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ONAY

“Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda, tedaviye östrojen

eklenmesinin; endometrial kalınlık, implantasyon başarısı ve gebelik elde edilmesi

üzerine etkilerinin araştırılması” isimli çalışmamız Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

Dalı Kurulu’nun 08.04.2008 tarih ve 104 sayılı yazısı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik

Kurulu’nun 29.07.2008 tarih ve 38 sayılı kararı ile Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Kurulu’na

yaptığımız 03.09.2008 tarih ve 281 sayılı başvuru sonrasında tez olarak çalışılması uygun

görülmüş ve 12.09.2008 tarih ve 778 sayılı yazı ile Anabilim Dalımıza bildirilmiştir.
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ÖZET

Amaç: Klomifen sitratın embriyonun uterusa tutunmasını ve gebelik şansını azalttığı bilinmektedir.
Uterusa tutunma ve embriyonun gelişimi esasen endometrium sayesinde olmaktadır. Uterusa
tutunmayı sağlayan endometriumun, doğrudan değerlendirilmesi endometrial biyopsi ile mümkün
olabilmekte, fakat bu yöntemin invazif olması nedeniyle, invazif olmayan yöntemler aranmış ve bu
amaçla endometrial kalınlık, uterin damarlanma gibi çeşitli ultrasonografik parametreler
geliştirilmiştir. Klomifen sitrat anti östrojenik olduğu için endometriumu olumsuz etkileyebilmekte, bu
olumsuz etkiyi düzeltebilmek için de dışarıdan eklenecek östrojenin etkili olup olmayacağı
bilinmemektedir. Bu çalışmada, klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda, lokal
uygulanan östrojenin endometrial kalınlık ve uterus kan akımı vasıtası ile gebelik şansı üzerine olan
etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, Temmuz 2008 - Haziran 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde klomifen sitrat (KS) ile ovulasyon indüksiyonu endikasyonu
konulan 56 hastada yapıldı. Açıklanamayan infertilite tanısı almış, 3. gün folikül stimülan hormon
(FSH) değeri <10 ve östrojen (E2) değeri >40 pg/ml olan, histerosalpingografi (HSG) veya
laparoskopi ile bilateral tubal açıklık tespit edilmiş, 18-35 yaş arasında olgular seçildi. Majör tıbbi
hastalığı bulunan, ovariyan veya adneksial cerrahi geçirmiş, infertiliteye sebep olacak erkek faktörü
mevcut olan, tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk veya hiperprolaktinemi gibi endokrin hastalığı
bulunan, son 6 ay içinde hormonal ilaç kullanan, vücut kitle indeksi >30 olan, organik pelvik hastalığı
bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı.
Ovulasyon indüksiyonu her adetin 3. günü bakılan pelvik ultrasonografi (USG)’de patoloji tespit
edilmeyen her iki gruptaki olgulara, KS 50 mg oral tabletlerden (Klomen® tb), adetin 4.-8. günleri
arasında toplam 5 gün süreyle, günlük 100 mg dozunda uygulandı. Östrojen (E2) uygulaması ise,
siklusun 4. gününden itibaren, 15 gün süreyle, 25 mikrogram vajinal tablet (Vagifem® tb) şeklinde
yapıldı. Diğer gruba östrojen tablet içermeyen boş vagifem aplikatörü verildi.
Kapalı zarf usulü randomizasyon yapıldı. Tüm hastalara ya ilk 2 ay yalnızca KS + boş vagifem
aplikatör  ardından  2  ay  KS  +  E2  verildi,  yada  ilk  2  ay  KS  +  E2  ardından  2  ay  yalnızca  KS  +  boş
vagifem aplikatör verildi. Çalışma dizaynı kros over olarak planlandı. Ovulasyon gelişen sikluslar
değerlendirmeye alındı. Spontan kanamayı takiben adetin 3. günü, 9. günü, ovulasyon günü ve
ovulasyon sonrası 7. günde USG bakıldı. Endometrial kalınlık, subendometrial kan akımı, uterin arter
kan akımı ve her iki overdeki follikül gelişimi ölçümleri yapıldı. Sistemik E2, FSH, luteinizan hormon
(LH) ve progesteron (P) değerleri çalışıldı. Β-hCG düzeyi veya USG bakılarak gebelik oluşumu
izlendi.
Bulgular: Hastaların yaşı 26.8±6.2, ortalama infertilite süresi 34.2 ay olarak belirlendi. Ovulasyon
indüksiyonu yanısıra düzenli ultrason ölçümleri yapılabilen 206 siklustan 161’inde ovulasyon elde
edildi. KS grubundan 79 siklusta, KS + E2 grubundan 82 siklusta ovulasyon gerçekleşti. Her iki
gruptan da 3’er hastada olmak üzere toplam 6 gebelik elde edildi. KS grubu ile KS+E2 grubunda
endometrial kalınlık değerleri 3. gün sırasıyla 3.9±1.0 mm ve 3.7±1.1 mm, 9. gün 6.3±1.2 mm ve
6.1±1.2 mm olarak ölçüldü. KS grubu ile KS+E2 grupları arasında endometrial kalınlık açısından 3. ve
9. günlerde anlamlı farklılık izlenmedi. Ancak ovulasyon günü KS grubu ile KS+E2 grubunda
endometrial kalınlık değerleri ise sırasıyla 7.6±1.4 mm ve 8.3±2.1 mm anlamlı olarak farklı (p=0.039),
ovulasyon sonrası 7. gün ise KS grubu ile KS+E2 grubunda değerler sırasıyla 9.7±2.3 mm ve 10.9±3.0
mm anlamlı olarak farklı (p=0.007) ölçüldü. Her iki grup arasında hormon değerleri ve Doppler
değerleri anlamlı değişiklik göstermedi.
Sonuç: KS indüksiyonu ile birlikte erken folliküler dönemden itibaren başlanan ve 15 gün süre ile
devam eden lokal östrojen tedavisinin, sistemik östrojen düzeylerinde anlamlı değişiklik yapmadığı
gözlemlendi. Buna karşın, endometrial kalınlık açısından incelendiğinde ise, ovulasyon gününde ve
ovulasyon sonrası 7. günde anlamlı olarak arttığı saptandı. Ancak bu kalınlık farkı gebelik oranlarına
yansımadı. Gebelik elde edilmesi açısından tedavi yöntemleri arasında herhangi bir farklılık izlenmedi.
Lokal E2 uygulaması ile endometrial kalınlıktaki bu anlamlı artış, seçilmiş olgularda, özellikle
kümülatif etki beklenen KS ile 6 ay ovulasyon indüksiyonu tedavisi alacak olan ve endometrium
kalınlığının ilk 1-2 siklusta ince (<6-8 mm) olduğunun fark edildiği olgularda faydalı olma potansiyeli
taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: infertilite, ovulasyon indüksiyonu, klomifen sitrat, östrojen.
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ABSTRACT

Purpose: It is generally accepted that clomiphene citrate reduces uterine receptivity and, thus, the
chances of conception. Uterine receptivity is primarily maintained by the endometrium that prepares
for, and sustains, the embryo nidation. Because of invasive methodology related to the study of the
endometrial biopsy specimen for predicting uterine receptivity, several surrogate ultrasonographic
parameters, including the assessment of endometrial thickness and uterine vascularisation, have been
proposed. In this study, we aimed to investigate the effects of locally administered estrogen on
endometrial thickness and uterine blood flow, in the patients ovulation induced by clomiphene citrate.
Method: Fifty-six women who admitted to Atatürk University obstetrics and gynecology clinic for
infertility between July 2008 – June 2009 and have an indication of ovulation induction by clomiphene
citrate were enrolled in this study. Infertility diagnose due to unexplained reasons, third day FSH < 10
and estrogen (E2) >40 pg/ml, bilateral tubal patency in either HSG or laparoscopy, 18-35 years age
were the inclusion criteria. Major medical disease, ovarian or adnexial surgery, infertility due to male
factor, endocrinological diseases such as thyroid function abnormality or hiperprolaktinemia,
hormonal drug therapy in last six months, body mass index >30, presence of organic pelvic disease
were the exclusion criteria.
Ovulation induction was performed to the patients in both groups who have no abnormality on the
third day pelvic USG, by 50 mg oral tablets (Klomen® tb), between 4.-8. days, as 100 mg daily
dosage. The estrogen administration was started at cycle day 4 and given for 15 days, as 25 microgram
tablets vaginally (Vagifem® tb). Empty vagifem applicators (the applicators which do not contain
estrogen tablets) were given to the other group.
Closed envelope randomization was done. Either first two months CC + empty Vagifem applicators
than two months CC + E2, or first two months CC + E2 than two months CC + empty Vagifem
applicators were given. The study was planned as cross-over design. Ovulation occurred cycles were
evaluated. After spontaneous menstruation; on third, ninth, ovulation day and seventh day after
ovulation pelvic USG was performed. Endometrial thickness, subendometrial and uterine blood flow
and follicular developments were recorded. Systemic E2, FSH, LH and P levels were measured on
third, ninth, ovulation day and seventh day after ovulation. Pregnancy was tested by either β-hCG
level or pelvic USG.
Results: The average age was 26.8±6.2 years, duration of infertility was 34.2 months. Ovulation
induction and regular ultrasonic measurements were able to done only in 206 cycles. Ovulation was
occurred in 79 cycles in CC group and in 82 cycles in CC + E2 group. Totally 161 ovulations were
occurred among 206 cycles. Three from each group, 6 ongoing pregnancies were occurred. In groups
CC and CC + E2 the endometrial thickness values were on day 3: 3.9±1.0 mm and 3.7±1.1 mm
respectively; on day 9: 6.3±1.2 mm and 6.1±1.2 mm respectively. There were no significant
differences on days 3 and 9. On ovulation day in groups CC and CC + E2 the endometrial thickness
values were significantly different; 7.6±1.4 mm and 8.3±2.1 mm respectively (p=0.039); and seven
days after ovulation were also significantly different; 9.7±2.3 mm and 10.9±3.0 mm respectively
(p=0.007). The hormonal and Doppler values of both groups were not significantly different.
Conclusion: Administration of vaginal estrogen therapy, from early follicular period to midluteal
period, in CC induced infertile patients, does not have significant effect on systemic estrogen levels
but have significant effect on endometrial thickness on the days of ovulation and seven days after
ovulation. But this significance has no impact on pregnancy rates.
The significant increase in endometrial thickness by locally applied estrogen therapy might have a
potential benefit on patients who will induced by CC for 6 months whose endometrium measured
tinny (<6-8 mm) in the first or second cycles.

Key words: infertility, ovulation induction, clomiphene citrate, estrogen.
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1. GİRİŞ ve AMAÇ

İnfertilite, düzenli cinsel ilişki (haftada ≥2) varlığına ve herhangi gebeliği koruyucu bir

yöntem uygulanmamasına rağmen 12 ay içinde gebelik elde edilememesi olarak tanımlanır

(1). Sağlıklı bir çift için her ay gebe kalma şansı yaklaşık %20’dir. Üreme çağındaki çiftlerin

yaklaşık %10-15’i infertilite problemi yaşamaktadırlar. İnfertil çiftlerin %30-40’ından erkek,

%40-50’sinden kadın, %20-25’inden ise erkek ve kadın infertiliteden birlikte sorumludur.

Mevcut standart tanı metodları kullanılmasına karşın %10-15 çiftte ise infertilite nedeni

bulunamamakta ve açıklanamayan infertiliteden bahsedilmektedir (2-4).

