmaktadır. Toplanan oosit başına 
başarı oranının arttırılması olarak ifade edilen sonuç-
lar literatürde %2 ile %24 arasında büyük farklılıklar 
gösterir (15). Literatür, taze ve dondurulmuş embriyo 
transferi olan kadınların, dondurulmuş embriyolarını 
kullanarak %8 ek doğum elde ettiğini göstermekte-
dir (16, 17).

Embriyolar ve Oositlerin geleneksel yavaş 
dondurulması

Embriyoların ve oositlerin dondurulması sırasında en 
büyük sorun, kriyoprotektan solüsyonların toksik et-

kisi ve dondurma sırasında oluşan buz kristalleridir. 
Kriyoprotektanlara maruz kalma, hücrenin dehidras-
yonunu destekler ve hücre içi buz oluşumunu azaltır. 
Genel olarak iki tip kriyoprotektan madde bulun-
maktadır: 

1. Hücre içi / membran geçirgen (örn. propilen 
glikol (PG), DMSO, gliserol(G) ve etilen glikol 
(EG ) 

2. Hücre dışı / membrandan geçmeyen bileşik-
ler (örn. sukroz, trehaloz, glikoz, ficoll, protein-
ler ve lipoproteinler). 

 Geçirgen KP, ozmotik bir gradyan yoluyla suyu ye-
rinden alır ve kısmen hücre içi suyun yerini alır; hücre 
dışı KP’den önce hücrenin dehidrasyonunu destekle-
yen hücre zarı boyunca ozmotik bir gradyan üreten 
hücre dışı osmolariteyi arttırır. Aynı zamanda, nüfuz 
eden KP’den rehidrasyon / seyreltme sırasında çözül-
dükten sonra suyun hücreye hızlı bir şekilde girmesi-
ni önler (4,2,16).
 Hücrenin dehidrasyonu esas olarak hücre zarının 
geçirgenlik özelliklerine bağlıdır. Farklı türlerin emb-
riyoları arasında suya nüfuz etme ve KP geçirgenliği 
arasında farklılıklar vardır. Embriyolar genellikle Gli-
serol’e PG veya EG’den daha az geçirgendir. Ayrıca, 
gelişim aşaması ne kadar erken olursa, embriyolar o 
kadar az geçirgendir (2-21). Olgunlaşmamış ve olgun 
oositlerin geçirgenlik özellikleri farklıdır ve bireysel 
insan MII oositleri arasında 7 kat farklılık ortaya çık-
maktadır (22, 23). Membran geçirgenliğindeki bu 
fark, oositlerin yavaş donmasının sonucu üzerinde 
güçlü bir etkiye sahip olabilir, ancak geçirgen olma-
yan kriyoprotektan ve çevre sıcaklığının konsantras-
yonunun yükselmesiyle kontrol altına alınabilir (24, 
25). Geçmeyen kriyoprotektan konsantrasyonunun 
artmasıyla (sukroz: 0.2 ve 0.3 M) daha yüksek canlı 
kalma oranları bildirilmiş ve dondurulmuş - çözül-
müş oositlerin genel döllenme oranları, taze oositle-
rinkilere benzer görünmektedir (24,25, 26-27).
 Yavaş soğumadan önce, embriyoların / oositlerin 
dehidrasyonu, geçirgen ve geçirgen olmayan bir KP 
karışımına 10 dakikalık bir süre maruz bırakılarak ger-
çekleştirilir. İnsan embriyosu veya oositlerinin don-
durulmasında, çok az istisna dışında, düşük konsant-
rasyonda PG (1.5 M) ve sukroz (0.1-0.25-0.5 M), erken 
bölünme aşaması embriyoları ve oosit ve Blastosist 
aşamalı embriyolar için gliserol kullanılır. Orijinal ba-
şarılı kriyoprezervasyon protokolü durumunda, fare 
ve inek embriyoları, düşük bir soğutma hızı (eksi 0.3 
°C --- 0.5 °C / dakika arasında) eksi 80 ° C – 120 ° C çok 
düşük sıcaklıklara soğutularak başarı elde edilmiştir 
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(1-5). İnsan embriyoları genellikle 0.3 ° C / dak ila yak-
laşık eksi 30 ° C ila 40 ° C düşük bir soğutma hızıy-
la dondurulur, ardından eksi 50 ° C / dak. Sıvı azot’a 
batırılmadan önce eksi 80 ° C ile 150 ° C arasında bir 
sıcaklıkta tutulabilir (15,16). Yavaş soğutma sırasında, 
dehidrasyon işleminin eksi 30 ° C’ye kadar devam et-
tiği ve ardından kalan suyun süper soğutulduğu dü-
şünülmektedir (2). Yavaş soğutma aşamasında buz 
çekirdeklenme (tohumlama-seeding) −5 ile −8 °C 
arasında (çözeltinin gerçek donma noktasına yakın) 
elle başlatılır. Embriyolar / oositler eksi 30 °C ila 40 
°C’nin sıfır altı sıcaklıklarına yavaşça soğutulur, eksi 
196 °C’ye hızlı bir şekilde soğutulur, 25 ° C – 37 °C ılık 
suda hızlı bir şekilde ısınma / çözülme gerektirir (4, 
21).
 Hızlı çözülme, KP’nin embriyo veya oositten çı-
karılması ile takip edilir. Hücrelerin rehidrasyonu, 
genellikle nüfuz etmeyen kriyoprotektan konsant-
rasyonlarının varlığında, nüfuz eden KP konsantras-
yonlarının azaltılmasında gerçekleştirilir. Genellikle 
KP’nin dondurulmuş embriyo / oositten kademeli bir 
şekilde seyreltilme şeklinde çıkarılması tercih edilir. 
Osmotik bir tampon olarak sakkaroz gibi ıslanmayan 
bir çözünen maddenin kullanılması, ozmotik bir şok 
olasılığını azaltır ve işlemin süresini kısaltır (8, 31, 32, 
33, 34). Embriyoların ve oositlerin uzun süre depo-
lanmasında, suyun cam geçiş sıcaklığı olan eksi 130 
°C’nin altındaki sıcaklıklarında tutulmasını gerektirir. 
Uygulamada, en kolay ve en güvenli yol, dondurul-
muş embriyo / oositleri sıvı azotta eksi 196 °C’de 
saklamaktır. Fare modeli araştırmaları embriyoların / 
oositlerin depolanmasının çözülmüş embriyo trans-
ferleri sonucunu etkilemediğini göstermektedir (28). 
İnsan çalışmaları bu yöntemin başarı ile uygulandığı-
nı göstermektedir (21). 

Oositlerde ve embriyolarda Vitrifikasyon 
(Ultrahızlı Kriyoprezervasyon)

Vitrifikasyon (camsılaştırma) yakın zamanda geliştiri-
len bir teknik olarak açıklanan embriyo / oosit yavaş 
dondurmasına alternatif bir yaklaşımdır; ancak, ilk 
başarılı embriyo vitrifikasyon 1980’lerin ortasında 
yayınlandı (29). Vitrifikasyon, hücre içi ve hücre dışı 
alanda buz kristallerinin oluşumunu önlediği için ya-
vaş donmadan farklıdır (29). Vitrifikasyon, bir çözelti-
nin, buz kristali oluşumu olmadan düşük sıcaklıklarda 
viskozitede aşırı bir yükselme, yüksek konsantras-
yonda kriyoprotektan (4-8 mol / L) ve son derece 
yüksek bir soğutma hızı kombinasyonu ile elde edi-
len bir işlemle katılaşmasıdır (2, 29-30). Yavaş don-

manın aksine (embriyoların / oositlerin susuz kalma-
sı, donma çözeltisindeki dengeleme sırasında yavaş 
soğumadan önce başladığından ve yavaş soğuma 
sırasında eksi 30-35 ° C’ye kadar devam ettiğinden), 
vitrifikasyon sırasında hücreler esas olarak sonradan 
vitrifiye edilmiş bir hücre içi ve hücre dışı durum elde 
etmek için gerekli olan yüksek konsantrasyonlarda 
kriyoprotektana maruz bırakılarak ultrahızlı soğut-
ma gerçekleştirilir. Vitrifikasyon prosedürüyle ilişkili 
potansiyel risk, hücrelere toksik olabilecek yüksek 
kriyoprotektan konsantrasyonudur. Bununla birlikte, 
farklı kriyoprotektanları karıştırarak ve böylece her 
bir kriyoprotektanın nispi konsantrasyonunu azal-
tarak ve embriyoların / oositlerin çözeltiye maruz 
kalma sürelerini en aza indirerek kriyoprotektan tok-
sisitesini sınırlamak mümkündür (10,31,32,33,34,35). 
Genel olarak vitrifikasyon için kullanılan dondurma 
çözeltileri, nüfuz edici (örneğin, EG, G, DMSO, PG, 
asetamit; > 4 M) ve geçirimsiz (örneğin, sakkaroz, tre-
haloz; > 0.5 M) ajanlardan oluşur. Bazı protokollerde, 
vitrifikasyon ortamı ayrıca polietilen glikol, ficoll veya 
polivinilpirrolidon gibi makromoleküller ile destekle-
nir (10, 36, 37). Viskoziteyi artırarak, makromoleküller 
daha düşük kriyoprotektan konsantrasyonları ile vit-
rifikasyonu destekler. Başarılı bir vitrifikasyon için ge-
rekli soğutma oranını (> 10.000 ° C / dak) daha da art-
tırmak için, embriyoların / oositlerin vitrifiye edildiği 
çözeltinin hacmi yakın zamanda ciddi oranda düşü-
rülmüştür (0.1-2 μL). Bunu başarmak için açık çekil-
miş çubuklar, Flexipet denuding pipetler, Cryotop, 
elektron mikroskobu bakır ızgaraları, cryoloop’lar 
veya “Hemi-Straw” sistemi gibi özel taşıyıcı sistemler 
geliştirilmiştir (2,37, 38, 39). Bunlara ilave olarak gü-
venlik nedeniyle kapalı sistemler geliştirilmiştir. Açık 
ve kapalı sistemlerin karşılaştırılmasında Bonetti ve 
ark. kapalı taşıyıcılar kullanarak kabul edilebilir sağ-
kalım oranları bildirmişlerdir, ancak oositlerin sitop-
lazması boyunca çoklu veziküller ile kapalı sistem-
deki yeterince hızlı bir sıcaklık düşüşünün muhtemel 
bir sonucu olmayabilir (39). Bununla birlikte, iyileşen 
sonuçlar nedeniyle vitrifikasyon uygulaması - özellik-
le insan blastosisti ve oosit SP’si için - son zamanlarda 
büyük ölçüde artmıştır (2).
 Teknik olarak vitrifikasyonun gerçekleştirilmesi 
çok zordur, çünkü embriyoların / oositlerin, vitrifi-
kasyondan önce ve vitrifikasyon sırasında sadece 
çok sınırlı bir süre (<1 dakika) kullanılmaları gereken 
çok konsantre, viskoz ve küçük hacimli vitrifikasyon 
solüsyonları nedeniyle hasarlanması mümkündür. 
Bu nedenle, optimal / yüksek hayatta kalma oranını 
elde etmek için, vitrifikasyon gerçekleştiren embri-
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yoloğun çok iyi eğitilmiş olması gerekir. Vitrifikasyon 
tekniği günümüzde yavaş dondurma tekniğinin yeri-
ni almıştır.