Overin çeşitli ajanlarla ovulasyon aşamasına ulaşacak follikül gelişmesi amacıyla uyarılması

genel anlamda over stimülasyonu olarak tanımlanır. Over stimülasyonunda amaç anovulatuar

infertil olgularda monofolliküler gelişim sonrası oluşacak ovulasyonun sağlanmasıdır (2,3).

Genel anlamda over stimülasyonu için kullanılan protokoller:

I-Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnSH) analoğu içermeyenler; a) antiöstrojenler: klomifen

sitrat, tamoksifen, b) gonadotropinler: kombine (FSH + LH), yalnız FSH,

II-Gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu içerenler: uzun protokol, kısa protokol, ultra kısa

protokol olarak sıralanabilir.

Klomifen sitrat (KS) ilk olarak 1956 yılında sentezlenmiş, 1961 yılında ise over

uyarılmasında kullanılmaya başlanmıştır (5,6). KS farmakolojik etkisini hücre içi östrojen

reseptörleri (ER) üzerinden yapar, esasen parsiyel agonistik etkiye sahiptir. ER’ne bağlanıp

önce zayıf östrojenik etki (=agonistik etki) gösterir, takiben bu reseptörleri uzun süre işgal

ederek, endojen östrojenlerin ER’ne bağlanmasını engelleyerek antagonistik etkisini gösterir

(7).

Klomifen sitrat başlangıçta hipotalamusta bulunan ER’ne bağlanır ve antagonist etki içinde

serum östrojenlerinin hipotalamus üzerindeki negatif geri besleme etkisi önlenir. Hipotalamus

(HT) merkezleri KS ile endojen östrojenlerin HT’da bulunan ER’indeki bu kompetetif

antagonizması sonucu hipoöstrojenik bir tablo varmış gibi algılayarak, GnSH salınımının

uyarılmasına yol açar. Ancak KS’nin bu istenen etkisinin yanı sıra doz bağımlı antiöstrojenik

etkisi ise endometrium ve endoserviks üzerinde negatif yönde olur. Böylelikle endometrial

gelişim engellenebilir ve bazı olgularda implantasyon için sorun yaratıcı olabilir. 6-8 aylık

kümülatif etki ile KS kullanılan hastaların %80’inde ovulasyon sağlanmasına rağmen, bu
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hastalarda gebelik oranı ancak %35-40 düzeyinde kalır (8,9). KS ile tedavi edilen hastalarda

ovulasyonun yüksek oranda sağlanmasına rağmen gebelik oranının %35-40 arasında

kalmasının muhtemel sebepleri, KS’nin endometrium ve servikal mukus düzeyindeki

antiöstrojenik etkileridir (6,9). İnfertilite tedavisinde en önemli handikaplardan bir tanesi

olumsuz endometrial etkidir. Özellikle endometrial kalınlık <6-8 mm ise gebelik oranı düşük

kalabilmektedir (8,10-13).

Uterus ve overlerin sağlıklı kan perfüzyonu, yardımcı üreme tedavisinin başarısını

etkileyebilir (13). Kan akım profillerinin değerlendirilmesi, rezistans indeks (Rİ) ve pulsatilite

indeks (Pİ) ile yapılır. Bu değerler, uterin dolaşımdaki arteriolar ve kapiller damar yatağındaki

vaskülarizasyon derecesini ve işlevsel durumunu yansıtmaktadır. Düşük indeks değerleri,

düşük vasküler direnç ve damar yatağındaki yüksek vaskülarizasyon derecesini gösterirken,

yüksek indeks değerleri düşük bir vaskülarizasyon derecesi ve ona uygun yüksek damar

direncini göstermektedir (12,14). Bu nedenle uyguladığımız tedavinin subendometrial ve

uterin arter kan akımında bir değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirebilmek amacıyla

Doppler incelemesi gerçekleştirdik.

Klomifen sitrat ile ovulasyon stimülasyonu sağlanırken, östrojen reseptörleri üzerinde de

antagonist etki oluşmakta, zaman zaman endometrial proliferasyon ideal kalınlığın altında

kalabilmektedir (10,12). Endometrial gelişimin ince olması ise, ovulasyon gerçekleşip

döllenme oluşsa bile blastokistin implante olabileceği yeterli kalınlıkta endometrium

bulunamadığından gebelik oluşamama riskini taşımaktadır (15,16). KS ovulasyon

stimülasyonunu sistemik etkisi ile sağlamaktadır.

Endometrium inceliğini önlemek için östrojen (E) kullanılabilir, ancak sistemik E verilmesi

KS’nin etkisini kompetetif inhibisyonla azaltabilir. Ayrıca sistemik verilen E, uterusta

endometriumu kalınlaştıracak kadar yüksek konsantrasyona ulaşamayabilir. Lokal (vajinal) E

verilmesi ile bu handikapların aşılabileceğini düşündük. Bu noktadan hareketle, KS’nin

sistemik etkilerini engellemeden, acaba östrojeni intravajinal kullanımla nispi lokal yüksek

konsantrasyon sağlayarak, endometrium üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırıp

kaldıramayacağını görmek ve bu şekilde implantasyon ve gebelik oluşumuna katkısı olup

olmadığını değerlendirmek amacı ile bu çalışmayı planladık.
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2. GENEL BİLGİLER

İnfertilite medikal, psikososyal ve ekonomik yanları olan bir durumdur (17). İnfertilite

tedavisi planı için, kanıta dayalı tıp perspektifinde tanısal işlemler gerçekleştirilir. Genel kabul

gören yaklaşım, 12 ay süre ile korunmasız ve düzenli (en az 2/hafta) bir cinsel ilişkiye rağmen

gebelik elde edilemeyen çiftlerin infertilite açısından değerlendirmeye alınmasıdır (18).

Ancak 35 yaşın üzerindeki hanımlarda tıbbi öykü ve fizik bulgulara bağlı olarak 12 aylık süre

daha erkene alınabilir (19). İnfertilite probleminin üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık %15’ini

etkileyen bir faktör olduğu bilinmektedir (3).

2. 1. Üreme Fizyolojisi

Üreme çağındaki bir kadında her ay overlerde bir grup primordial follikül uyarılmakta ve

aralarından seçilen bir follikül mayoz bölünme sürecini başlatmaktadır. Primordial follikül

döneminden matür oosit aşamasına dek sürecek olan gelişme süreci çok uzun bir süre teşkil

etmektedir. Folliküler gelişim yaklaşık üç aylık bir dönemi kapsar (20). Gelişen follikül,

ovulasyon tetikleninceye kadar mayoz bülünmenin diploten aşamasında duraklar. Follikül

stimüle edici hormon (FSH) etkisi altındaki dominant follikül gelişimini sürdürdükçe artan

oranda östradiol (E2) salgılayacaktır. Follikül belirli bir gelişimi tamamladığında artan E2

düzeyi luteinizan hormon (LH) salgısını tetikler ve LH düzeyindeki hızlı artış uyarısıyla

mayoz bölünmenin birinci aşaması tamamlanır (21,22). Yaklaşık 24-36 saat sonra oosit

follikül dışına atılır. Oosit bu dönemde mayoz bölünmenin metafaz aşamasında

beklemektedir. Oosit tubal fimbrial uçlar yardımı ile tuba içerisine girer, tubal silia

hareketlerinin ve tuba kontraksiyonlarının etkisi ile uterusa doğru ilerleyerek ampulla

bölgesine ulaşır. Ampuller bölgeye ulaşan sperm ile fertilizasyon gerçekleştiği takdirde oosit

ikinci mayoz bölünmesini tamamlar. Kapasitasyon işlemini tamamlayan ve oosite ulaşan

sperm, oositi saran zona pellusidaya bağlanır. Akrozom reaksiyonu ile korona radiata

tabakasını ve zonayı yıkan enzimler ortaya çıkar ve sperm nükleusu oosit stoplazması

içerisine ulaşır. Fertilizasyonu takiben yaklaşık üçüncü günde gelişen embriyo tubadan uterus

içerisine geçer. Uterin kavitede 72 saat kadar kalan embriyo zona pellusidadan kurtularak

endometrial duvara implante olur. İmplantasyonu takiben trofoblastlar endometrial duvara

invaze olur (23,24).



4

2. 2. İnfertilite Tanımı ve Etiyolojisi

İnfertilite, primer ve sekonder olarak iki şekilde değerlendirilir. Daha önce hiç gebelik

oluşmamasına primer infertilite, buna karşılık daha önce gebelik oluşmasına rağmen, takip

eden dönemde bir başka gebeliğin oluşmamasına sekonder infertilite adı verilir. Menopoz,

puberte, gebelik gibi kadın yaşamının bazı dönemlerinde gebelik oluşması mümkün değildir

veya imkansıza yakındır, buna da fizyolojik infertilite adı verilir (2,17,23).

İnfertilite problemi olmayan bir çiftin her ovulatuar siklus başına hamile kalabilme şansı %25

civarındadır. Kontrasepsiyon kullanmayan normal çiftlerin %57’si ilk üç ayda, %72’si altı ay

içinde, %85’i bir yıl ve %93’ü ise iki yıl sonunda gebe kalabilmektedir (3,22,25). İnfertilite,

sadece kadına veya erkeğe yada her ikisine ait nedenlerle ortaya çıkabilir (Tablo 1).

Bir gebeliğin oluşması ve doğal devam edebilmesi için aşağıda sıralanan temel koşulların bir

arada eksiksiz varlığı gereklidir.

a- Yeterli miktarda fertil özellikli spermlerin vajinaya bırakılması. Bunun için normal bir

spermatogenez, ejekülasyon ve koital fonksiyon gereklidir.

b- Vajinaya bırakılan spermlerin servikal mukusa penetrasyonunun ardından servikal kanalı

geçmesi gerekir.

c- Ovum ile spermin birleşmesinde mekanik bir engel bulunmamalıdır, yani tuba uterinalar

açık olmalıdır.

d- Döllenebilir özellikte ovum yapımı olmalıdır. Bunun için normal yapıda follikül içeren

overler ve follikülogenez için normal hormonal denge gereklidir.

e- Sperm ovumu dölleyebilmelidir. Burada özellikle immünolojik mekanizmaların rol

oynadığı düşünülmektedir.

f- Döllenmiş ovumun uterusa gelerek implante olması zorunludur. Burada sağlıklı bir

endometrium yapısı, hormonal ve immün denge varlığı söz konusudur.

g- Embriyonun gebelik boyunca gelişimini sürdürmesi için uygun bir endometrium ve uterus

kavitesi gereklidir.

h- Yukarıdaki tüm koşulların normal olmasına rağmen, endometriyozis veya henüz

açıklayamadığımız bazı faktörlerden dolayı gebelik oluşmayabilir.
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Tablo 1. İnfertilite nedenleri.

  Ovulasyon patolojileri (%) 30

  Semen anomalileri (%) 22

  Tubal patolojiler (%) 17

  Açıklanamayan (%) 14

  Diğer patolojiler (%)
        Servikal ve uterin patolojiler
        İmmünolojik problemler
        Enfeksiyon
        Seksüel disfonksiyon

12

  Endometriyozis (%) 5

2. 3. İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi

İnfertil çiftin değerlendirilmesi detaylı bir şekilde eşlerin her ikisi ile birlikte yapılmalıdır.

İnfertilitenin çiftin ortak problemi olduğunu vurgulamak ve olayın nedenlerinin eşler

tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için uygun ortam sağlamak gereklidir (22).

2. 3. 1. Anamnez

İnfertil çiftin değerlendirilmesinde detaylı bir anamnez önemli ipuçları taşımaktadır. İnfertil

çiftin anamnezi alınırken aşağıdaki bilgiler sorgulanmalıdır (23):

- Evlilik süresi,

- İnfertilite süresi,

- Daha önce kontrasepsiyon uygulayıp, uygulamadıkları,

- Mevcut evlilikten veya varsa başka bir evlilikten daha önce gebelik oluşup, oluşmadığı,

- Menarş yaşı,

- Menstrüel siklus süresi,

- Koital frekans,

- Sistemik bir hastalık olup, olmadığı (tüberküloz, diyabet, tiroid hastalığı gibi),

- Geçirilmiş operasyon olup, olmadığı (apendektomi, adneks operasyonu, servikal konizasyon

gibi genital sistemi ilgilendiren operasyonlar).
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2. 3. 2. Fizik Muayene

Fizik muayene sırasında aşağıdaki özellikler incelenmelidir (23):

a- İnspeksiyon: Vücut gelişimi ve yapısı, kıllanma durumu, akne varlığı, memelerin gelişimi

ve tiroid guddesinin boyutları.

b- Jinekolojik muayene: Dış genital organların yapısı, serviksin şekli ve konumu, uterus

boyutları ve komşu organlarla ilişkisi, adnekslere ait kitle olup olmadığı ve mobilitesi,

uterosakral nodülarite (endometriyozis) ve son olarak da memede galaktore kontrolü ile

jinekolojik muayene tamamlanmalıdır.

2. 3. 3. Ultrasonografik Değerlendirme

Ultrasonografi ile uterusun büyüklüğü, kontür düzeni, miyometrium homojenitesi

incelenebilir. Ayrıca endometrium kalınlığı, yapısı, siklusun zamanı ile uyumu, kavite

içindeki patolojilerin (miyom, polip) tespiti açısından faydalıdır. Adneksial bölgelerin

değerlendirilmesinde overin büyüklüğü, yapısı, ekojenitesi incelenir (2,22,23).

2. 3. 4. Laboratuar İncelemeleri

İnfertil çiftin değerlendirilmesinde laboratuar incelemeleri önemli yer tutar. Hipotalamo-

pitüiter-ovariyan aksın değerlendirilmesi için menstrüel siklusun 2-4. günleri arasında FSH,

LH ve E2 hormonlarının bazal düzeyleri belirlenir. Tiroid ve adrenal bez hormon düzeyleri

değerlendirilir (2,22,23).

2. 4. İnfertilite Faktörlerinin Değerlendirilmesi

2. 4. 1. Erkek Faktörü

İnfertil bir çiftin değerlendirilmesinde öncelik sırası erkek faktörünün araştırılmasıdır. Çünkü

infertilite nedenleri arasında erkek faktörü önemli bir yer tutmaktadır ve bunun yanında

araştırılması da kolay ve ucuzdur. Erkek faktörünü ortaya koyan ve en sık uygulanan test

spermiyogramdır (2,22,25,26). 2-7 günlük bir ejekülasyon yasağı sonunda uygulanan

spermiyogram için olması gereken normal değerler şöyledir:

- Volüm: >2ml,
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- Ph: 7.2- 7.8,

- Likefaksiyon: <60 dakika,

- Sayı/ml: >20 milyon/ml,

- Motilite: > %50 ileri hareketli veya > %25 hızlı ileri hareketli,

- Morfoloji: >%14 (Kruger kriterlerine göre),

- Lökosit: <1 milyon/ml,

- Immünobead testi: Spermlerin %50’den azına yapışma.

- Mikst aglütinasyon testi (MAR): Spermlerin %50’dan azına yapışma. Immünobead ve MAR

testleri semende antisperm antikorlarını gösteren testlerdir.

Spermiyogram bozukluğu aşağıdaki terimlerle ifade edilir:

Oligospermi: Sperm sayısının az olması (< 20 milyon).

Astenospermi: Sperm hareketinin az olması (< %50).

Nekrospermi: Tüm spermatozoidlerin ölü olması.

Teratospermi: Morfolojik bozukluk.

Azospermi: Ejakülatta spermatozoa bulunmaması.

Aspermi: Ejakülatta semen olmaması.

Erkek faktörünün değerlendirilmesinde birden fazla yapılan spermiyogram değeri esas olarak

alınmalıdır. Spermatogenezin yaklaşık olarak 74 günde tamamlandığı ve spermatozoanın da

iki hafta sonra testis ve epididimise geçtiği düşünülürse, spermiyogram tekrarının en az 3

aylık aralıklarla yapılması uygun olacaktır.

Spermiyogram bozukluğunun birden fazla yapılan testlerde devam etmesi halinde ileri tetkik

gerekmektedir. Spermiyogram anormal ise testiküler travma, cerrahi müdahale, kabakulak

öyküsü, febril hastalık hikayesi, alerjik reaksiyon, radyasyon yada çevresel toksinlere maruz

kalma, alkol kullanımı sorgulanmalıdır.

2. 4. 2. Ovulatuar Faktörler

Menstrüel siklusta, ovulasyonla sonuçlanan follikül gelişimi ve ovulasyon sonrasında gelişen

luteal faz birlikte ovulatuar faktörü oluşturur. Kadına bağlı infertilitenin %30-40’ını

ovulasyon bozuklukları oluşturmaktadır. Bu bozuklukların tanısı kolay olup, genellikle

tedaviye iyi yanıt verirler (24).
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Üreme çağındaki kadınlarda normal menstrüel siklus uzunluğu 25 ile 35 gün arasında

değişmekle birlikte, genellikle 27-31 gündür. Aylık regüler siklusu olan, premenstrüel

dönemde göğüslerde şişkinlik ve dismenore gibi belirtileri olan kadınlar genellikle

ovulatuardır.

Kadında follikül gelişmemesi veya gelişiminde bozukluk olması sonucunda ovulasyon

olmamasına anovulasyon denir. Normal ovulatuar siklusa sahip kadınlarda bazen anovulatuar

sikluslar oluşabilir. Bu sebeple anovulasyon tespit edilen vakalarda testler tekrar edilmeli

veya başka bir testle konfirme edilmelidir. İnfertil çiftlerin yaklaşık %15’inde anovulasyon

tespit edilmiştir. Hiperprolaktinemisi olanlar dışında anovulatuar infertil kadınlar üç ana gruba

ayrılırlar:

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grup I: Hipogonadotropik hipogonadizm olan endojen östrojen

aktivitesi olmayan primer veya sekonder amenore ile başvuran anovulatuar kadınlardır. FSH

düşük, östrojen düşük, amenoreik hastalardır. Hipotalamo-pitüiter yetmezlik bulunur, tedavi

için FSH ve LH aktivitesi içeren bir gonadotropine ihtiyaç duyarlar.

- DSÖ Grup II: Gonadotropin düzeyleri normal olan ve endojen östrojen aktivitesi bulunan

anovulatuar kadınlar. Bu gruptaki hastaların çoğu polikistik over sendromu (PKOS)

hastasıdır. Hipotalamo-pitüiter disfonksiyon bulunur. Endojen östrojen üretimi vardır, FSH

düzeyi normal-düşük sınırlardadır, amenore yada oligomenore izlenir, menstrüel bozuklukları

vardır, siklusları anovulatuardır, luteal faz yetmezliği izlenir, prolaktin düzeyleri normaldir.

- DSÖ Grup III: Ovaryen yetmezlik söz konusudur. FSH yüksek, E2 düşük, progesteron

çekilme testi negatiftir. Bu gruptaki hastalar hipergonadotropik hipogonadal özellik taşırlar.

Her çeşit ovaryen yetmezlik, disgenezi ve rezistans bu gruba girer.

Grup I’deki hastalara pulsatil GnSH tedavisi veya HMG tedavisi oldukça etkili olmaktadır,

ancak bu grup hastalar oldukça az sayıdadır. Grup II anovulatuar infertilite hastalarının

çoğunluğunu oluşturur. Bu hastalara klomifen sitrat ile tedaviye başlanır ve cevap alınamazsa

gonadotropinlere geçilir (Şekil 1).
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Şekil 1. Anovulasyonda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sınıflaması.

2. 4. 2. 1. Ovulasyonun Saptanmasında Kullanılan Yöntemler

Çiftlerdeki tüm infertilite nedenlerinin yaklaşık %15’ini ovulasyon bozuklukları oluşturur. Bu

durum, anovulasyon veya ciddi oligoovulasyon şeklinde olabilir. Eğer menstrüasyon her 3-4

ayda bir oluyorsa, bunların ovulatuar veya anovulatuar olması pratikte çok önemli değildir.

Anovulatuar veya oligoovulatuar kadınlara, ovulasyonu başlatmak veya sıklaştırmak için

klomifen sitrat tedavisi başlamak gerekir. Eğer anovulasyon infertilitede tek faktör ise, birçok

çift ovulasyon indüksiyonunun ilk üç ayında gebe kalacaklardır. Ovulasyon olup olmadığının

saptanmasında pratikte çeşitli yöntemler kullanılabilir.

2. 4. 2. 1. 1. Menstrüasyon Öyküsü

Öyküde düzenli menstrüel siklusların olması büyük ölçüde ovulatuar siklusların olduğunu

gösterir. 21 günden kısa ve 35 günden uzun süren menstrüel sikluslar genellikle ovulasyon

bozukluğu ile birliktedir. Düzenli adet gören bir hastada premenstrüel dönemde karnın alt

tarafında duyulan ağrı, meme değişiklikleri, servikal mukusun artışı ovulasyon olduğunu

düşündürebilir (27).

Serum FSH ve E2 düzeyleri

% 5- 10
FSH ve E2 azalmış

DSÖ    1

% 80
FSH ve E2 normal

DSÖ    11 % 5-10
FSH artmış, E2 azalmış

DSÖ    111

Gonadotropinler

Klomifen sitrat

IVF

Ovulasyon - Ovulasyon +

Gebelik +

Gebelik +Gebelik  -

Ovulasyon +

Gebelik +
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2. 4. 2. 1. 2. Bazal Vücut Isısı

Ovulasyondan sonra oluşan korpus luteum tarafından salgılanan progesteronun hipotalamusta

termoregülatör merkeze termojenik etkisine dayanan, uygulaması ucuz ve kolay temel

infertilite tetkikleri arasında yer alır (28). Vücut ısısı, hasta yataktan kalkmadan, herhangi bir

şey yiyip içmeden önce alınmalıdır. Bazal vücut sıcaklığı takibi ile;

- Siklusta ovulasyon olup olmadığı,

- Ovulasyonun hangi gün olduğu,

- Luteal faz uzunluğu hakkında bilgi edinilebilir.

Ovulasyondan sonra vücut sıcaklığında 0.1- 0.3 ºC artış olur. Böylece bir siklus boyunca ilk

yarıya oranla ovulasyondan sonraki luteal fazda bazal vücut sıcaklığı yüksek seyreder, buna

bifazik bazal vücut sıcaklığı denir ve ovulasyonlu bir siklusu ifade eder.

2. 4. 2. 1. 3. Endometrial Biyopsi

Endometrial biyopsi beklenen adet döneminden 2-3 gün önce yapılır ve sekretuar

endometrium görülmesi ovulasyonun olduğunu gösterir (29,30). Diğer yöntemlere göre daha

invazif olduğu için endometrial biyopsi daha çok luteal faz yetmezliğinin tanısında

kullanılmaktadır.