Yavaş Dondurma veya Vitrifikasyon 
Kullanarak Oosit Kriyoprezervasyonu

 İnsan oosit kriyoprezervasyon alanında elde edilen 
ilk başarılardan bu yana yavaş soğutma prosedürün-
de birçok değişiklik yapılmıştır. Hem yavaş donma 
hem de vitrifikasyon çözeltilerinde sükroz konsant-
rasyonunun arttırılması (0.1 M ila 0.3 M arasında), 
dehidrasyon oranını ve MII oositlerin hayatta kalma 
ve döllenme oranlarını doza bağlı bir şekilde arttır-
mıştır (30, 31-41). Kriyoprotektan solüsyon ile denge-
leme sıcaklığının değiştirilmesi, buz çekirdeklenmesi 
(tohumlama) ve embriyoların sıvı nitrojene (LN2’ye) 
daldırılması, sodyumun kolinle değiştirilmesi (düşük 
sodyum ortamı) veya sükrozun doğrudan oositin 
sitoplazması içine enjekte edilmesi ile oosit canlılığı 
sağlanmaktadır(43, 44,45,46). Bu sonuçlar, oositlerin 
yavaş donmasının sonucunu iyileştirmede hala yer 
olduğunu göstermektedir.
 Son birkaç yıldaki çalışmalar, yavaş dondurma 
protokollerine kıyasla vitrifikasyonun üstünlüğünü 
göstermiştir. 2006 yılında, bir oosit kriyoprezervasyo-
nunun bir meta-analizi, bu noktada az sayıda hami-
lelik kaydedilmiş olmasına rağmen, vitrifikasyonun 
kullanılmasıyla kriyoprezerve edilmiş oositli gebelik 
oranlarının iyileştirilebileceğini ima etti (48). Daha 
sonra, yavaş dondurulmuş ve vitrifiye edilmiş oosit-
lerden IVF sonuçlarının karşılaştırılması, vitrifikas-
yonun daha iyi hayatta kalma, döllenme ve gebelik 
oranlarına yol açtığını göstermiş olup, sadece Fadini 
ve ark. (2009) gebelik oranlarının %18,2’ye karşı %7,6 
gibi anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiştir 
(44,46,47). IVF’nin vitrifiye oositlerle etkinliğine dair 
kanıtların arttırılması, oosit sağkalım oranları %84’ün 
üzerinde olan taze oositler kullanarak yapılan IVF’ye 
benzer sonuçlar elde edebileceğini göstermiştir 
(44,45,46). 1999’da bir hamilelik elde etmek için 100’e 
yakın dondurulmuş oosite ihtiyaç duyulurken, şimdi 
sadece 20 vitrifiye oosit gereklidir, ve bu durum oosit 
yaşına bağlıdır (47,48). Randomize kontrollü çalışma-
lar, transfer başına %35.5 ila %65,2 arasında değişen 
klinik gebelik oranlarını göstermiştir (49,50,51). Beş 
çalışmanın yakın tarihli bir meta-analizi, döllenme, 
embriyo bölünmesi, yüksek kaliteli embriyo ve de-
vam eden gebelik oranlarının vitrifikasyon ve taze 
oosit grupları arasında farklılık göstermediğini orta-
ya koymuştur (52).

Oosit dondurmada sorunlar/avantajlar

Metafaz II (MII) oosit büyük boy, düşük sıcaklığa çok 
hassas, aşırı kırılgan, yüksek su içeriği, düşük yüzey 
/ hacim oranı gibi çok özel bir yapıya sahiptir ve kri-
yoprezervasyonda problem oluşturur. Metafaz iğleri 
ikinci kutup cisminin oluşumunda hataların ortaya 
çıkma olasılığı, kriyo işlemleri ile artmaktadır. İğ ha-
sarı (depolimerizasyon) ve / veya yokluğu, oositin 
döllenme ve normal preimplantasyon gelişimine 
maruz kalma yeteneğini tehlikeye atar. Ek olarak, 
KP’nin bir sonucu olan zona pellucida’nın sertleşme-
si normal döllenme sürecini olumsuz yönde etkile-
yebilir. Bununla birlikte, oosit kriyoprezervasyonu, 
embriyo donmasına kıyasla daha fazla avantaj sunar: 
(a) onkolojik tedavi, erken over yetmezliği veya kro-
nik hastalık nedeniyle doğurganlığı kaybetme riski 
altında olan kadınlarda doğurganlığın korunması; 
(b) embriyo depolamasının dini ve / veya diğer etik, 
yasal ve ahlaki kaygılarını hafi� etmeye yardımcı ola-
bilir; (c) obstrüktif olmayan azoospermi durumunda, 
kocanın yaşayabilir bir sperm örneği üretemediği 
durumlarda veya spermlerin testiste bulunamadığı 
gibi sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur; (d) 
kadınların daha sonraki bir zamana  / yaşa (örneğin, 
bir kariyer kurduktan sonra, vs.) kadar doğumlarını 
erteleyebilmelerini sağlar. Sonuncusu, oositler tıbbi 
olmayan amaçlarla dondurularak saklandığında sos-
yal donma olarak adlandırılır. Yaklaşık 10 yıl boyunca, 
oosit dondurma tekniklerinin iyileşmesine paralel 
olarak, tıbbi olmayan amaçlar için yumurta depola-
ma olasılığı, daha yaygın olarak ele alınmakta ve ABD 
ve Avrupa’daki genel nüfus ve uzman komiteler ta-
rafından daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Ül-
kemizde sosyal endikasyona bağlı olarak oosit don-
durma işleminin Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine 
konmasında yarar görülmektedir. Kadınların en iyi 
üreme performansının 25-30 yaşları arasında olduğu 
bir gerçektir. Daha sonra hamilelik oranları 35 yaş-
tan itibaren nispeten hızlı bir şekilde düşer ve düşük 
oranları katlanarak artar. 43 yaşından sonra gebe kal-
ma olasılığı çok düşüktür (53,54). 

YAVAŞ DONDURMA VE VİTRİFİKASYON 
KULLANARAK İNSAN EMBRİYO 
KRİYOPREZERVASYONU

 Genel olarak Propan Glikol, zigot ve bölünme aşa-
ması embriyolarının ve Gliserol blastosistlerin don-
durulmasında kullanılmaktadır (55,56,57). Uzun süre 
insan embriyosu kriyoprezervasyonu için tercih edi-
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len aşamalar zigot ve erken bölünme aşamalarıydı. 
Blastosist dondurulması, zigotların sadece%25’i nor-
mal kültür besiyerinde in vitro blastosist aşamasına 
ulaşabildiği ve genel olarak düşük gebelik oranları 
bildirildiği için yıllarca uygulanmamıştır. Son zaman-
larda, ardışık kültür ortamları, vakaların%50-60’ında 
iyi kalitede blastosistler elde etmeyi mümkün kılmış-
tır (58). Bu nedenle, son 8-10 yılda blastosist kriyop-
rezervasyonunun önemi artmıştır. 
 Erken bölünme dönemi embriyolarının çözülme-
den sonra başlangıç   blastomerlerinin en az yarısını 
korudukları zaman kriyoprezervasyonda hayatta kal-
dıkları kabul edilmektedir. Orta derecede hücre kay-
bı, implantasyonu önemli ölçüde etkilememektedir. 
14.000 bölünme aşaması yavaş dondurulmuş ve çö-
zülmüş embriyo ile yapılan çok merkezli bir çalışma-
da, embriyoların %73’ünün başlangıçtaki blastomer-
lerinin en az yarısının hala sağlam olduğu ve klinik 
gebelik ve implantasyon oranlarının sırasıyla %16 ve 
%8,4 olduğu tespit edilmiştir (59). 1.5 M PG ile birlikte 
0.1 M sukrozda yavaş soğutma ile bölünme aşaması 
embriyolarının yaklaşık %75-85’inin kriyoprotektan-
da hayatta kaldığı ve çözülmüş tüm embriyoların 
%50 ila 60’ının canlı kaldığı görülmüştür (60). Edgar 
ve arkadaşları sukroz konsantrasyonunun 0,1 M’den 
0,2 M’a çıkarılmasının sağkalımda oldukça önemli bir 
artışa yol açtığını gözlemlemiştir (61). Bu değişiklikle 
sadece canlı kalma oranı artmadı, aynı zamanda tam 
olarak sağlam embriyoların oranı da önemli ölçüde 
artmıştır (%54.6 ve%80.5). Çok önemli olmamakla 
birlikte, çözülen embriyo başına implantasyon ora-
nı da artış göstermiştir (%17.5’e karşılık %22.1). Bu 
modifiye edilmiş yavaş dondurma teknolojisi, sükroz 
konsantrasyonunun artması ile birlikte, vitrifikasyon 
ile elde edilen en iyi sonuçların karşılığı olan sonuçlar 
üretmiştir.
 Erken bölünme evresinde insan embriyoları 
DMSO, EG, DMSO + sukroz, EG + sukroz ve DMSO 
+ EG + sukroz bazlı çözeltiler ile başarıyla vitrifiye 
edilmiştir. Orijinal blastomerlerinin en az %50’si bo-
zulmamışken hayatta kalma oranının %60 ila%80’i 
ve birkaç gebelik / doğum bildirilmiştir (gebelik 
oranı:%10 ila%15) (62,63,64,65,66). Kuwayama ve 
ark. EG + DMSO + sukroz ile vitrifiye bölünme evresi 
embriyoları ve sonuçlar sağkalımda küçük fakat an-
lamlı bir artış göstermiş, ancak yavaş soğumaya göre 
gebelik oranında hiçbir fark bulunamamıştır (67). 
Benzer bir karşılaştırmalı çalışmada, yavaş dondurma 
ve vitrifikasyon arasındaki sağkalım ve implantasyon 
oranlarında bir fark bulunamamıştır (65). Özel taşıyıcı 