2. 4. 2. 1. 4. Midluteal Serum Progesteron Ölçümü

Progesteron ölçümü, sekresyonun pik yaptığı midluteal dönemde (28 günlük bir siklusta 21-

23. günler) yapılmalıdır. Luteal faz sırasında ölçülen serum progesteron değerinin 8 ng/ml

üstünde olması ovulasyon ve yeterli luteal faz olduğunu gösterir. Ovulatuar faktör

araştırmasında tek bir progesteron ölçümünün yeterli olmayabileceğini ve serum progesteron

düzeyinin tam olarak endometrium cevabını göstermeyeceğini unutmamak gerekir (29,31).

2. 4. 2. 1. 5. Serum Luteinizan Hormon Ölçümü

Luteinizan hormon yükselmesinin ortaya konması ovulasyonun saptanmasında kullanılan iyi

bir yöntemdir. Ovulasyon, LH yükselmeye başladıktan 34-36 saat veya LH pikinden 10- 12

saat sonra gerçekleşir (32).
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2. 4. 2. 1. 6. Ultrasonografik Monitorizasyon

Sonografi ile dominant follikülün gelişimi izlenerek ovulasyon olup olmadığı saptanabilir

(33). Ovulasyon, folliküler büyüklükte bir azalma ve kuldesakta sıvı görülmesi ile

karakterizedir. Ovulasyon, follikül kollapsı, follikülün dairesel görünümünün kaybolması,

douglasta serbest mayi birikmesi, follikül ekojenitesinin artması ile karakterizedir. Korpus

luteum ultrasonografik olarak düzensiz şekilli, kalın duvarlı, internal ekoları olan stellat

görünümündedir (33).

2. 4. 2. 1. 7. Servikal Mukus Değişiklikleri

Servikal mukusun fiziksel ve kimyasal özellikleri östrojen ve progesteron hormonlarının

siklik değişikliklerine göre farklılık gösterir (34). Ovulasyona yakın dönemde servikal

mukusta aşağıdaki değişiklikler izlenir;

- Miktarı önemli ölçüde artar.

- Sulu ve şeffaftır, uzama özelliği (spinnbarkeit) artar.

- Lökosit sayısı azalır.

- Kurutulduğunda eğrelti otu manzarası (fern paterni) oluşur.

Ovulasyondan sonra progesteron etkisi altındaki servikal mukusta bu özellikler kaybolur.

2. 4. 2. 1. 8. Luteal Faz Defekti (LFD)

Luteal faz defekti, ovulasyon sonrası gelişen korpus luteum fonksiyonlarının yetersizliğini

ifade eder. LFD, korpus luteumun progesteron yapımının eksikliği sonucu veya normal

progesteron yapımına rağmen endometrium cevabı yetersizliği sonucu oluşur. LFD iki şekilde

görülür.

1. Luteal faz süresi normal (11 günden uzun), fakat progesteron yapımı yetersizdir (6-8

ng/ml’nin altında).

2. Progesteron yapımı normal, fakat luteal faz süresi 11 günden kısadır.

Luteal faz defekti %3-4 oranında infertilite nedeni olabildiği gibi, %35 oranında da habitüal

abortuslara yol açan önemli bir faktördür. LFD’ne yol açan etkenler; nöroendokrin (LH puls

frekansının artışı, folliküler fazda FSH eksikliği, yetersiz LH yükselmesi), ovaryen
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(primordial follikül sayısının azalması, luteolizisin hızlı olması), uterin (endometriumda

progesteron reseptör azlığı, endometritis), ilaçlar (klomifen sitrat), kronik sistemik hastalıklar

olarak sayılabilir. LFD tanısında bazal vücut sıcaklığı, endometrium biyopsisi ve serum

progesteron ölçümü kullanılır.

Luteal faz defekti, endometriumun histolojik gelişiminin siklus günüyle karşılaştırıldığında iki

günden daha fazla geri olması olarak tanımlanır. Normal kadınların sikluslarının %30’unda

bulunabilir. Eğer luteal faz defekti iki siklusta bulunursa infertiliteye neden olduğuna inanılır.

İnfertil kadınların yaklaşık %3-4‘ü luteal faz defekti olarak tanı alır ve tekrarlayan abortusları

olan kadınlarda insidans daha yüksek olabilir.

Ovulasyon LH yükselmeye başladıktan 34-36 saat ve LH pikinden 10-12 saat sonra

gerçekleşir. Bazal değere göre iki ya da üç katlık bir yükselme görülmesi LH surge için

yeterlidir. Menopoz ya da polikistik over gibi durumlarda yalancı pozitiflik ortaya çıkabilir.

Luteal faz defekti, genellikle doğrudan korpus luteumun yetersiz hormon üretimine bağlı

olarak ortaya çıkmakta ise de, bu disfonksiyonun altında yatan nedenler multipl olabilir.

Siklusun folliküler fazında azalmış FSH düzeyleri, anormal LH salgılanması paternleri,

ovulatuar pik sırasında yetersiz FSH ve LH düzeyleri veya endometriumun progesteron

cevabının azalmış olması bu durumun nedenleri olabilir. Yüksek prolaktin düzeyleri de luteal

faz defektine yol açabilir. Luteal faz defekti tanısını koymak için, serum progesteron

düzeyleri ölçülmekte ise de gerçek tanı yöntemi endometrial biyopsidir. Endometrium siklus

gününden iki günden daha fazla geri olmalıdır ve bu durum iki siklusta tespit edilmelidir.

Luteal faz defekti tedavisinde birinci ilaç klomifen sitrat’dır. Başlangıç dozu siklusun 3, 4

veya 5. günü başlayıp 5 gün süreyle günde 50 mg’dır. Luteal faz defektinde progesteron

eksikliğinden şüphe edildiği için eksojen progesteron da kullanılmıştır. Ovulasyondan

yaklaşık 3 gün sonra başlayarak günde iki kez, 25 mg progesteron içeren vajinal süpozituarlar

kullanılır. Tedaviye menstrüasyon olana kadar veya gebelik tanısı konulana kadar devam

edilir. KS ve progesteron tedavisi ile elde edilen gebelik oranları arasında fark yoktur (35,36).
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2. 4. 3. Tubal Faktörler

Tuba uterinalar sadece ovum, sperm ve fekonde ovuma geçit veren basit bir yol değildir. Tuba

epitelinin siliaları, epitel hücrelerinin sekresyonları ve enzimatik aktiviteleri, musküler

tabakasının aktivitesi ve tubal iç ortam, ovumun yakalanmasında, sperm transportunda,

fertilizasyonda ve zigotun taşınmasında aktif rol oynar (37). Geçirilmiş pelvik enfeksiyon,

septik abortus, rahim içi araç kullanımı, perfore apandisit, pelvik operasyonlar, ektopik

gebelik gibi hastalıklar tuba uterinalara hasar verebilir. Bu nedenle infertil hastalarda

anamnezde bu konular dikkatli incelenmeli ve uygun yöntemlerle tubal faktör araştırılmalıdır.

Tubal faktörü ortaya koyan testler:

- Histerosalpingografi (HSG),

- Laparoskopi (L/S),

- Tuboskopi olarak sıralanabilir.

2. 4. 3. 1. Histerosalpingografi (HSG)

Histerosalpingografi tubal ve uterin faktörün değerlendirilmesinde ilk adımdır. HSG, tuba

uterinaların uzunluğunu, kıvrımlarını, açık olup olmadıklarını gösterir. Bundan başka uterus

gelişim anomalilerini (uterus bikornus, arkuatus gibi), endometrial polipler ve intrauterin

sineşi gibi uterin patolojileri hakkında bilgi verir. Grafide her iki tubanın da açık olduğu

durumlarda gebelik oranı %58, tek tubanın açık olup diğer tarafın dolmadığı durumlarda ise

%50 civarındadır (37-39).

Tubal ve peritoneal faktörler kadın infertilitesinin %30-40’ından sorumludur. Pelvik

enflamatuar hastalık, tubal infertilite ve ektopik gebeliklerin en büyük sebebidir. Bir kez

geçirilen pelvik enflamatuar hastalık sonrasında tubal infertilite oluşması %12 iken, iki atak

sonrasında bu oran %23, üç atak sonrasında ise %54 olmaktadır. HSG menstrüel kanamanın

bitişini takiben 2-5 gün içinde yapılır. Radyoopak maddenin transservikal, transuterin ve

transtubal geçişinin izlenmesini sağlar. Fallop tüplerinin dolması ve tuba uçlarından

radyoopak maddenin batın boşluğuna boşalmaya başlaması sırasında film çekilir. HSG için

verilen radyoopak maddeler yağda eriyen ya da suda eriyen tipte olabilir. Suda eriyen

maddeler uterus ve tubadan hızla geçtiği için daha fazla maddeye ihtiyaç duyulur. Yağda

eriyen maddelerin görüntü kalitesi daha iyidir, batın boşluğuna dökülmede daha az ağrıya

neden olurlar. HSG fertiliteyi artırıcı etki yapabilir. Bu etkiler şunlardır:
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1 - Mukus ya da kanın tubal lümenden atılması.

2 - Uterotubal kingleşmenin açılması ve peritubal adezyonların giderilmesi.

3 - Fimbrial fimozisli hastaların tüplerinde dilatasyon.

4 - Kontrast maddenin iyot içeriğine bağlı olarak tuba epiteline olumlu etki.

5 - Bolus şeklinde verilen sıvı maddenin tubal kontraktiliteyi uyarması.

2. 4. 3. 2. Histeroskopi

Histeroskop, submüköz miyomlar ile endometrial poliplerin ayırıcı tanısında, intrauterin

adezyonların ve konjenital anomalilerin kesin tanı ve tedavisinde çok yararlıdır. Histeroskop,

histerogramda görülen anormalliklerin teyit edilmesi için kullanılmalıdır (40).

2. 4. 3. 3. Laparoskopi (L/S)

Laparoskopiyle tubal patolojiyi detaylı görmek mümkündür. Özellikle tubalardan mayi geçişi

sırasında, tubalarda oluşan lokal genişlemeler (sakkülasyon), tubanın uzunluğu boyunca

yaptığı keskin kıvrımlar (king) ve fimbriyaların anatomik yapısının bütünlüğü konusunda elde

edilen bilgiler çok önem taşımaktadır. L/S değerlendirme sırasında uterusun şekil ve

boyutları, overlerin yüzeyleri, tüm uzunluğu boyunca tuba uterinalar ve fimbriyalar

değerlendirilmelidir. L/S endometriyozisin tek tanı yöntemidir. Pelvik adezyonların ve genital

sisteme ait anomalilerin tanısında da en değerli tanı yöntemidir (41).

2. 4. 3. 4. Falloskopi

Histeroskopi ile yönlendirilen falloskopi sayesinde tubal lümenin tamamı incelenebilir (40).

2. 4. 3. 5. Tuboskopi

Tuba lümeninin endoskopik olarak incelenmesidir. Laparotomi ile tubaya yerleştirilen 5

mm’lik bir histeroskopla tuba lümeni incelenir. Tuboskopi ile obstrüktif olmayan tubal

lezyonların tanısı L/S ve HSG’den daha kolay konulur (37,42).
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2. 4. 4. Periton Faktörü

Tuba uterinalar, overler, omentum ve diğer periton yüzeyinde görülen adezyonlar periton

faktörü olarak isimlendirilir. Pelvik adezyonlar, tubal motiliteyi, tubal açıklığı veya

ovaryumdan ovum atılmasını etkileyerek infertilite nedeni olabilir. Adezyon nedeni olsun

veya olmasın endometriyozis gibi önemli bir infertilite nedeni de bu gruba girer.

2. 4. 4. 1. Endometriyozis

Endometriyozisli hastaların yaklaşık olarak %30-40 kadarı infertildir ve risk normale oranla

20 kat daha fazladır. Endometriyozis, genellikle pelvik adezyonlara ve tubal tıkanıklığa neden

olarak fertiliteyi engeller. Ancak böyle mekanik bir hasar oluşturmayan hafif derecedeki

endometriyozis olgularında da infertilite sıklıkla görülmektedir (43).

2. 4. 5. Servikal Faktörler

Serviks, fertilitede önemli olup fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz;

-Servikste bulunan 100 kadar kripta tarafından yapılan servikal mukus, spermleri vajinanın

asit ortamından koruyucu etki gösterir (44).

- Morfolojisi bozuk spermler için bir bariyerdir.

- Servikal kriptalar içinde spermlerin en az 48 saat kadar canlılıklarını koruduğu kabul

edilmektedir.

- Spermlerin kapasitasyon ortamıdır.

- Mikroorganizmalar için bir filtredir.

2. 4. 5. 1. Postkoital Test (Sims-Huhner Testi)

Postkoital test hem servikal mukusun reseptivitesi, hem de servikal mukusa ulaşılabilme

yeteneği hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Ovulasyona yakın dönemde koitus sonrasında

servikal mukus alınır, mikroskop altında hareketli spermler sayılır. Bu testin immünolojik

sorunu gösterebilmesi için koitustan 8-10 saat sonra yapılması önerilmektedir.

Normal bir postkoital test sonucu gebelik şansının %60 dolayında olduğunu gösterir. Buna

karşılık postkoital test sonucunda servikal mukusta sadece hareketsiz spermlerin bulunması



16

gebelik şansının %10, hiç sperm bulunmayanlarda ise %3 olduğunu ifade eder. Postkoital

testin prediktif değeri kötü olduğundan rutin infertilite takibinde kullanılmamaktadır (45).

2. 4. 6. Uterus Faktörü

Uterus yapı anomalileri, gebeliği engelleyen bir faktör olmayıp, gebeliğin gelişimini ve

normal doğumu etkileyen bir faktördür. İnfertiliteyi açıklayan bir faktör bulunmayanlarda

yapılan bir çalışmada %75 oranında minör ve majör uterus yapı anomalisi görülmüştür.

Uterusla ilgili defektlerde, genellikle uterusun kas yapısının, innervasyonunun ve

vaskülarizasyonunun da bozulduğu ve bunun sonucunda da desidual reaksiyon ve nidasyonun

olumsuz yönde etkilenebileceği ileri sürülmektedir.

Uterus faktörünü ortaya koyan testler (37-45);

- HSG,

- USG,

- Sonohisterosalpingografi,

- L/S,

- H/S olarak sıralanabilir.

2. 4. 7. Endokrin Faktörler

Hiperandrojenizm (hirşutizm, akne, yağlı cilt gibi), tiroid hormon bozuklukları ve

hiperprolaktinemi gibi hormonal bozukluklar infertilite nedeni olabilir. Hiperprolaktinemi

hem erkek, hem de kadında beyin, hipofiz, overler ve testisi etkileyerek ve üreme

fonksiyonunu bozarak infertilite nedeni olabilir. Prolaktin fazlalığının en önemli etkisi GnSH

sekresyonunun pulsatilitesini bozmasıdır.

2. 4. 8. İmmünolojik Faktörler

Kadında reprodüktif sistemin doku ve sekresyonlarında antikor, antikor yapan hücreler,

makrofajlar ve T lenfositlerin varlığı lokal immünitenin sistemik immüniteden daha kuvvetli

olduğunu göstermektedir. Kadın genital sisteminde immün aktivitenin en yoğun olduğu bölge

servikstir. İmmünolojik faktörü ortaya koyabilmek için seminal sıvıda, servikal mukusta veya
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serumda antisperm antikorlarının ölçümü yapılır.

İmmünolojik faktör düşündüren bulgular;

- Bozuk spermiyogram,

- Geçirilmiş testis travma ve operasyonlar,

- Negatif postkoital test,

- Sperm penetrasyon testlerinde bozukluk,

- Nedeni açıklanmamış infertilite,

- Habitüel abortus olarak sıralanabilir.

2. 5. Nedeni Açıklanamayan İnfertilite

İnfertilite nedeni olarak bilinen tüm faktörlerin araştırılmasından sonra bir infertilite nedeni

ortaya çıkarılamayan ve buna karşılık en azından 2 yıl süreyle çocuk sahibi olamayan çiftler

bu gruba girerler (1,2). Sebebi açıklanamayan infertilite tanısı almalarının üzerinden henüz üç

yıl geçmemiş çiftlerde bekle-gör yöntemi ile %60 gebelik oluşmaktadır (3). Nedeni

açıklanamayan infertilite için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir (Tablo 2).

Tablo 2. Açıklanamayan infertilitede siklus başına gebelik oranları

Açıklanamayan infertilitede tedavi Siklus başına gebelik
oranları (%)

Tedavisiz 2,7

IUI 3,8

Klomifen 5,6

Klomifen + IUI 8,3

HMG 7,7

HMG + IUI 17,1

IVF 30

IUI: intrauterin inseminasyon, HMG: human menopozal gonadotropin, IVF: invitro fertilizasyon

2. 6. İnfertilitede Tedavi

İnfertilite tedavisi, daha çok tedavi verilmeden gebe kalabilmek için geçen süreyi azaltmaya

yöneliktir. Bu tedaviler genellikle hastanın yaşı ilerlemeden ve yaşa bağlı fekunditede azalma

görülmeden hastanın gebe kalması için yapılmaktadır. İnfertil bir çiftin tedavisine başlamadan
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önce en önemli kural infertilite nedeni veya nedenlerinin doğru bir şekilde ortaya konması,

daha sonra da etkin tedavinin seçilip uygun bir süre uygulanmasıdır. İnfertilitede tedavi

programı çifte anlatılmalı, tam bir başarı sağlanamayacağı, tedavi ile sadece şansın artacağı

özellikle belirtilmelidir.

2. 6. 1. Ovulasyon İndüksiyonu

Ovulatuar faktöre bağlı infertilite sorunu olan hastalar tedaviden en çok yarar gören grubu

oluşturmaktadır. İnfertilite nedenleri arasında %30-40 oranında ortaya çıkan ovulatuar

disfonksiyonun tedavisinde ovulasyon indüksiyonu uygulanmaktadır (46). Ovulasyon

indüksiyonunda kullanılan ajanlar:

2. 6. 2. Klomifen Sitrat (KS)

Klomifen sitrat anovulasyon tedavisinde en yaygın olarak kullanılan güvenli ve nispeten ucuz

bir ilaçtır (6).

2. 6. 2. 1. Kimyasal Yapısı ve Farmakokinetiği

Kimyasal olarak KS selektif östrojen reseptör modülatör aktivitesine sahiptir. Östrojen

reseptörleri üzerinde mikst agonist ve antagonist etkilidir. Nonsteroidal trifenil etilen

derivesidir. Farmakolojik olarak cis ve trans formları mevcuttur. Enklomifen ve zuklomifen

olmak üzere iki izomerin karışımından oluşmaktadır. Zuklomifen daha fazla oranda

antiöstrojenik etkiye sahiptir. Follikül oluşumunda daha aktiftir. Ovulasyon indüksiyonunda

kullanılan preperatlarda %38 zuklomifen, %62 enklomifen bulunmaktadır. Asıl ovulasyonu

uyarıcı izomer enklomifen’dir, oysa ilacın uzun etkili olmasını sağlayan izomer

zuklomifen’dir. Günümüzde elde edilen KS bileşikleri enklomifen predominansına

yönelmiştir. KS, hipotalamusun östrojen reseptörlerine bağlanarak negatif geri besleme

etkisini azaltıp bu yolla hipotalamik puls jeneratörünün aktivitesini artırır. Uterus ve serviks

üzerinde ise antiöstrojenik etki gösterir (7).

Enklomifen seviyeleri alımından sonra kanda hızla yükselir ve birkaç gün sonra tespit

edilemeyecek konsantrasyona düşer. Zuklomifen daha yavaş atılır, daha az aktif olan bu

izomer, alımından 1 ay sonra bile dolaşımda tespit edilebilir ve ardışık tedavilerde overde
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birikebilir. Zuklomifen, en izomerine göre maksimum düzeye daha geç ulaşırken

eliminasyonu da daha geçtir. Eliminasyon süresi 1 aya kadar uzar.

2. 6. 2. 2. Klomifen Sitrat’ın Etki Mekanizması

Klomifen sitrat etkisini östrojen reseptörlerini bloke ederek gösterir, yapısal benzerliğinden

dolayı tüm vücuttaki östrojen reseptörlerine bağlanır. KS’nin östrojen reseptörlerine

bağlanması, normal bir siklusda saatler alırken, uzamış bir periyodda haftaları bulabilir.

Böylece nukleusdaki östrojen reseptörleri seviyesinde endojen östrojenlerle yarışarak östrojen

etkisini engeller. Bu engelleme hipotalamus – hipofiz sisteminde olunca östrojenin negatif

geri besleme etkisi ortadan kalkacağından hipofizden FSH ve LH salınımı artar (6,7). Normal

bir kadına KS verildiğinde gonadotropin salınım sıklığı artar, ama salınım amplitüdleri

değişmez, oysa PKOS olan bir hastaya verildiğinde gonadotropin salınımının hem sıklığı hem

de amplitüdünün arttığı gösterilmiştir (8).

Klomifen sitrat düzensiz ovulasyonu veya anovulasyonu olan ve bazal endojen östrojeni

normal olan (DSÖ Grup II hasta) kadınların birinci basamak tedavisidir. Bu hastalara KS

verildiği zaman hipotalamo-hipofizer seviyede östradiolün negatif geri besleme etkisi ortadan

kalkmakta ve gonadotropin salınımını artırmaktadır (9,10). Gonadotropinlerin ve özellikle

FSH’nın artması ile follikül gelişimi uyarılmakta ve ovulasyonun sağlanmasında ilk tetik

çekilmektedir.

Ovulatuar kadınlarda, KS tedavisi GnSH puls sıklığını artırır. Polikistik over sendromlu

anovulatuar kadınlarda GnSH puls frekansı anormal derecede yüksektir. KS tedavisi, bu

hastalarda GnSH’nın puls amplitüdünü artırır, ancak frekansını artırmaz. KS tedavisi boyunca

LH ve FSH seviyeleri yükselir, tedavi tamamlandıktan 5 gün sonra tipik olarak tekrar düşer.

2. 6. 2. 3. Endikasyonlar

Klomifen sitrat tedavisinden en çok yararlanan hastalar anovulatuar infertilitesi olan

kadınlardır. Anovulatuar infertilitede KS tedavisi sadece dolaşan östrojen düzeyi

gonadotropinler üzerinde negatif geri besleme oluşturacak düzeye geldiğinde etkilidir. KS’a

cevabı oluşturacak yeterli östrojen düzeyini tespit etmek zordur. Buna rağmen progesteron

uygulanmasından sonra oluşan çekilme kanaması, dolaşımdaki yeterli östrojenin klinik
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yansıması olarak kabul edilebilir. Ovulatuar infertilitede ise KS multifolliküler gelişimi

stimüle ederek özellikle de olası bir ovulasyon disfonksiyonunu düzelterek gebeliği

sağlamaktadır (6-10).