sistemlerin (artan soğutma hızı sayesinde) kullanıl-
ması, vitrifikasyondan sonra daha iyi canlı kalma ve 
hamilelik oranlarına yol açtı (%90’lık hayatta kalma 
oranı ve%25-60’lık hamilelik oranları) ( 66). Kolibi-
anakis ve ark., incelemelerinde vitrifikasyonun, de-
neyimli gruplarda yavaş dondurmadan daha yüksek 
bir gebelik olasılığı ile ilişkili olmadığı, ancak klivaj ve 
blastosist evreli embriyolarda daha yüksek hayatta 
kalma oranı gösterdiği sonucuna varmıştır (67).
 Blastosistlerin yavaş dondurulması için en yaygın 
kullanılan dondurma çözeltisi, Gliserol ve sukrozun 
birleşimidir. İç hücre kitlesinde ve trofoblast hücre-
lerinde minimum %50 canlılık bildirilen sağkalım 
oranları %69-98 arasındadır ve implantasyon oranları 
%16 ila %30 civarındadır (68). Veriler, gelişim hızının 
hayatta kalma oranını etkilediğini göstermektedir. 
PGD için biyopsi yapılıp yapılmamasına bakılmak-
sızın yavaş soğutulmuş blastosistler için %88’lik bir 
hayatta kalma oranı rapor edilmiştir. Aynı çalışmada, 
implantasyon oranı taze (%34) ve çözülmüş (%35) 
PGD blastosistleri için benzer bulunmuştur. Konc 
ve arkadaşları 400’den fazla donmuş çözdürülmüş 
embriyoya dayanarak, 3. ve 5. Günlerde dondurulan 
embriyoların hayatta kalma, implantasyon ve gebe-
lik oranlarında bir fark bulamamışlardır. Ancak, hami-
le grupta, implantasyon oranı 5. günde blastosistler-
de, 3. gün embriyolarına göre anlamlı derecede daha 
yüksek bulunmuştur (69).
 Blastosist vitrifikasyonu için en yaygın kullanılan 
çözelti ise EG ve DMSO’nun bir karışımıdır. Blasto-
sistler kısa süre önce, küçük hacimli kriyoprotektan 
çözeltilerinde ultra hızlı soğutmaya izin veren farklı 
taşıyıcı sistemlerde sağkalım oranlarının artmasıyla,  
başarıyla vitrifiye edildiğinde bildirilen genel sağka-
lım oranları %70-99 arasında ve implantasyon oran-
ları %20–50 civarında olarak görülmüştür (70). Ebner 
ve arkadaşları kapalı sistem kullanmış, %74 sağkalım 
ve %39 implantasyon oranları bildirmişlerdir (71). Bir 
başka kapalı sistemde, toplam rapor edilen hayatta 
kalma oranı %78’di, blastosistlerin %56’sı çözüldük-
ten sonra tamamen bozulmuştu. Tamamen sağlam 
blastosistlerin implantasyon oranı orta derecede 
hasar alanlarda %6.4’e kıyasla %16 idi (72). Vander-
zwalmen ve arkadaşları, aseptik vitrifikasyon sistemi 
kullanıldığında %86 sağkalım oranı ve %30’luk bir 
implantasyon oranı olduğunu yayınladılar (73).
 Karşılaştırmalı bir çalışmada Kuwayama ve arka-
daşları, vitrifiye blastosistlerin sağkalımının yavaş so-
ğutulmuş blastosistlerden (%84) biraz daha önemli 
ölçüde (%90) daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. 
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(64 ). Bununla birlikte, transfer başına gebelik oranla-
rı (%53’e karşılık %53) ve canlı doğum oranları (%45’e 
karşılık %41), anlamlı bir farklılık göstermemiştir (64). 
Her grupta 500’den fazla blastosist bulunan bir ça-
lışmada, Liebermann ve Tucker sağkalım oranında 
(%96,5’e karşı %96,5), transfer başına gebelik oranın-
da (%42,1’e karşı %46,9) ve implantasyonda,  hızlı ve 
yavaş anlamlı bir fark saptamamışlardır (13).
 Hem birinci bölünme bölümünün zamanlama-
sı hem de 2. günde varılan gelişim aşamasına bağlı 
olarak taze kontrollere göre daha yavaş gelişme, 0.3 
M sukroz içinde yavaş yavaş soğutulmuş oositlerde 
gözlenmiştir (74). Konc ve arkadaşları embriyo ve 
oosit başına implantasyon oranları benzer bulunma-
sına karşılaştırılabilir döllenme oranları bildirmiştir 
(taze:%83; dondurulmuş:%76), ancak embriyo ve 
oosit başına implantasyon oranları benzer olmasına 
rağmen (taze:%18 ve%11; dondurulmuş:%15 ve %7) 

( 69). Sonuçları dondurulmuş ve taze oosit grupları 
(P <0.05) arasında 2. günde hücre aşamasında, don-
muş oosit döngülerinde taze döngülere göre daha 
yavaş embriyo gelişimi buldukları için belirgin bir 
fark göstermektedir. Dondurulmuş grupta, embriyo-
ların %64’ü 2 hücreli evrede kaldı ve sadece %17’si 2. 
günde 4 hücreli evrede kaldı. Buna karşılık, 2. günde 
taze grupta embriyoların %66’sı 4- Hücre evresi ve 
bunların sadece %25’i 2-hücre evresindeydi. Çözdür-
me işleminden hemen sonra analiz edilen oositler, 
yavaş donma veya vitrifikasyondan sonra şiddetli 
düzensizlik veya mitotik iğ kaybolması gösterdi. Bu-
nunla birlikte, oositlerin kriyo işleminden sonra 1 ila 
3 saat boyunca kültürlenmesi, iğ yapısının yeniden 
polimerleşmesine izin vermektedir (59,74,75). Mar-
tinez-Burgos ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, 
vitrifikasyonun, mitotik iği daha yüksek oranlarda 
tuttuğu görülmüştür; bu nedenle vitrifiye oositler, 

Tablo 2. Yavaş dondurma ve vitrifikasyon sonrası klivaj embriyolarının çözmede canlılık sonuçlarının karşılaştırılması 
(Kalliopi E., 2008)(76)

Tablo 3. Vitrifikasyon ve yavaş donmadan sonra çözme işleminde blastosistlerin toplam hayatta kalma oranı (Kalliopi E.,2008)
(76).

hızının	  hayatta	  kalma	  oranını	  etkilediğini	  göstermektedir.	  	  PGD	  için	  biyopsi	  yapılıp	  yapılmadıklarına	  
bakılmaksızın	  yavaş	  soğutulmuş	  blastosistler	  için%	  88'lik	  bir	  hayatta	  kalma	  oranı	  rapor	  edilmiştir.	  Aynı	  
çalışmada,	  implantasyon	  oranı	  taze	  (%	  3 )	  ve	  çözülmüş	  (%	  35)	  PGD	  blastosistleri	  için	  benzer	  
bulunmuştur.	  Konc	  ve	  arkadaşları	   00'den	  fazla	  donmuş	  çözdürülmüş	  embriyoya	  dayanarak	  	  ,	  3.	  ve	  5.	  
Günlerde	  dondurulan	  embriyoların	  hayatta	  kalma,	  implantasyon	  ve	  gebelik	  oranlarında	  bir	  fark	  
bulamamışlardır.	  Ancak,	  hamile	  grupta,	  implantasyon	  oranı	  5.	  günde	  blastosistlerde	  3.	  günde	  
embriyolara	  göre	  anlamlı	  derecede	  daha	  yüksek	  bulunmuştur(69)	  .	  

lastosist	  vitrifikasyonu	  için	  en	  yaygın	  kullanılan	  çözelti	  ise	  EG	  ve	  DMSO'nun	  bir	  karışımıdır.	  
lastosistler	  kısa	  süre	  önce,	  küçük	  hacimli	  kriyoprotektan	  çözeltilerinde	  ultrahızlı	  soğutmaya	  izin	  

veren	  farklı	  taşıyıcı	  sistemlerde	  sağkalım	  oranlarının	  artmasıyla	  başarıyla	  vitrifiye	  edildiğinde	  bildirilen	  
genel	  sağkalım	  oranları	  %	  70-‐99	  arasındadır	  ve	  implantasyon	  oranları	  %	  20 50	  civarında	  olduğu	  
görüldü	  (70)	  .	  Ebner	  ve	  arkadaşları	  kapalı	  sistem	  kullanmışlar	  %	  7 	  sağkalım	  ve%	  39	  implantasyon	  
oranları	  bildirmişlerdir	  (71)	  .	   ir	  başka	  kapalı	  sistemde,	  toplam	  rapor	  edilen	  hayatta	  kalma	  oranı	  %	  
78'di,	  blastosistlerin	  %	  56'sı	  çözüldükten	  sonra	  tamamen	  bozulmuştu.	  Tamamen	  sağlam	  
blastosistlerin	  implantasyon	  oranı	  orta	  derecede	  hasar	  alanlarda	  %	  6. 'e	  kıyasla	  %	  16	  idi	  (72)	  .	  
anderzwalmen	  ve	  arkadaşları,	  aseptik	  vitrifikasyon	  sistemi	  kullanıldığında	  %	  86	  sağkalım	  oranı	  ve%	  

30'luk	  bir	  implantasyon	  oranı	  	  olduğunu	  yayınladılar	  (73)	  .	  

Karşılaştırmalı	  bir	  çalışmada	  Kuwayama	  ve	  arkadaşları	  ,	  vitrifiye	  blastosistlerin	  sağkalımının	  yavaş	  
soğutulmuş	  blastosistlerden	  (%	  8 )	  biraz	  daha	  önemli	  ölçüde	  (%	  90)	  daha	  yüksek	  olduğunu	  
bulmuşlardır	  (6 	  ).	   ununla	  birlikte,	  transfer	  başına	  gebelik	  oranları	  (%	  53'e	  karşılık%	  53)	  ve	  canlı	  
doğum	  oranları	  (%	   5'e	  karşılık%	   1),	  anlamlı	  bir	  şekilde	  farklı	  değildi	  (6 ).	  Her	  grupta	  500'den	  fazla	  
blastosist	  bulunan	  bir	  çalışmada,	  Liebermann	  ve	  Tucker	  	  sağkalım	  oranı	  (%	  96,5'e	  karşı%	  96,5),	  
transfer	  başına	  gebelik	  oranında	  (%	   2,1'e	  karşı%	   6,9)	  ve	  implantasyonda	  hızlı	  ve	  yavaş	  donmuş	  
gruplar	  arasında	  	  (%	  30.6'ya	  karşı%	  28.9)	  olarak	  	  hiçbir	  fark	  elde	  etmediler	  (13	  ).	  	  

	  

a o	   .	  Yavaş	  dondurma	  ve	  vitrifikasyon	  sonrası	  kliva 	  embriyolarının	  çözmede	  canlılık	  sonuçlarının	  
karşılaştırılması(Kalliopi	  E.,2008)(76)	  

	  

	  

	  

a o	   .	   itrifikasyon	  ve	  yavaş	  donmadan	  sonra	  çözme	  işleminde	  blastosistlerin	  	  toplam	  	  hayatta	  
kalma	  	  oranı	  (Kalliopi	  E.,2008)(76).	  

	  

	  

	  

	  

Hem	  birinci	  bölünme	  bölümünün	  zamanlaması	  hem	  de	  2.	  Günde	  varılan	  gelişim	  aşamasına	  bağlı	  
olarak	  taze	  kontrollere	  göre	  daha	  yavaş	  gelişme,	  0.3	  M	  sukroz	  içinde	  yavaş	  yavaş	  soğutulmuş	  
oositlerde	  gözlenmiştir	  (7 ).	  Konc	  ve	  arkadaşları	  	  embriyo	  ve	  oosit	  başına	  implantasyon	  oranları	  
benzer	  bulunmasına	  	  karşılaştırılabilir	  döllenme	  oranları	  bildirmiştir	  (taze %	  83;	  dondurulmuş %	  76),	  
ancak	  embriyo	  ve	  oosit	  başına	  implantasyon	  oranları	  benzer	  olmasına	  rağmen	  (taze %	  18	  ve%	  11;	  
dondurulmuş %	  15	  ve	  %	  7)	  (	  69).	  Sonuçları	  dondurulmuş	  ve	  taze	  oosit	  grupları	  (P	   0.05)	  arasında	  2.	  
günde	  hücre	  aşamasında,	  donmuş	  oosit	  döngülerinde	  taze	  döngülere	  göre	  daha	  yavaş	  embriyo	  
gelişimi	  buldukları	  için	  belirgin	  bir	  fark	  göstermektedir.	  Dondurulmuş	  grupta,	  embriyoların%	  6 'ü	  2	  
hücreli	  evrede	  kaldı	  ve	  sadece%	  17'si	  2.	  günde	   	  hücreli	  evrede	  kaldı.	   una	  karşılık,	  2.	  günde	  taze	  
grupta	  embriyoların%	  66'sı	  	   -‐	  Hücre	  evresi	  	  ve	  bunların	  sadece%	  25'i	  2-‐hücre	  evresindeydi.	  
Çözdürme	  işleminden	  hemen	  sonra	  analiz	  edilen	  oositler,	  yavaş	  donma	  veya	  vitrifikasyondan	  sonra	  
şiddetli	  düzensizlik	  veya	  mitotik	  iğ	  kaybolması	  gösterdi.	   ununla	  birlikte,	  oositlerin	  kriyo	  işleminden	  
sonra	  1	  ila	  3	  saat	  boyunca	  kültürlenmesi,	  iğ	  yapısının	  yeniden	  polimerleşmesine	  izin	  verir	  (	  59,7 ,75).	  
Martinez-‐ urgos	  ve	  arkadaşları	  vitrifikasyonun,	  mitotik	  iği	  	  daha	  yüksek	  oranlarda	  tuttuğu	  
görülmüştür;	  bu	  nedenle	  vitrifiye	  oositler,	  iğlerini	  yavaş	  soğutulmuş	  oositlerden	  daha	  etkili	  ve	  daha	  
hızlı	  şekilde	  yeniden	  polimerize	  etme	  eğilimindedir;	  bununla	  birlikte	  mayotik	  mil	  ve	  kutup	  gövdesi	  
arasında	  daha	  yüksek	  yanlış	  hizalama	  göstermişlerdir(75)	  .raştırıcılar	  	  ilginç	  bir	  şekilde,	  yavaş	  soğutma	  
ve	  vitrifikasyon	  arasında	  D A	  fragmantasyonunda	  hiçbir	  fark	  bulamadılar.	  Ciotti	  ve	  arkadaşları	  ayrıca,	  
mil	  iyileşmesinin	  vitrifiye	  oositlerde	  yavaş	  soğutulmuş	  olanlara	  göre	  daha	  hızlı	  olduğunu	  
bildirmişlerdir	  (76)	  .	  Aksine,	  Cobo	  ve	  ark.	  ,	  3	  saatlik	  inkübasyonun	  ardından	  vitrifikasyondan	  ve	  yavaş	  
donmadan	  karşılaştırılabilir	  mitotik	  iğ	  geri	  kazanımı	  buldular	  (	  	  77	  	  	  )	  .	  Konc	  ve	  arkadaşları,	  donmuş	  
çözülmüş	  insan	  oositlerinde	  iğ	  dinamiklerini	  /	  yer	  değiştirmeyi	  araştırdı.	  Her	  bir	  oositde,	  donmadan	  
önce	  ve	  çözüldükten	  sonra	  ve	  3	  saat	  in	  vitro	  kültürde	  -‐	   CS 'den	  hemen	  önce	  -‐	  milin	  varlığı	  ve	  yeri	  
Polscope	  ile	  belirlendi	  (	  23)	  	  .	  Elde	  ettikleri	  sonuçlar,	  bireysel	  oositlerin	  tepkisini	  gözlemleyerek	  iğ	  
yapısının	  her	  zaman	  oosit	  içindeki	  ori inal	  konumunda	  olmadığını	  	  göstermektedir.	  Oositlerin	  
çözülmesinden	  ve	  kültürlenmesinden	  sonra,	  oositlerin%	  8 .3'ünde	  iğ	  yapısını	  görselleştirebildiler.	  
ununla	  birlikte,	  mayotik	  iğ	  yeniden	  oluşturulduğu	  /	  görselleştirildiği	  oositlerin	  yarısında	  (%	  53.1),	  iğ	  

ve	  kutup	  gövdesinin	  birbirine	  göre	  hareket	  ettiğini	  belirten	  ilk	  yerde	  değil,	  yeni	  bir	  konumda	  tespit	  
edildiğini	  buldular	  (78,79).	  

En	  yaygın	  kullanılan	  vitrifikasyon	  çözeltisi,	  nüfuz	  etme	  (2.7	  M	  EG	  ve	  2.1	  M	  DMSO)	  ve	  geçirmeyen	  CPA	  
(0.5	  M	  sukroz)	  karışımından	  oluşur.	  Geliştirilmiş	  vitrifikasyon	  teknikleriyle	  elde	  edilen	  yeni	  veriler	  
(yani,	  azaltılmış	  vitrifikasyon	  ortamı	  hacmi	  ve	  çok	  hızlı	  soğutma	  hızı),	  çözme	  sonrası	  sonrası	  hayatta	  
kalma	  ve	  taze	  kontrol	  oositleriyle	  karşılaştırılabilir	  vitrifiye	  insan	  oositlerinin	  döllenme	  oranlarında	  bir	  
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iğlerini yavaş soğutulmuş oositlerden daha etkili 
ve daha hızlı şekilde yeniden polimerize etme eği-
limindedir. Bununla birlikte mayotik mil ve kutup 
gövdesi arasında daha yüksek yanlış hizalama gös-
termişlerdir (75). Araştırıcılar ilginç bir şekilde, yavaş 
soğutma ve vitrifikasyon arasında DNA fragmantas-
yonunda hiçbir fark bulamamışlardır. Ciotti ve arka-
daşları ayrıca, mil iyileşmesinin vitrifiye oositlerde 
yavaş soğutulmuş olanlara göre daha hızlı olduğu-
nu bildirmişlerdir (76). Aksine, Cobo ve ark., 3 saatlik 
inkübasyonun ardından vitrifikasyondan ve yavaş 
donmadan karşılaştırılabilir mitotik iğ geri kazanımı 
bulmuşlardır (77). Konc ve arkadaşları, donmuş çö-
zülmüş insan oositlerinde iğ dinamiklerini / yer de-
ğiştirmeyi araştırmışlardır. Her bir oositte, donmadan 
önce ve çözüldükten sonra ve 3 saat in vitro kültürde 
- ICSI’den hemen önce - milin varlığı ve yeri Polscope 
ile belirlenmiştir (23). Elde ettikleri sonuçlar, bireysel 
oositlerin tepkisini gözlemleyerek iğ yapısının her 
zaman oosit içindeki orijinal konumunda olmadığını 
göstermektedir. Oositlerin çözülmesinden ve kültür-
lenmesinden sonra, oositlerin %84.3’ünde iğ yapısını 
görselleştirebildiler. Bununla birlikte, mayotik iğ ye-
niden oluşturulduğu / görselleştirebilmişlerdir oosit-
lerin yarısında (%53.1), iğ ve kutup gövdesinin birbi-
rine göre hareket ettiğini belirten ilk yerde değil, yeni 
bir konumda tespit edildiğini bulmuşlardır (78,79).
 En yaygın kullanılan vitrifikasyon çözeltisi, nüfuz 
etme (2.7 M EG ve 2.1 M DMSO) ve geçirmeyen CPA 
(0.5 M sukroz) karışımından oluşmaktadır. Geliştiril-
miş vitrifikasyon teknikleriyle elde edilen yeni veriler 
(yani, azaltılmış vitrifikasyon ortamı hacmi ve çok hız-
lı soğutma hızı), çözme sonrası hayatta kalma ve taze 
kontrol oositleriyle karşılaştırılabilir vitrifiye insan oo-
sitlerinin döllenme oranlarında bir artış göstermek-
tedir. Cobo ve arkadaşları bulgularını bir oosit bağışı 
programında 3000’den fazla taze ve 3000 vitrifiye oo-
sitin (%92.5 hayatta kalma) randomize kontrollü bir 
çalışmasından yayınlamış ve vitrifikasyonun sonraki 
döllenme, gelişme veya implantasyon üzerinde za-
rarlı bir etkisi olmadığını doğrulamıştır (49). Aynı vit-
rifikasyon protokolünü kullanan diğerleri, oosit ba-
ğış programlarında da, benzer sonuçlar bildirmiştir 
(80). Standart kısırlık programında aynı teknikle elde 
edilen sonuçlar, özellikle 34 yaşın üzerinde, vitrifiye 
oositlerden daha düşük genel klinik sonuçlara doğru 
bir eğilim göstermiştir (81).
 Yavaş donma ve vitrifikasyon sonuçlarının karşı-
laştırılmasında, oosit vitrifikasyonu tarafından üre-
tilen yayınlanmış verilerin çoğunun esas olarak açık 

sistemler ve yumurta bağışçılarının verimli olduğu 
ve genellikle genç kadınlar olduğu oosit bağış prog-
ramlarından elde edildiği göz önünde bulundurul-
malıdır.