- Anovulasyon: Anovulasyon sebepleri birçok ve çeşitlidir. Tedavi altta yatan sebebe yönelik

olmalıdır (tiroid hastalıkları, hipofizer tümörler, aşırı kilo kaybı, PKOS, hiperprolaktinemi).

KS, sıklıkla hipogonadotropik hipogonadizmli kadınlarda etkisizdir.

- Luteal Faz Yetersizliği: Korpus luteum, follikülden oosit atılmasıyla oluşur. Korpus

luteumun fonksiyonel kapasitesi preovulatuar follikül gelişiminin kalitesine bağlıdır. KS,

luteal faz defekti için uygun bir tedavi seçeneğidir. Progesteron düzeyi tipik olarak KS

tedavisi sonrası spontan siklustan daha yüksektir ki, bu da gelişen preovulatuar follikülün

göstergesidir.

- Açıklanamayan İnfertilite: Dikkatli ve eksiksiz değerlendirme sonrası açıklanamayan

infertil çiftlerde ampirik KS tedavisi başarılı olabilir.

Klomifen sitrat tedavisi pulsatil GnSH salgılayacak bir hipotalamusu ve buna gonadotropin

salgılanması ile cevap verecek sağlam bir hipofiz bezi olan WHO grup II PKOS’lu hastalar

için ilk seçenektir. KS ayrıca açıklanamayan infertilite gibi ovulatuar hastalarda ovulasyonun

değerini arttırmak veya multifolliküler ovulasyon içinde kullanılır. Öte yandan Sheehan

sendromu ve Kallman sendromu gibi hipotalamo-hipofiz aksı defektif kadınlarda veya

dolaşan östrojen seviyesi çok düşük olan (DSÖ Tip I ve III) hastalarda kullanılması uygun

değildir. Ayrıca over kisti olan hastalarda da kullanılmamalıdır. %20-25 oranında anovulatuar

PKOS’lu kadın KS’a cevap vermez ve klomifen rezistans kabul edilirler. KS’a cevap

vermeyen hastalar aşırı obez, insülin rezistans ve hiperandrojenik özellikleri olan hastalardır.

2. 6. 2. 4. Klomifen Sitrat Tedavi Rejimleri

İlaç uygulaması adet siklusunun 3-5. günleri arasında başlanabilir. Oligomenore veya

amenoresi olan hastalarda herhangi bir gün başlanabilir ancak uygulayıcılar genellikle

tedaviye bir progesteron çekilme kanaması yaptırdıktan sonra başlamayı tercih etmektedir. İlk

siklusta tedaviye 50mg/gün başlanır, tedavi süresi 5 gün olarak belirlenmiştir. Ovulasyon

olmaması halinde takip eden sikluslarda ilacın dozu 50mg/gün arttırılır. Teorik olarak günlük

dozun 250 mg’a kadar arttırılabileceği kabul edilse de, pratikte 150 mg/gün ile ovulasyon elde

edilemezse farklı bir ilaca geçmek tercih edilmektedir. Ovulasyon sağlandıktan sonra, aynı
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doz gebelik oluşana veya toplam tedavi süresi 6 siklusu bulana kadar tekrarlanır. Bir kez

efektif doz tespit edildiğinde, ovulasyonda kayıp yoksa dozu arttırmaya gerek yoktur (8,9).

Klomifen dozu, ovulasyonu oluşturmak için vücut ağırlığıyla korelasyon gerektirir, ancak ne

kadar doz gerekli tam olarak kestirmek için güvenli bir yol değildir. Klomifen yağ dokusunda

depolanmaz, bu nedenle yanıt vermeyen obez kadınlarda sebep büyük olasılıkla

hiperandrojenemi ve hiperinsülinemidir. Yüksek androjen ve insülin düzeyleri hipotalamo-

hipofiz-over aksını ilaca rezistans hale getirir. KS, FSH gibi LH salınımına da sebep olur ve

yüksek LH konsantrasyonu gebeliği engellemektedir. Gebelik oluşmaması artmış LH

düzeyine bağlı olabileceği gibi, aynı zamanda KS’ın servikal mukus ve endometrium üzerine

olan antiöstrojenik etkilerine de bağlıdır. Endometrial kalınlık 8 mm altında gebelik prognozu

kötüdür. Endometrial kalınlık 8mm altında, endometrial proliliferasyon süprese ve servikal

mukus baskılanmış iken intrauterin inseminasyon (IUI) uygulanırsa, doz ve süreyle ilişkisiz

olarak gebelik oranı zayıftır (8-11).

2. 6. 2. 5. Klomifen Sitrat Tedavi Sonuçları

Klasik olarak KS ile yapılan ovulasyon indüksiyonunda %60-90 ovulasyon görülmüştür.

Ovulasyon cevabının %70’inden fazlası 50mg veya 100mg KS dozuna cevaben oluşmuştur.

Üç başarılı ovulasyondan sonraki kümülatif gebelik oranı %70’dir. Tüm çalışmalarda

ovulasyon sağlanmış tedavilerdeki siklus başına gebelik oranı %15’dir. Amenoreik kadınlar

oligomenoreik kadınlardan daha fazla gebe kalırlar. Bunun sebebi muhtemelen bu hastalarda

altta yatan başka infertilite sebebi olması ve aslında ovule olabilmeleridir. Genel olarak kabul

gören KS ile 6 ovulatuar siklusa rağmen gebelik oluşmaz ise diğer infertilite sebeplerinin

sorgulanması, başka bir neden bulunamaz ise tedavi stratejisinin değiştirilmesidir (9).

Klomifen tedavi sonuçları çeşitli ilave ajanlarla artırılabilir. İyi gelişmiş follikül varlığına

rağmen nonovulatuar cevap mevcutsa, IUI yapılacaksa yada koitus zamanlaması için

ovulasyon 5000-10000 IU hCG ile indüklenir ki, bu da gebelik oranının iyileşmesine çok az

katkıda bulunur. Hiperandrojenemik PKOS’lu hastalarda DHEAS değeri yüksek ise adrenal

androjenleri baskılamak amacıyla akşamları 0.5 mg deksametazon verilmesinin KS’a rezistan

hastalarda faydalı olduğu bilinmektedir. Metformin, hiperinsülinemide insülin düzeyini

düşürerek total ve serbest testosteron seviyelerini azaltır ve hiperandrojeneminin klinik
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bulgularında düzelme sağlar. 1500-2000 mgr/gün dozunda kullanıldığında

hiperandrojenemiyi düzeltir, normal menstrüel düzeni ve ovulasyonu sağlar (10,11).

2. 6. 2. 6. Klomifen Sitratın Antiöstrojenik Etkilerine Bağlı Yan Etkileri

Göreceli olarak farklı yarılanma ömrüne sahip KS izomerlerinin ovulasyonu sağlamasına

rağmen gebelik oranlarının düşük olması, endoserviks ve endometriumdaki antiöstrojenik

etkileri ile açıklanabilir. Birçok çalışmada çeşitli modellerde, KS’nin endometrial büyüme ve

matürasyona, servikal mukusun kalitesine olan yan etkileri gösterilmiştir. Genel olarak bu

etkilerin uzun süreli tedavi veya yüksek dozda tedavi sonrası olduğuna inanılır. KS’ın

antiöstrojenik etkisindeki en önemli hedef endometriumdur. Bu durum gebelik oranlarındaki

azalmayı ve yüksek abortus oranlarını açıklayabilir. KS tedavisi alan kadınların %30’undan

fazlasında, endometrial kalınlığın implantasyonu sağlayacak seviyenin altında kaldığı

bulunmuştur. Gebelik oluşması için gerekli endometrial kalınlığın kesin sınırı merkezden

merkeze değişir. Bununla birlikte genel olarak endometrial kalınlık 5 veya 6 mm.’nin altında

olduğunda anlamlı olarak gebelik oranlarında azalma görülür. Ek olarak başarılı bir

implantasyon reseptif bir endometriumla, senkronize gelişen gland ve stromayı gerektirir. Geç

luteal faz ve periimplantasyon basamağındaki azalmış uterin kan akımı KS tedavisinin kötü

sonuçlarını açıklayabilir (8).

Klomifen sitrat etkisini östrojen reseptörlerini bloke ederek gösterir,  KS’nin östrojen

reseptörlerine bağlanması, normal bir siklusda saatler alırken, uzamış bir periyodda haftaları

bulabilir. Böylece nükleusdaki östrojen reseptörleri seviyesinde endojen östrojenlerle

yarışarak östrojen etkisini engeller. Bu engelleme hipotalamus – hipofiz sisteminde olunca

östrojenin negatif geri besleme etkisi ortadan kalkacağından hipofizden FSH ve LH salınımı

artar (9).

Klomifen sitrat genellikle iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler; vazomotor kızarıklık

(%10), abdominal gerginlik (%5.5), göğüslerde hassasiyet (%2), bulantı-kusma (%2.2), görme

bozukluğu (%1.5), baş ağrısı (%1.3), saçlarda kuruma ve dökülme (%0.3)’dir. Multifolliküler

gelişim, rölatif olarak KS tedavisi süresince yaygın değildir. Yaklaşık tüm vakaların %8’ini

oluşturur. KS tedavisi alan hastalarda OHSS insidansını tespit etmek güçtür (8,9).
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Özet olarak KS’nin antiöstrojenik etkilerinin, gebelik oranlarına etkilerini sayısal olarak

belirtmek zordur. Kişisel farklılıkların ortaya çıkmasının muhtemel nedeni, KS’nin

farmakokinetiğinin kişisel farklılığı, ER geri dolum hızı, aktivasyonunun karmaşıklığıdır. KS

tedavisinde gebelik hızı açıklanamayan infertilitesi olanlardan daha fazladır. Bu farkın

muhtemel nedeni PKOS’lu hastaların antiöstrojenik etkiye daha az maruz kalmalarıdır (9).

2. 6. 3. Gonadotropinler

Follikül gelişimi için kullanılan preperatlardan postmenopozal bireylerin idrarından elde

edilenler genel olarak HMG (Human menopozal gonadotropin) adını alırlar. Bunlar 75 IÜ

FSH ve 75 IÜ LH içerir (Menogon, Humegon). Bir de saf FSH içeren preperatlar (75-150 IÜ

FSH ve 0.1 IÜ’den az LH içerirler) vardır. Diğer bir tip ürün ise rekombinant teknoloji ile

insan rekombinant FSH (%99 saf olup LH içermez) olarak sayılabilir (Puregon, Gonal-F)

(46,47).

Gonadotropinler, hipotalamus ve hipofizi devre dışı bırakarak overler üzerine direkt etki ile

ovulasyonu uyarırlar. Gonadotropin kullanmaya başlanmadan önce infertilite nedenleri

etraflıca araştırılmalıdır. Ovaryen yeterliliğin gösterilmesine ek olarak tubal ve uterin patoloji

ekarte edilmeli, anovulasyon saptanmalı ve semen analizi değerlendirilmelidir. Jinekolojik

olmayan endokrin bozukluklar tedavi edilmelidir. Gonadotropinlerle ovulasyon

indüksiyonunda standart bir tedavi planı yoktur. Tedavi kadından kadına, tedaviye verilen

cevaba göre değişir. hMG’nin 7-14 gün kullanılması ile follikül stimülasyonu sağlanabilir.