SPERM VE TESTİS DOKUSU DONDURMA 
İŞLEMLERİ

Spermler, çeşitli nedenlerle dondurularak saklana-
bilir, özellikle azoospermide testis biopsileri sonrası 
elde edilen spermler ICSI uygulamasında kullanılmak 
üzere dondurulmaktadır. Ülkemizde sperm bankacı-
lığı yasaktır ancak Avrupa ve Amerikada yasal olması 
nedeniyle spermler depolanabilmektedir.
 IVF uygulaması sırasında erkek talep üzerine 
boşalmayı zorlaştırırsa bu durum yumurta toplama 
gününde numune üretememesine neden olabilir, 
bu amaçla önceden semen örneği alınabilir.Yine 
bu amaçla spermin epididimden (PESA) veya testis-
lerden (TESA) cerrahi olarak çıkarılmasından sonra 
depolamayı sağlamak amacı ile kriyo işlemleri yapı-
labilir.Doğurganlığı tehlikeye atabilecek kanser te-
davisinden önce mutlaka spermlerin dondurularak 
depolanması gereklidir. IVF yönetmeliğinde depola-
ma süresi 5 yıldır, kanser tedavisi sürecinde başvuru 
süresi uzatılabilir.
 Yumurta, embriyo veya spermlerin depolanmasın-
dan önce yapılan bazı testler ve onaylar gereklidir.Üre-
me hücreleri ve dokularını saklamak isteyen herkes 
için aşağıdaki testlerin mutlaka yapılması gereklidir:
 HIV
 Hepatit B & C
 Sitomegalovirüs (CMV)
 Düzenleme gereklilikleri nedeniyle, depolama 
öncesinde özel onay formlarının doldurulması ge-
rekmektedir. Bunlar, doku hücre ve embriyoların 
ne kadar süre depoda kalması istendiği, depolanan 
doku ve hücrelerin ne için kullanılmasını istediği ve 
ölüm durumunda ya da yetersiz kalındığında bu do-
kularla ne yapılması istendiği belirtilmelidir.

Sperm dondurmada yavaş Dondurma 
yöntemi

Behrman ve Sawada tarafından önerilen yavaş don-
durma tekniği, iki veya üç adımda, yarı otomatik ola-
rak programlanabilir bir dondurucu kullanarak, ma-
nuel olarak veya otomatik olarak 2-4 saatlik bir süre 
boyunca ilerleyen sperm soğutmasından oluşur (82).
 Manuel yöntem, aynı anda bir kriyoprotektan ek-
lerken semen sıcaklığının eşzamanlı olarak düşürül-
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mesi ve numunelerin sıvı azot içine daldırılmasından 
sonra gerçekleştirilir (83). Örneğin oda sıcaklığından 
5 ° C’ye optimum başlangıç   soğutma hızının 0,5–1 ° C 
/ dak olduğu gösterilmiştir (84). Numune daha sonra 
1-10 ° C / dak hızında 5 ° C ila -80 ° C arasında don-
durulur. Örnek daha sonra −196 ° C’de [11] sıvı azot 
içine daldırılır.
 Manuel tekniklerle başarılı bir şekilde sperm don-
durulduğunu gösteren raporlara rağmen, bu prose-
dürün tekrarlanabilirliği bazı problemler doğurabilir. 
Bu nedenle programlanabilir dondurucular araştı-
rılmıştır (85). Dondurucular pipetleri tutmak için bir 
plaka kullanır; bunlar, plakanın altındaki bir depola-
ma tankında tutulan sıvı azot ile soğutulur. Sıvı azot 
tanka dökülür ve makine programlandıktan sonra 20 
° C ila −80 ° C arasında soğutma elde etmek için 1,5 ° 
C / dak hızında ve ardından 6 ° C / dak hızında soğut-
ma elde etmek için yazılım verisi günlüğü kullanır; 
donmanın tamamlanmasından sonra taşıyıcı çubuk-
lar çıkarılır ve −196 ° C’de sıvı azot içinde saklanır. Bu 
yaklaşık 40 dakika sürer (85). Programların kullanımı 
kolaydır ve sürekli operatör müdahalesi gerektir-
meyen ve donma işlemlerinin tekrarlanabilirliğini 
artırmak için kullanılmış olan bir soğutma kombinas-
yonuna izin verir (85). Bazı yazarlar, manuel veya oto-
matik olarak yapılan konvansiyonel yavaş dondurma 
işleminin, muhtemelen buz kristallenmesi nedeniyle 
spermde geniş kimyasal-fiziksel hasara yol açtığını 
savunmaktadır (86).

Sperm dondurmada hızlı dondurma

Hızlı dondurma ilk olarak Sherman tarafından öne-
rilmiştir (87). Bu teknik, 8 ila 10 dakika boyunca 
taşıyıcı çubuklar ve azot buharları arasında doğru-
dan temas ve -196 ° C’de sıvı azot içine daldırma 
gerektirir. Azot buharlarının içinde, aşağıdaki sıvı-
nın hacmine ve mesafesine bağlı olarak bir termal 
gradyan vardır. Numune başlangıçta eşit hacimde 
soğuk kriyoprotektan ile damla damla karıştırılır; 
Karışım çubuklara yüklenir ve 4 ° C’de 10 dakika 
kuluçkaya bırakılır. Çubuklar daha sonra 15 dakika 
boyunca sıvı azot seviyesinin (-80 ° C) 15-20 cm üs-
tüne yerleştirilir; Bu aşamadan sonra, payetler sıvı 
azot içine daldırılır. Soğutma sırasında iki uç arasın-
daki ısı farkını en aza indirmek için pipetlerin yatay 
pozisyonda yerleştirilmesi tercih edilir. Bu tekniğin 
arasında bazı sakıncaları vardır; örneğin, düşük tek-
rarlanabilirlik, aslında, sıcaklık düşüşü eğrisi kontrol 
edilemez ve donma sıcaklıkları −70, −80 ve −99 ° C 
arasında değişebilir (88).

  Sperm dondurmanın genel olarak DNA frag-
mantasyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Ancak 
laboratuvarda yaptığımız tez çalışmalarında bu frag-
mantasyon artışının kabul edilebilir sınırları aşmadığı 
görülmüştür.

Sperm dondurmada kullanılan 
kriyoprotektanlar

 Kriyoprotektanlar, spermatozoayı buz kristalleşmesi 
sonucu donma hasarından korumak için kullanılan 
düşük moleküler ağırlıklı ve oldukça geçirgen kimya-
sallardır. Sperm dondurmada kullanılan dört ana iyi 
bilinen kriyoprotektan vardır: gliserol, etilen glikol, 
dimetil sülfoksit ve 1,2-propandiol. Kriyoprotektan-
lar, bir maddenin donma noktasını düşürerek, numu-
nenin sıvı fazında bulunan tuz ve çözünen madde 
miktarını azaltarak ve spermatozoa içinde buz olu-
şumunu azaltarak etki eder (89). Genellikle, kriyopro-
tektanlar, damlalar halinde eşit bir semen hacmine 
damla damla eklenir, oda sıcaklığında hafifçe ka-
rıştırılır ve daha sonra hücreler ve besiyeri arasında 
uygun dengeyi sağlamak için 37 ° C’de 10-15 dakika 
yerleştirilirler (89). Ortamın hücrelerle etkileşime gir-
mesi gerekir. Gerçekten de, kriyoprotektif maddele-
rin etkinliği aynı zamanda kriyoprotektanlarla hücre-
ler arasındaki etkileşim zamanının bir fonksiyonudur 
(90). Gliserol, insan spermleri için en yaygın şekilde 
kullanılan nüfuz edici kriyoprotektandır: membran 
yapısı, lipit çift tabakasının zar yapısı, geçirgenliği 
ve stabilitesi, yüzey proteinlerinin birleşmesi ve hüc-
resel metabolizma açısından, düşük kaliteli sperm-
lerin donmasına izin vermesine rağmen, membran 
ve akrozom yapısı üzerinde olumsuz bir sonuç verir 
(91). Sherman’ın çalışmaları, gliserol kullanımının 
aşağıdaki gibi birkaç değişikliğe neden olabileceği-
ni göstermiştir: dalgalı bir zarın varlığı, akrozomal iç 
zarda değişiklik, hücre çekirdeği homojenliği ve mi-
tokondriyal kristalarda düzensizlik (92). Bu gözlem-
lerin ardından, 4 ° C’de kullanıldığında insan spermi 
üzerinde zararlı etkileri olan dimetil sülfoksit (DMSO) 
ve sperm dondurma işleminde düşük konsantras-
yonlarda kullanılan 1,2-propandiyol gibi diğer koru-
yucu maddeler önerilmiştir (93).

Kanser hastalarında doğurganlığı korumak

 Kemoterapi / radyoterapi nedeniyle infertilite ile kar-
şı karşıya kalan hastalar için, oosit kriiyoprezervasyo-
nu doğurganlık potansiyellerini korumak için mevcut 
birkaç seçenekten biridir ( 94). Bu nedenle, Yardımcı 
Üreme Teknolojileri Derneği Uygulama Komitesi, 
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Amerikan Üreme Tıbbı Derneği Uygulama Komitesi 
ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Uygulama Ko-
mitesi’nin oosit dondurma’nın gelecekteki kadın kı-
sırlığının korunması için uygulamaya koyduğu, son 
laboratuvar uygulamaları, kriyoprezerve edilmiş oo-
sitlerden oositin hayatta kalma, döllenme ve gebelik 
oranlarında iyileşme sağlamıştır (94). Donmuş oosit-
lerden doğan çocuklarda kromozomal anormallikler, 
doğum kusurları veya gelişimsel eksikliklerde bir 
artış olmamıştır ve oosit kriyooprezervasyonu, artık 
deneysel bir teknik olarak düşünülmemeli ve sadece 
kanser hastalarına önerilmeli ve uygun şekilde bil-
gilendirilmiş onam ile yapılmalıdır (94). Fertilite ko-
ruma yöntemi olarak kriyoprezervasyon hem kadın 
hem erkekte gonad dokusunun dondurarak saklan-
ması yöntemlerini içermektedir.Tüm overi dondura-
rak saklama, korteks dokusunu dondurma seçenek-
leri bulunmaktadır. Peri ve pre-pubertal öncesi kız 
çocuklarda, over kortikal dokusunun dondurulması, 
ardından yetişkin yaşta transplantasyon yapılması 
doğurganlığın geri kazanılması ile canlı doğumlar 
oluşabileceğini göstermiştir (95). 

Testis Dokusunun Kriyoprezervasyonu 

 Klinikte kanser hastalarının sağlığını devam ettirmek 
birincil amaçtır. Bununla birlikte, yetişkin yaşamında 
görülen kısırlık ise hastanın psikolojik anlamda iyi 
oluşunu önlemektedir (96). Doğurganlığın korunma-
sı bu hastaların yaşam kalitesini güvence altına al-
mak için büyük öneme sahiptir. Bilindiği gibi erkekte 
spermatogonial kök hücrelerin varlığı spermatoge-
nez için gereklidir. Üreme kök hücre kaybı, kemo ve 
radyoterapi ile Klinefelter sendromu (KS; 47, XXY) ve 
kriptorşidizm gibi genetik ve konjenital koşullar da-
hil olmak üzere çeşitli koşullardan kaynaklanmakta-
dır (96). 
 Spermatogenezi devam eden erkekler için, 
sperm bankacılığı her zaman birinci basamak teda-
vi olarak önerilmelidir. Erkeklerde bu, doğurganlığı 
korumak için onaylanmış ve invazif olmayan bir iş-
lemdir. Gonadotoksik tedavinin başlangıcından önce 
alınan semen ile yapılan dondurma işlemi yardımcı 
üreme teknikleri iyi doğurganlık sonuçları göstermiş-
tir (97). Ancak, sperm üretmeyen prepubertal çocuk-
lar için bu seçeneğin uygulanması mümkün değildir. 
Bununla birlikte, bu çocuklar ergenlikten itibaren 
sperm üretebilen spermatogonial kök hücrelere 
(SKH’ler) sahiptir, bu da çocuk sahibi olma olasılığını 
devam ettirmek için testis dokusunu dondurarak ko-
rumaya alternatif olmaktadır (98,99).

 Bir testis biyopsisinin dondurarak saklanması, çö-
züldükten sonra birkaç seçenek sunar: (i) Otolog kök 
hücre transplantasyonu, (ii) Testis dokusunu testise 
veya heterotopik bir alana aşılamak veya (iii) in vitro 
spermatogenez (100,101). Alternatif olarak, testiküler 
kök hücreler de dondurulabilir. Bu doğurganlık resto-
rasyon teknikleri birçok hayvan modelinde başarıyla 
uygulanmıştır ve gelecekteki klinik uygulamalar da 
çok umut verici olduğu düşünülmektedir (102).

Kanser tedavisi gören hastalar
 Kanser tanısı alan çocukların %80’inin hastalıkların-
dan kurtulması beklenmektedir (103). Erkek çocuk-
luk çağı kanseri mağdurlarının %30’u, erişkin yaşta 
azoospermik olduğundan, testis dokusu bankacılığı 
önerilmektedir (104).Testis dokusu bankacılığı için 
çeşitli kanser koşulları vardır. Testis kanseri, lösemi 
veya Ewing sarkomu olan çocuklar ve ergenler, kan-
ser tedavisinden sonra kalıcı olarak kısırlık geliştirme 
riski altındadır (105).
 Kemoterapinin spermatogenez veya oogenez 
üzerindeki etkisi, kullanılan ilaçların kombinasyo-
nuna bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir ve 
ergenlik döneminde sürekli olarak doğurganlık 
üzerindeki olumsuz etkiler izlenmelidir. Azot harda-
lı türevleri, alkilleyici ilaçlar ve sisplatin, germ hücre 
çoğalması üzerinde en zararlı etkiye sahip kemote-
rapotik ilaçlar olarak görünmektedir (105,106). Işın-
lamada, germ hücre havuzunu doza bağlı bir şekilde 
zedelemektedir (107). 0.1 Gy ila 4 Gy’den düşük doz-
lar oligozoospermi veya tam sterilite ile sonuçlan-
maktadır( 107). 20 Gy’nin üzerindeki dozlarla yapılan 
testiküler ışınlama prepubertal erkek çocuklarda 
Leydig hücre fonksiyon bozukluğuna neden olabil-
mektedir (108). Buna ilaveten, doz fraksiyonu ve en 
önemlisi kümülatif doz, kalıcı kısırlık için majör risk 
faktörleridir (105).
 Spermatogenez, prepubertal erkeklerde henüz 
aktif olmasa da, testis ortamı sessiz değildir. Büyüyen 
seminifer tübüllerin popülasyon oluşturması için sabit 
bir germ hücresi döngüsü bulunmaktadır ve sperma-
togonial kök hücreler sürekli bölünürler. Kemoterapi 
bölünen hücreleri öldürdüğü için çocukların sperma-
togonial kök hücreleri risk altındadır (108). Tablo 4 te 
kemoteropötik ilaçlar ve riskleri belirtilmiştir (109).

Hayatı tehdit eden malign olmayan 
hastalıkları olan hastalar

Gonadotoksik tedaviler ayrıca bir durumu kontrol al-
tına alma tedavisi olarak ve yaşamı tehdit edici çeşitli 
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habis olmayan durumları iyileştirmek için kullanılır 
(110). Kemik iliği nakli gerektiren herhangi bir du-
rum, prepubertal erkekler için yüksek infertilite riski-
ni (>%80) doğurmaktadır (111). 
 Ek olarak, yüksek doz kemoterapinin uygulanma-
sını gerektiren ciddi otoimmün hastalıkları (örneğin, 
genç sistemik lupus ve sistemik skleroz) olan hastalar 
testis dokusunun dondurularak saklanmasını tercih 
edebilirler (112). 

Genetik ve doğumsal koşullara dayanan 
hastalar

Azospermi yaşayan erkeklerin %15’i Klinefelter 
sendrom’undan(KS) muzdariptir (113). Klinefelter’s, 
insanlarda görülen en yaygın seks kromozomu ano-
malisidir (1/600 canlı doğum). Ancak, KS hastalarının 
sadece %10’una ergenlikten önce tanı konur ( 114). 
Testis doku bankacılığı için yapılan retrospektif bir 
çalışmada, 13 ila 16 yaşları arasında yedi mozaik ol-
mayan 47, XXY ergenin analizi, masif fibrozis ve testi-
sin hyalinizasyonunu gösterdi. Spermatogonya yedi 
hastanın beşinde tespit edildi. Sadece en genç has-
tada, spermatogonya dejenere edici olmayan semi-
nifer tübüllerin içine yerleştirildi (115). Gerçekten de, 
testisin erken gelişimi KS’li erkek çocuklarda normal 
gibi görünmekle birlikte, spermatogonial kök hüc-
relerin tükenmesi ergenliğin ortasında görülür ve 
kısırlığa yol açar (116). Yetişkin KS hastalarında sper-
matojenik odaklar kalabilir, ancak spermatozoa TESE 
ile %50’den daha az oranda alınabilir (105,117). Bu, 
tercihen ergenlikten önce, ergenlik başlangıcında 
veya teşhis konduktan hemen sonra KS’li çocuklara 
semen örneklerinin veya testis doku örneklemesi-
nin dondurulmasının önerilmesi gerektiği anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte, bu tarihe kadar, bu 

tekniklerden fayda görebilecek hastaları etkin şekil-
de teşhis etmek ve tespit etmek için gerekli klinik 
parametreler hala mevcut değildir (116). Bu nedenle 
Klinefelter ‘li prepubertal erkeklerde spermatogonial 
kök hücrelerin alınması hala deneysel olarak görül-
meli ve hastalar ile ebeveynleri bu aşamada mutlaka 
genetik danışmanlık almalıdır(115). 

Testis dokusunun kriyoprezervasyonu

1990’larda testis dokusunun dondurarak korunma-
sı, azospermili çiftlerin tedavisini kolaylaştırmak için 
güvenli ve etkili bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bir 
prosedür, çoklu In-vitro fertilizasyon (IVF) / İntra-si-
toplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) döngüleri için 
yeterli spermatozoanın depolanmasını sağlarken, 
aynı zamanda tekrarlanan ameliyatların hasta mali-
yetlerini ve risklerini azaltmaktadır (117). Erken ya-
pılan testis doku kriyoprezervasyon protokollerinin 
temel amacı, spermiogenezin en olgun aşamalarını 
korumaktır. Dondurucu ortam, spermatozoa için 
koruyucu olarak kullanıldığından, dünya genelin-
de yaygın olarak gliserol içermiştir, bununla birlikte 
testis dokusu için gliserol uygun değildir (118,119). 
Ancak Brinster ve ark., öncü çalışmaları ile testis do-
kusunun dondurulmasına yeni bir bakış getirmişler-
dir (120). Spermatogenezin steril farelerin seminifer 
tübüllerinde kriyoprezerve edilmiş spermatogenik 
kök hücrelerin nakledilmesi ile düzeltilebileceğini 
göstererek, bunun gonadotoksik kemoterapi veya 
radyoterapi geçiren prepubertal erkek çocuklarının 
verimliliğini korumada yardımcı olabileceğinin de 
hızlı bir şekilde kabul edilmesini sağladı (120). Bu 
nedenle, olgunlaşmış germ hücreleri yerine sperma-
togenik kök hücrelerin ve destek hücrelerinin korun-
masına odaklanan adapte edilmiş testis dokusunun 
dondurularak saklanması protokollerine ihtiyaç var-
dı. Bunun yapılmasının nedeni asgari kriyo hasarının 
görülmesini sağlayarak maksimum hücre iyileşmesi-
nin gerçekleştirmekti. Testis dokusundaki farklı hüc-
re tiplerinin her birinin farklı boyutunun, karmaşık-
lığının ve su geçirgenliğinin olması nedeniyle, farklı 
optimal kriyoprezervasyon protokollerinin oluşturul-
muş olması problem oluşturmaktadır. 