Gelişen folliküllerden üretilen östrojen miktarı ilaca yanıtı gösterir. Tedavi sırasında periyodik

E2 ölçümleri ve vajinal ultrasonografi ile follikül sayı ve büyüklüğü izlenmelidir. Hasta

tedavinin 7. günü görülerek doz ayarlanır. Gonadotropinlerle ovulasyon oranı %80 olup,

gebelik oranının da %45’e çıktığı bildirilmiştir (47).

2. 6. 4. Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnSH)

Gonadotropin salgılatıcı hormon, hipotalamusta nükleus arkuatustaki hücreler tarafından

sentez edilen bir dekapeptiddir. GnSH, hipofiz ön lobundaki reseptörlerine bağlanarak FSH ve

LH sekresyonunu uyarır. Bu aktivite ancak pulsatil GnSH ile mümkündür. Hipotalamik

hipogonadotropik amenoreler en iyi sonuç alınan hasta grubunu oluşturur (46,47).



24

2. 6. 5. Östrojen

Endojen primer ve sekonder dişi cinsiyet özelliklerinin oluşmasını ve korunmasını sağlar.

17β-östradiol, biyolojik etkisini spesifik östrojen reseptörleri aracılığı ile sağlar. Steroid

reseptör kompleksi hücre DNA’sına bağlanır ve spesifik proteinlerin sentezlenmesini

indükler. Vajina epitelinin olgunlaşması östrojene bağlıdır. Bazal hücrelerden ziyade, östrojen

yüzeyel ve intermediyer hücrelerin sayısını artırır. Vajina pH’sını 4.5’in altında tutarak,

Laktobasillus Döderlein baskın olmak üzere vajinanın normal bakteriyel florasının

devamlılığını sağlar. Kullanım yerine göre cilt, müköz membranlar ve gastrointestinal yoldan

iyi emilmektedir (48).

2. 6. 5. 1.  İntravajinal Östrojen

Plazma östradiol düzeyleri intravajinal tablet ile tedaviye başladıktan sonraki 2 haftadan

itibaren postmenopozal seviyeleri aşmayacağından tedaviye bir progestojen eklenmesi

önerilmemektedir. Vagifem® vajinal tablet aplikatörü kullanılarak derin biçimde vajina içine

yerleştirilir. Her aplikatör tek kullanımlıktır. Başlangıç dozu: 2 hafta süreyle günde 1 vajinal

tablet, idame dozu; haftada 2 kere 1 vajinal tablet olarak önerilmektedir. Tedaviye uygun olan

herhangi bir günde başlanabilir.

Bu grup ilaçların içerdiği östrojenin çok düşük olması ve plazma 17 Beta-östradiol

düzeylerinde ancak çok hafif bir artışa yol açması nedeniyle ilaçlarla etkileşimi beklenmez.

Bununla beraber ve genel olarak karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar östrojenlerin

metabolizmasını artırır. Bu durum, östrojenin etkisinin azalmasına yol açabilir. Barbitüratlar,

fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlarla etkileştiği

gösterilmiştir.

2. 6. 5. 2. Klomifen ve Östrojen

Klomifen sitrat, endometrial yapı ve servikal mukus üzerine antiöstrojenik etki yaparak

gecikmiş endometrial matürasyona ve zayıf kaliteli servikal mukus üretimine yol açar (8).

Uterus ve overlerin sağlıklı kan perfüzyonu, yardımcı üreme tedavisinin başarısını

etkileyebilir (10). Bir çalışmada, Gerli ve ark.; sistemik östrojen tedavisi uygulayarak

endometrial kalınlıkta anlamlı fark gözlerken, uterin kan akımında iyileşme izlemediler (49).
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2. 7. Transvajinal ve Doppler Sonografi

2. 7. 1. Transvajinal USG

Transvajinal USG, over rezervinin değerlendirilmesinde, follikül monitörizasyonu, uterus ve

endometriuma ait patolojilerin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutar. USG ile overlerin

değerlendirilmesinde antral follikül sayısına göre bir derecelendirme (grading) yapılmaktadır.

Buna göre her overde toplam antral follikül sayısı 4 ve altında olanlar Greyd I, 4 ila 6 arasında

olanlar Greyd II, 7 ve 10 arasında olanlar ise Greyd III, 10’un üzerinde olanlar ise Greyd IV

olarak adlandırılmaktadır. Greyd I ve II overlerin ovulasyon indüksiyonundaki cevabı

yetersizdir. Greyd III ve IV overler iyi cevap veren ve bazen aşırı yanıt gösteren overlerdir.

Vajinal USG, follikül boyutunun izlenmesinde ve hCG zamanının belirlenmesinde önemlidir.

USG’de matür follikül (follikülün içten içe 18-19 mm’lik ölçüme ulaşmasıdır) tespitinde hCG

uygulanır. Ayrıca overde mevcut olabilecek persistan kistik yapılar, korpus luteum veya

endometriyoma benzeri yapılarda dikkatle değerlendirilir ve kayıt edilir. Follikülometrinin

son aşamasında uterus ve endometriumda gözden geçirilerek endometrial gelişimin ve bu

gelişimin follikül boyutları ile olan uyumu izlenir.

2. 7. 2. Doppler Ultrasonografi

Doppler velosimetri vasküler invazyonun invazif olmayan şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Doppler etkisi, akustik yada ultrason dalgasının frekansının değişmesidir. Bu da iletici ve alıcı

kaynaklar arasındaki toplam yol uzunluğu değiştiğinde ortaya çıkar. Eğer akım transdüsere

doğru ise, yol uzunluğu kısadır ve geri dönen frekans yüksektir. Eğer akım transdüserden

uzaklaşıyorsa, yol uzar ve geri dönen frekans azalır. Frekanstaki bu değişme; doppler

kayması, kan akım hızı, iletilen ultrason frekansı, ultrason ışınları ile damarın kesiştiği açıyla

doğru orantılı ve dalganın doku içinde ilerlemesi ile ters orantılıdır. Renkli transvajinal

doppler ultrasonografi, uterus, miyometrium, endometrium ve onları besleyen damarların

lokalizasyonunun bilinmesinde elde mevcut tüm diğer muayene yöntemlerinden daha fazla

önem taşımaktadır (50,51).

Uterusu besleyen kanın büyük bir bölümü a. uterina, az bir bölümü ise, a.ovarikadan gelir.

A.uterina, miyometriumun dış üçte birlik kısmına uzanan a.arkuataya ayrılır. A.arkuata da
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miyometrium endometrium sınırını geçtikten sonra a.bazalis, a.spiralise dönüşen a.radialise

ayrılır. A.bazalis, endometriumun stratum bazalisini besleyen kapiller yatağına açılır.

A.spiralis ise, endometriumun içine uzanır ve endometriumun stratum fonksiyonalisini

besleyen geniş bir kılcal damar yatağına açılır. Kan akım profillerinin değerlendirilmesi,

semikantitatif olarak rezistan indeksi (Rİ) ve pulsatilite indeksi (Pİ) ile yapılmıştır. Bu

değerler, uterin dolaşımdaki arteriolar ve kapiller damar yatağındaki vaskülarizasyon

derecesini ve işlevsel durumunu yansıtmaktadır. Düşük indeks değerleri, düşük vasküler

direnç ve damar yatağındaki yüksek vaskülarizasyon derecesini gösterirken, yüksek indeks

değerleri, düşük bir vaskülarizasyon derecesi ve ona uygun yüksek damar direncini

göstermektedir.

Periferik venöz kandaki hormonlar ve a.uterinanın kan akım parametreleri arasında kompleks

bağlantılar mevcuttur. Proliferasyon fazında kadınların çoğunda a.uterinada daha düşük bir

enddiastolik akım saptanmaktadır. Normal bir menstrüasyon siklusunda, proliferasyon ve

sekresyon fazları arasında, enddiastolik kan akım hızlarında ani artışlar saptanabilmektedir.

Battaglia ve ark’nında bildirdiği gibi en düşük damar direnci, implantasyonun en sık meydana

geldiği luteal fazda oluşmaktadır. Normal bir menstrüasyon siklusunda spiral arterlerde, daha

büyük çaplı a.uterinaya göre daha düşük kan akım hızı ve daha düşük damar direnci bulunur.

Endometrial perfüzyon verileri yardımıyla hem implantasyon başarı oranlarında hem de

idiopatik infertilitede tek başına a.uterinanın perfüzyon değerlendirmesine kıyasla daha kesin

tahminlerde bulunmak mümkündür.

Renkli transvajinal doppler sonografi, artan deneyimle birlikte bir muayene yöntemi olarak

infertil kadınlara yaklaşımda yerini kanıtlamıştır. Menstrüel siklusta normal şartlarda uterin

arterdeki rezistans indeksi, ovulasyondan önce ve sonra yüksek, mid-luteal fazda ise düşüktür.

Ovulasyonsuz sikluslarda, a.uterinada Rİ’nın sürekli artış gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca bazı

infertil hastalarda enddiastolik kan akım saptanamamaktadır (50,51).
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3. GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çalışma, Temmuz 2008 - Haziran 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne infertilite nedeni ile başvuran ve klomifen

sitrat (KS) ile ovulasyon indüksiyonu endikasyonu konulan 67 hastaya önerildi. Katılmayı

kabul eden 64 hasta çalışmaya alındı. Bu 64 hastadan 8 tanesi çalışma dışı bırakıldı. Hastalar

sözlü ve/veya yazılı olarak bilgilendirildi. Açıklanamayan infertilite tanısı almış, 3. gün FSH

değeri <10 ve östrojen (E2) değeri >40 pg/ml olan, HSG veya laparoskopi ile bilateral tubal

açıklık tespit edilmiş, 18-35 yaş arasında olgular seçildi. Majör tıbbi hastalığı bulunan,

ovariyan veya adneksial cerrahi geçirmiş, infertiliteye sebep olacak erkek faktörü mevcut

olan, tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk veya hiperprolaktinemi gibi endokrin hastalığı

bulunan, son 6 ay içinde hormonal ilaç kullanan, vücut kitle indeksi >30 olan, organik pelvik

hastalığı bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Ovulasyon indüksiyonu her adetin 3. günü bakılan USG’de patoloji tespit edilmeyen olgulara,

KS 50 mg oral tabletlerden (Klomen tablet, Koçak Farma), adetin 4.-8. günleri arasında

toplam 5 gün süreyle, günlük 100 mg dozunda uygulandı. Östrojen (E2) uygulaması ise,

siklusun 4. gününden itibaren, 15 gün süreyle, 25 mikrogram vajinal tablet (Vagifem tablet,

Novo Nordisk) şeklinde yapıldı. Diğer gruba östrojenli tablet içermeyen boş Vagifem

aplikatör verildi.