Spermatogonial kök hücrelerin dondurarak 
saklanması 

Erkek üreme sağlığını korumada alternatifi olmayan 
durumlar için spermler dondurularak spermatogo-
nial kök hücre bankacılığı yapılarak çok sayıda erkek 

Tablo 4. Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar(109)

Yüksek risk 
Orta düzeyde 
risk  Düşük/ risk yok

Cyclophosphamide  Doxorubicin  Methotrexate 
Busulfan  Cisplatin  Bleomycin 
Melphalan  Carboplatin  5-Fluorouracil 
Chlorambucil    Actinomycin-D 
Dacarbazine    Mercaptopurine 
Procarbazine    Vincristine 
Ifosfamide     
� iotepa     
Nitrogen mustard 
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hasta grubu için bir korunma seçeneği oluşturulmak-
tadır. Spermatogonial kök hücre bankacılığından bir-
kaç hasta grubu yararlanabilir.
 Spermatogonial kök hücreleri dondurarak sakla-
ma, genetik materyali yıllarca korumak için maliyeti 
uygun, güvenilir ve verimli bir yöntemdir (121). Hay-
van çalışmaları, uygulanabilir ve fonksiyonel sper-
matogonial kök hücrelerin, olası doğurganlık resto-
rasyon prosedürlerinden herhangi birinin etkinliği 
üzerindeki önemli rolü olduğunu göstermektedir. 
Dondurulmuş ile taze muhafaza edilmiş numune-
lerin kullanıldığı fonksiyonel analizlerin karşılaştırıl-
ması, dondurma saklama prosedürü sırasında sper-
matogonial kök hücre kaybını göstermektedir. Bu 
nedenle, dondurarak saklama prosedürlerinin etkin-
liği kritiktir ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte, sa� aştırılmış sığır A tipi spermatogonyaya 
özgü bir kriyoprezervasyon yönteminin geliştirilmesi 
çalışmalarda bir başarı getirmiş, DMSO ve kontrolsüz 
bir 1 ° C / dak soğutma hızı kullanıldığında sağkalım 
oranlarının artmasına neden olmuştur (hematopoe-
tik kök hücreler için optimal orandır)( 122,123). Yavaş 
dondurma işlemlerinde tohumlama sıcaklığının -9 
derecede daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır (124). 
Hayvan ve insan modellerinde iyi sonuçlar veren 
donma çözeltileri, sakkaroz (0.05-0.1 M) ilaveli veya 
ilavesiz DMSO (0.7–3 M), etilen glikol (EG, 1.5 M) veya 
gliserol (1 M) gibi penetran kriyoprotektanlar veya 
serum (%5-80) olarak belirlenmiştir. Vitrifikasyon 
yöntemlerinde ise buz kristali oluşumunu önlemek 
için, ultra hızlı soğutma oranları ve daha yüksek kri-
yoprotektan konsantrasyonları, örn. 6.2 M EG, 24 M 
polivinilpirolidon ve 0.3 M trehaloz, ile iyi sonuçlar 
bildirilmiştir (125). Çoğunlukla, tekli sitotoksisitele-
rini en aza indirmek için çoklu kriyoprotektanların 
bir kombinasyonu kullanılır, 2.1-2.6 M DMSO yerine 
2.7-2.8 M EG’nin 0.5 M sükroz ve %20-25 serum ile 
ya da onlar olmadan kullanılması gibi. Kriyoprotektif 
ortamın farklı şeker molekülleriyle (glikoz, fruktoz, 
mannoz, galaktoz, trehaloz) takviye edilmesi, fare 
spermatogonial kök hücrelerinde çözülme sonrası 
canlılığı arttırmıştır (126). Fötal dana serumu, DMSO 
ve 50 mM trehaloz (yüksek moleküler ağırlıklı bir şe-
ker) ile takviye edilmiş bazik bir ortam ile kontrolsüz 
dondurma, bir haftalık kültür kültürü sırasında fare 
kök hücrelerinde çözülme sonrası trehalozsuz aynı 
dondurma yöntemiyle dondurulmuş hücrelere oran-
la hücre canlılığının belirgin bir şekilde artmasına 
neden olmuştur ( 7). Serumsuz bir kriyoprezervasyon 
ortamında daha yüksek bir trehaloz konsantrasyo-

nunun (200 mM) kullanılması, etkinliğini göstermiş 
olup, donmuş - çözülmüş hücrelerin proliferasyon 
kapasitesinin konsantrasyonuna bağlı bir artışı or-
taya çıkarmıştır. Ek olarak, daha yüksek bir hayvan 
modelinde benzer bir kriyoprezervasyon ortamının 
kullanılması, spermatogonial kök hücrelerinin kri-
yoprezervasyonunda da etkili olması diğer çalışma-
ların önünü açmıştır (7).

Depolama Kapları

Kriyoprezerve edilen testis dokusunu depolamak 
için pipetler veya küçük şişeler kullanılarak yıllar bo-
yunca farklı testis doku dondurma protokolleri geliş-
tirilmiştir. Kapların seçimi çoğunlukla, önceki litera-
türe bakılarak ve taşınma durumuna göre yapılmıştır.
Travers ve arkadaşları şişelerde dondurmanın başarılı 
sonuçlar verdiğini göstermişlerdir (127).
 Açık veya kapalı bir sistemler ile vitrifikasyon de-
nenmiştir. Açık cihazları kullanarak, elde edilen so-
ğutma hızları genel olarak yaklaşık 20.000–30.000 ° 
C / dak’dır ve bu da numunenin iyi vitrifikasyonunu 
sağlar (128). Aslında, açık vitrifikasyon sistemleri, 
yani açık pipet, organotipik kültürün bütünlüğünü 
ve aktivitesini ve kriyoprezervasyondan sonra olgun-
laşmamış fare, maymun ve insan testis dokusunun 
uzun vadeli ksenograft uygulamasını korumak için 
başarıyla kullanılmıştır(129,130). Buradaki sorun, 
soğutma çözeltisiyle doğrudan temasın, soğutma 
sırasında numuneye patojen bulaşması riski ve ka-
bın içinde yüksek çapraz kirlenme riski yaratmasıdır. 
Öte yandan kapalı sistemlerde, numune donma ya 
da depolama sırasında soğutma çözeltisiyle temas 
halinde değildir, bu nedenle kirlenme sorunu yoktur. 
Kapalı bir sistemin bir dezavantajı, soğutma oranının 
çok daha düşük olmasıdır ve bu nedenle buz kristali 
oluşumunu önlemek için daha yüksek kriyoprotek-
tan konsantrasyonları gerektirmesidir. Bu durum, 
protokolleri kriyoprotektanların sitotoksisitesinden 
dolayı hücreler için potansiyel olarak daha tehlike-
lidir (131). Bununla birlikte, heyecan verici sonuçlar 
veren testis dokusu kriyoprezervasyonu için iki ka-
palı vitrifikasyon sistemi tanımlanmıştır. İlk olarak, 
olgunlaşmamış fare testis dokusunun vitrifikasyonu, 
LN2’deki kriyoprotektan bulunan numuneleri içeren 
� akonun basitçe daldırılmasıyla başarıyla gerçekleş-
tirilmiştir (132,133). İkinci olarak, katı yüzey vitrifikas-
yonu yolu seçildi ve gerçekleştirildi. Bu prosedür, tes-
tis dokusu numunelerinin LN2 üzerinde yüzen steril 
bir alüminyum tekneye yerleştirilmeden önce vitrifi-
kasyon çözeltisine maruz bırakılmasını ve numune-
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lerin önceden soğutulmuş şişelere aktarılmasını ve 
ardından bunları LN2’ye daldırılmasını içerir (134). 
Bununla birlikte, insan Testis dokusunda kriyo hasarı 
belirtilerinin gözlemlendiği ve bu nedenle katı yüzey 
vitrifikasyonunun insan uygulamaları için daha fazla 
optimizasyona ihtiyacının olduğu yapılan çalışmalar-
da gösterilmiştir (135).

Testis hücre süspansiyonu 
kriyoprezervasyonu

1994 yılında spermatogenetik kök hücre transplan-
tasyon tekniğinin kullanılmasından bu yana, testis 
dokusunun dondurulması, prepubertal erkek çocuk-
larda fertilite korunumu için makul bir çözüm olarak 
önerilmiştir (136,137). Gerçekten de, testis dokusunu 
dondurarak saklama, doku dondurarak saklama ile 
karşılaşılan ısı ve kütle değişiminin engellerini aşarak 
spermatogonial kök hücrelerinin hayatta kalmasını 
kolaylaştırabilmektedir (138). Bununla birlikte, tes-
tis doku numunelerinin taşınması ve dondurulması, 
hücre geri kazanımı, canlılığı ve işlevselliği ile etkile-
şime girebilecek yüksek konsantrasyonlarda sindirici 
ve kriyoprotektif çözeltilere maruz kalmayı gerekti-
rir. Bununla birlikte, testis dokusunun kök hücrele-
rinin uzun süreli dondurularak depolanmaya (> 14 
yıl) dayanma kabiliyeti Wu ve ark. (2012) tarafından 
gösterilmiştir (137). Canlılığın ve kolonize etme ka-
biliyetinin sürdürülmesi ve spermatogenezi yeniden 
başlatma kabiliyeti transferden sonra alıcı seminifer 
tübüllerde gösterilmiştir. Önemli olarak, insan olma-
yan primatlarda, rhesusta başarılı bir şekilde sper-
matogenez rejenerasyonu olduğu bildirilmiştir. Kri-
yoprezerve edilmiş testis dokularından testiküler kök 
hücrelerle elde edilen spermin, in vitro fertilizasyon 
yoluyla embriyo gelişimine izin verdiği de gösteril-
miştir (138).

Kanser hücre kontaminasyonu

 Birçok hematopoetik malignite kan yoluyla metastaz 
yapabilir. Kanser hastalarından yapılan testis biyopsi-
leri malign hücreler içerebilir ve bu nedenle bu nu-
muneleri naklederken kanser nüks riski bulunmakta-
dır. Bu hastalar için kanser hücresi bulunmayan testis 
hücre süspansiyonlarının bulunması, korunması ve 
nakli çok önemlidir. Kanserojen hücrelerin iyileşmiş 
bir hastaya nakledilmesi risklerinin değerlendirilme-
si, önerilen doğurganlık restorasyon tekniklerinin 
klinik bir uygulamaya dönüştürülmesinde kritik bir 
adımdır. Sıçanlarda, testise sadece 20 lösemik hüc-

renin nakledilmesi, malign nükslere neden olmuştur 
(139). İnsanda, testise nakledildiğinde malign nüksü-
ne neden olabilen malign hücrelerin eşik sayısı bilin-
memektedir. Bu nedenle, Testis dokusu numunele-
rindeki kontaminasyonu tespit etmek büyük önem 
taşımaktadır (140,99). Kontaminasyon durumunda, 
nakil öncesi spermatogonial kök hücrelerin malign 
hücrelerden ayrılması gerekir. Manyetik-aktive edil-
miş ve / veya � oresans-aktive edilmiş hücre ayrımı, 
seçici matriks adezyonu ve kanser hücrelerini tüket-
meyi amaçlayan seçici hücre kültürü gibi hücre sınıf-
landırma teknikleri incelenmiştir. Ancak, farelerde 
ve insan modellerinde bildirilen sonuçlar yetersizdir. 
Sadri-Ardekani ve Atala (2014) tarafından yapılan 
bir pilot çalışma, sadece spermatogonial kök hücre-
lerinin yayılması için etkili değil, aynı zamanda akut 
lenfoblastik lösemi (ALL) hücrelerinin kontamine 
edilmesinde de etkili bir testis hücre kültür sistemi 
bildirmiştir ( 111 ). ALL hücreleri ile birlikte testis hüc-
relerinin kültürlenmesi, 26 günlük kültürden sonra 
ALL hücrelerinin elimine edilmesine izin verdi. Buna 
rağmen, malign kontaminasyon riski taşıyan hastalar 
için, otolog testis transplantasyonu mümkün görül-
memektedir. 
 Likid nitrojen tankındaki numnelerin kontami-
nasyon riskini sınırlama amacı ile gaz fazında don-
durmanın daha güvenli olduğuna dair çalışmalar 
bulunmaktadır ( 141,142)

Genetik çalışmalar

 Taze numuneler ile yapılan spermatogonial kök hüc-
re transferi ve testiküler doku transferinden sonra, 
spermatozoada ne sayısal kromozomal değişiklikler, 
ne de epigenetik değişiklikler tespit edilmemiştir 
(99). Genişletilmiş hücre manipülasyonu, sindirici 
ve kriyoprotektif çözeltilere maruz kalma, ayrıca kri-
yoprezervasyonun kendisi, germ hattı hücrelerinde, 
örneğin; DNA metilasyonunda değişiklikler veya 
kromozomal anormallikler gibi modifikasyonlar ya-
pabilir. Gerçekten de, spermatogonial kök hücrelerin 
nişlerinden kopmaları, doğru epigenetik modellerin 
kurulmasını ve dolayısıyla muhtemelen değişmiş 
spermatogonial kök hücrelerinden kaynaklanan 
spermatozoanın gelişimini etkileyebilir (99). Epige-
netik olarak değiştirilmiş spermatogonial kök hüc-
relerden kaynaklanan spermatozoalar tarafından 
döllenen oositler anormal şekilde gelişmektedir. 
Sadece az sayıda çalışma, dondurarak saklamanın 
spermatogonial kök hücrelerinde genetik ve epi-
genetik değişiklikler üzerindeki etkisini ele almıştır. 
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DMSO’nun, hücrenin epigenetik profilinde değişik-
liklere neden olduğu bulundu (143,144). Testiküler 
hücrelerin uzun süreli kriyoprezervasyon (> 14 yıl) 
ile dayanma kabiliyetini değerlendirmiş, kültüre 
edilmiş fare ve sıçan spermatogonial kök hücreleri 
bütünüyle spermatogenezi yeniden oluşturmuş ve 
görünür genetik veya epigenetik hatalar olmadan 
verimli fare soyları üretmiştir. Aynı zamanda, yetişkin 
fare spermatogonial kök hücrelerinin genetik stabili-
tesi ve spermatogenik fonksiyonu, kültüre edilmiş ve 
kriyoprezervasyona tabi tutulduktan sonra yapılan 
transfer sonuçları ile gösterilmiştir (145).
 Testis dokuları için dondurarak saklamanın, ma-
yotik rekombinasyon ve sinaps üzerinde zararlı bir 
etkiye sahip olmadığını bildirilmiştir (146). Genetik 
çalışmalar halen devam etmektedir ve yeni çalışma-
lara da gereksinim vardır.

Kriyoprezervasyonda kontaminasyon

Şu anda, spermatozoa ve embriyolar / oositler, ge-
nellikle pipetleme için kullanılan taşıyıcı çubuklar / 
şişeler ve yeni geliştirilen açık veya kapalı taşıyıcılar 
kullanılarak sıvı azotta (LN2) dondurulur, depola-
nır. Donma kabı donma sırasında sızabileceği veya 
paramparça olabileceğinden, sıvı azotun kirlenme 
potansiyeli, özellikle ultrahızlı soğutma ile embriyo 
/ oosit vitrifikasyonu için geliştirilen “açık taşıyıcılar” 
durumunda gerçek bir tehlikedir. Biyolojik mater-
yalin LN2 depolanması ve ardından hastaların çap-
raz enfeksiyonu sırasında çapraz kontaminasyonun 
ortaya çıktığı daha önce gösterilmiştir (147 ). Virüs-
lerin daha önce veziküler stomatit virüsü, herpes 
simpleks virüsü, adenovirüs ve papilloma virüsü de 
dahil olmak üzere LN2’ye doğrudan maruz kaldığı 
tespit edilmiştir (147). LN2’nin çok sayıda bakteri ve 
mantar türü de dahil olmak üzere diğer mikroorga-
nizmalar tarafından kontamine olduğuna dair ka-
nıtlar da vardır (148). Mikroplar tarafından LN2 kon-
taminasyonunun kanıtı ve bazı durumlarda çapraz 
enfeksiyon verilerine bakıldığında, üreme hücresi 
kriyoprezervasyonu sırasında kontaminasyon veya 
çapraz kontaminasyon olasılığının ciddiye alınması 
gereklidir. Depolanan numunelerin kirlenme veya 
çapraz kirlenme potansiyelini en aza indirebilen kri-
yoprezervasyon prosedürlerinde göreceli olarak ba-
sit detaylar ve olası değişiklikler vardır; örneğin, üre-
me hücreleri dondurulacak tüm hasta ve donörlerin 
taranması gerekir (örn., HBV, HCV, HIV, vb.); enfekte 
olmuş malzemelerin her enfeksiyon için ayrı kaplar-
da saklanması, açık sistemler yerine, vitrifikasyon için 

kapalı sistemler kullanılması ve son olarak, saklama 
kabının periyodik olarak boşaltılması ve temizlen-
mesi gereklidir (148,149,150). Bununla birlikte, karşı-
laştırmalı bir çalışmada, kapalı sistem dondurulmuş 
tüm embriyo ve kriyoların viral kontaminasyondan 
korunduğu görülmüştür (148). Ayrıca çok küçük ha-
cimlerde vitrifiye edilmiş materyalin taşınmasının da 
canlılık üzerindeki etkisi ile ilgili sorunlar ortaya çıka-
rabileceği düşünülmektedir ( 150).
 Kanser hastaları için, doku malign hücreler içe-
rebilir ve bu nedenle bu numuneleri kullanırken 
kanserin tekrar ortaya çıkma riski bulunmaktadır. Bu 
nedenle, kanser hücresiz testis hücreleri, bu hastalar 
için doğurganlığı korumak ve restore etmek için en 
iyi seçenek olacaktır (148).

Kriyoprezervasyonda sonuçların güvenliği 

Dondurulmuş oositlerde veya embriyoların transferi 
sonrası elde edilen gebeliklerde anomali ve kromo-
zom düzensizlikleri görülmemiştir (151). Ayrıca taze 
ve dondurulmuş oositlerden elde edilen embriyo-
larda da kromozomal anomali açısından, yenidoğan 
bebeklerin doğum ağırlığında farklılık görülmemiştir 
(152,153).

Gelecek için öneriler

Kriyoprezervasyon protokollerinin optimizasyo-
nu, donma ve çözülme oranlarında iyileştirmeler, 
sabit-dengelenebilen ozmotik koşullar, kriyopro-
tektanların seçimi ile konsantrasyonu, kriyoprezer-
vasyon işlemindeki dengeleme sürelerinin değer-
lendirilmesini gerektirir. Tüm bu faktörlerde yapılan 
iyileştirmeler başarılı doğurganlık restorasyonuna 
neden olabilir. İnsan testis dokusu veya over doku-
su için optimum kriyoprezervasyon protokollerinde, 
farklı hayvan modellerinde toplanan deneyimler-
den faydalanmalıdır. Bu sonuçlar, klinik dereceli bir 
kriyoprezervasyon protokolünün optimizasyonu ve 
standardizasyonu için bilimsel olarak kullanılmalıdır. 
Örneğin, toksik kriyoprotektanları antioksidan reak-
ti� er ve antiapoptotik faktörler gibi daha az toksik 
faktörlerle azaltmak, değiştirmek veya birleştirmek 
için alternati� er hala araştırılması gereken konular-
dır (154). Ek olarak, kontrolsüz dondurma veya vit-
rifikasyon gibi uygun ve ucuz tekniklerin kullanımı, 
kontrollü dondurmaya alternatif olarak da dikkatlice 
incelenmelidir (135). Daha da önemlisi, bu protokol-
lerin etkinliği ve kriyoprezervasyon işleminden sonra 
germ hücrelerinde genetik ve epigenetik modifikas-
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yonlar üzerindeki etkisi ile ilgili raporlamalar mutlaka 
yapılmalıdır.
 Kanser hastaları için, biyogüvenlikle ilgili bazı so-
rular, hücre süspansiyonlarını veya testis,over doku-
larını dondurarak korumanın daha iyi olup olmadığı 
sorusuna yol açmaktadır. Bu fark edildikten sonra, 
dondurularak korunan numunelerin fonksiyonel 
restorasyonu zor, hatta imkansız bir iştir. Spermato-
gonial kök hücrelerin saklanması veya over korteks 
dokusunun saklanması gibi erkek ve kadında doğur-
ganlık stratejileri, doğurganlığı geri kazanmaya yö-
nelik umut verici önemli deneysel yaklaşımlardır 
 Spermatogenezin restorasyonunda veya daha da 
önemlisi üreme için bu dokunun kullanıldığını göste-
ren klinik çalışmalar bulunmadığından, prepubertal 
testiküler doku koruma araştırması devam etmekte-
dir. 
 Hem embriyo hem de oosit kriyoprezervasyonu 
(yavaş donma veya vitrifikasyon) birinci basamak 
fertilite koruyucu yöntemleridir. Ancak, oosit kriyop-
rezervasyonu giderek daha fazla tercih edilmektedir. 
Olgun ergenlik sonrası kadınlarda oosit vitrifikasyo-
nu tercih edilmektedir.Prepubertal kız çocuklarında 
olgunlaşmamış oositlerin vitrifikasyonu bir seçenek 
olabilir.Oosit in vitro maturasyonu ( IVM) meme kan-
seri hastalarında fertilite koruyucu yöntem olarak 
sonuçları iyileştirdiği düşünülmektedir. Yumurtalık 
doku kriyoprezervasyonu henüz deneysel bir teknik-
tir ve aynı zamanda acil kanser tedavisi ve şu anda 
pediatrik hastalarda ve hormona bağlı hastalıklarda 
tek fertilite koruyucu yöntem seçeneğidir.
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