Çalışmaya alınan tüm hastalara ya ilk 2 ay yalnızca KS + boş Vagifem aplikatör ardından 2 ay

KS + E2 verildi, ya da ilk 2 ay KS + E2 ardından 2 ay yalnızca KS + boş Vagifem aplikatör

verildi. Yalnızca KS verilen gruba, KS’a ilaveten boş olarak içinde ilaç bulunmayan Vagifem

aplikatör tabletleri verildi ve aynı günlerde aynı tarzda kullanıldı. Bir tedavi şeklinden diğer

tedavi şekline geçiş için bir ay kadar bekleme süresi verildi. Çalışma dizaynı kros over, çapraz

karşılaştırılmalı olarak planlandı. Tüm hastalara spontan kanamayı takiben adetin 3. günü, 9.

günü, ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7. günde USG bakıldı. Toplam 56 hastada düzenli

USG ölçümleri ancak 206 siklusta yapılabildi. Bunlardan ovulasyon indüksiyonuna cevap

veren ve ovulasyon gerçekleşen 161 siklus (%78.1) değerlendirmeye alındı. Endometrial

kalınlık, subendometrial kan akımı, uterin arter kan akımı ve her iki overdeki follikül gelişimi

ölçümleri yapıldı. Aynı günlerde sistemik E2, FSH, LH, progesteron değerleri çalışıldı.

Gebelik varlığı beta-hCG düzeyi (>100 mİU/ml) ile test edildi, takipte USG ile

değerlendirildi.
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Tüm veriler Excel ve SPSS programı ile bilgisayara yüklendi ve istatistiksel olarak

değerlendirildi. Elde edilen veriler ortalama ve standart sapma olarak ifade edildi. Verilerin

normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov testi ile yapıldı. Gereğinde

Bonferroni düzeltmesi sonrası, elde edilen ortalamalar için post Hoc çoklu karşılaştırma ile

univariate analiz yapıldı, t test, χ² ve Fisher exact testleri kullanıldı. İstatistiksel açıdan p

değerinin 0,05’den küçük olduğu sonuçlar anlamlı kabul edildi.
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4. BULGULAR

Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu endikasyonu konulan ve davet edilen 67 hastadan

64 tanesi çalışmaya katılmayı kabul etti. Bunlardan kontrollere düzenli gelmeyen (n=3),

takipte over kisti oluşan (n=2), ovule olmayan (n=2), ek tıbbi sorun gelişen (n=1), 8 tanesi

çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan 56 hastadan, 206 siklusta ultrasonografik ölçüm

yapılabildi. Bunlardan yanlızca ovulasyonun gerçekleştiği toplam 161 siklus boyunca elde

edilen değerler irdelendi. Hastaların yaşı 26.8±6.2, ortalama infertilite süresi 34.2 ay olarak

belirlendi. Ovulasyon gerçekleşen 79 siklusta KS (%49,07), 82 siklusta ise KS+E2 birlikte

(%50,93) kullanıldı.

Lokal eklenen östrojenin endometrial kalınlık üzerindeki etkisini incelediğimizde, KS grubu

ile KS+E2 grubunda endometrial kalınlık değerleri 3. gün sırasıyla 3,9±1,0 mm ve 3,7±1,1

mm, 9. gün 6,3±1,2 mm ve 6,1±1,2 mm olarak ölçüldü. KS grubu ile KS+E2 grupları arasında

endometrial kalınlık açısından 3. ve 9. günlerde anlamlı farklılık izlenmedi. Ancak ovulasyon

günü KS grubu ile KS+E2 grubunda endometrial kalınlık değerleri ise sırasıyla 7,6±1,4 mm

ve 8,3±2,1 mm, ovulasyon sonrası 7. gün ise KS grubu ile KS+E2 grubunda değerler sırasıyla

9,7±2,3 mm ve 10,9±3,0 mm olarak ölçüldü. Ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7. günde

KS grubu ile KS+E2 grubu arasında endometrial kalınlık açısından anlamlı farklılık izlendi, p

değerleri sırasıyla p=0,039 ve p=0,007 olarak hesaplandı. Gruplara göre endometrial

kalınlıklar Tablo 3.’de verildi.

Tablo 3. Endometrial kalınlıklar (mm).

KS grubu KS + E2 grubu P

3. gün 3,9±1,0 3,7±1,1 0,472

9. gün 6,3±1,2 6,1±1,2 0,285

Ovulasyon günü 7,6±1,4 8,3±2,1 0,039

Ovulasyon sonrası
7. gün

9,7±2,3 10,9±3,0 0,007
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Toplam 161 siklusta, endometrial kalınlık ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7. günde

olmak üzere sınıflandırıldı. 8 mm ve üzeri, 7,9 mm ile 6 mm arası ve 6 mm’nin altı olmak

üzere kategorilere ayrıldı. Tedavi gruplarına göre ayrıldığında ise, KS grubu ile KS+E2

grubunda endometrial kalınlık değerleri sırasıyla, ovulasyon gününde 6mm’nin altında 12

siklusta (%15,2), ve 10 siklusta (%12,2), 6 ile 7,9 mm arasında 28 siklusta (%35,4) ve 26

siklusta (%31,7), 8 mm ve üzerinde ise 39 siklusta (%49,4) ve 46 siklusta (%56,1) izlendi

(Tablo 4).

Tablo 4. Endometrial kalınlık (mm) ovulasyon günü.

Endometrial kalınlık (mm) ovulasyon
günü

Toplam<6 6-7.9 ≥8

Tedavi
Tipi

KS Sayı 12 28 39 79
% 15,2 35,4 49,4 100,0

KS+E2 Sayı 10 26 46 82
% 12,2 31,7 56,1 100,0

Toplam Sayı 22 54 85 161
% 13,7 33,5 52,8 100,0

Ancak ovulasyon sonrası 7. güne gelindiğinde ise, KS grubu ile KS+E2 grubunda endometrial

kalınlık değerleri sırasıyla, 6mm’nin altında 4 siklusta (%5,1), ve 1 siklusta (%1,2), 6 ile 7,9

mm arasında 13 siklusta (%16,5) ve 14 siklusta (%17,1), 8 mm ve üzerinde ise 62 siklusta

(%78,5) ve 67 siklusta (%81,7) izlendi.

Ovulasyon gününde 6mm’nin altında toplam 22 siklusta (%13,7), 6 ile 7,9 mm arasında 54

siklusta (%33,5) ve 8 mm ve üzerinde toplam 85 siklusta (%52,8) izlendi (Tablo 4). Ancak

ovulasyon sonrası 7. güne gelindiğinde ise, endometrial kalınlık 6mm’nin altında toplam 5

siklusta (%3,1), 6 ile 7,9 mm arasında 27 siklusta (16,8) ve 8 mm ve üzerinde toplam 129

siklusta (%80,1) izlendi (Tablo 5).
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Tablo 5. Endometrial kalınlık (mm) ovulasyon sonrası 7. gün.

Endometrial kalınlık (mm)
ovulasyon sonrası 7. gün

Toplam<6 6-7.9 ≥8
Tedavi
Tipi

KS sayı 4 13 62 79
% 5,1 16,5 78,5 100,0

KS+E2 sayı 1 14 67 82
% 1,2 17,1 81,7 100,0

Toplam sayı 5 27 129 161
% 3.1 16,8 80,1 100,0

Endometrial kalınlık 8 mm ve üzeri, 7,9 mm ile 6 mm arası ve 6 mm’nin altı olmak üzere

kategorilere ayrıldığında, KS ve KS+E2 grupları arasında ovulasyon günü (p=0,39) ve

ovulasyon sonrası 7. günde (p=0,36) anlamlı farklılık izlenmedi.

Lokal östrojen tedavisi alan ve almayan tüm hastaların sistemik östrojen düzeyi ölçüldü. KS

grubu ile KS+E2 grubu arasında, 3. gün, 9. gün, ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7.

günde sistemik östrojen düzeyi açısından anlamlı farklılık izlenmedi. Her iki gruptan tüm

hastaların sistemik progesteron düzeyi ovulasyon sonrası 7. gün ölçüldü. KS grubu ile KS+E2

grubu arasında, ovulasyon sonrası 7. günde sistemik progesteron düzeyi açısından anlamlı

farklılık izlenmedi.

Lokal östrojen tedavisi alan ve almayan tüm hastalarda uterin arter ve subendometrial arter

Doppler akımı pulsatilite indeksi (Pİ) bakıldı. KS grubu ile KS+E2 grubunda uterin arter Pİ

değerleri sırasıyla 9. gün 1,7±0,2 ve 2,1±1,7, ovulasyon günü, 2,8±0,8 ve 2,9±1,3, ovulasyon

sonrası 7. gün ise 1,8±0,5 ve 2,1±0,4 olarak ölçüldü. KS grubu ile KS+E2 grubu arasında

uterin arter Pİ değerleri açısından bakılan günlerde anlamlı farklılık izlenmedi. KS grubu ile

KS+E2 gruplarında uterin arter Pİ değerleri Tablo 6.’de verildi.

Tablo 6. Gruplar arası uterin arter Pİ değerleri.

Uterin arter Pİ KS grubu KS + E2 grubu P

9. gün 1,7±0,2 2,1±1,7 0,260

Ovulasyon günü 2,8±0,8 2,9±1,3 0,868

Ovulasyon sonrası
7. gün

1,8±0,5 2,1±0,4 0,188
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KS grubu ile KS+E2 grubunda subendometrial arter Pİ değerleri sırasıyla 9. gün 1,8±0,2 ve

2,2±1,3, ovulasyon günü, 1,9±0,5 ve 2,1±1,1, ovulasyon sonrası 7. gün ise 1,8±0,3 ve 2,0±0,6

olarak ölçüldü. KS grubu ile KS+E2 grupları arasında subendometrial arter Pİ değerleri

açısından bakılan günlerde anlamlı farklılık izlenmedi. KS grubu ile KS+E2 gruplarında

subendometrial arter Pİ değerleri Tablo 7.’de verildi.

Tablo 7. Gruplar arası subendometrial arter Pİ değerleri.

Subendometrial arter Pİ KS grubu KS + E2 grubu P

9. gün 1,8±0,2 2,2±1,3 0,189

Ovulasyon günü 1,9±0,5 2,1±1,1 0,148

Ovulasyon sonrası
7. gün

1,8±0,3 2,0±0,6 0,112

Hastalar gebelik oranları açısından değerlendirildiğinde; KS grubundan 79 siklusta 3 gebelik,

ve KS+E2 grubundan 82 siklusta 3 gebelik olmak üzere, her iki gruptan da 3’er hastada

toplam 6 gebelik elde edildi, 6/56 (%10,7). Gebelik elde edilmesi açısından gruplar arasında

herhangi bir farklılık izlenmedi.

Gebe kalan ve gebe kalamayan hastaların ovulasyon günündeki endometrial kalınlıkları

sırasıyla, 8,1±1,5 mm ve 7,9±1,8 mm (p=0,848) olarak, ovulasyon sonrası 7. gün ise sırasıyla,

10,0±2,1 mm ve 10,3±2,7 mm (p=0,759) olarak ölçüldü. Gebe kalan ve gebe kalamayan

hastaların endometrial kalınlıkları arasında ovulasyon gününde ve ovulasyon sonrası 7. günde

anlamlı farklılık tespit edilmedi.

Lokal uygulanan E2 ile endometrial kalınlığın ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7. günde

anlamlı ölçüde arttığı tespit edildi, sırasıyla 7,6±1,4 mm’e karşın 8,3±2,1 mm, (p=0,039) ve

9,7±2,3 mm’e karşın 10,9±3,0 mm, (p=0,007). Ancak bu artış gebelik oranlarında değişikliğe

yol açmadı.
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5. TARTIŞMA

İnfertilite probleminin üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık %10-15’ni kapsadığı bilinmektedir

(1-3). Ovulasyon indüksiyonu amacıyla çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedaviler

overler üzerine etki ederek döllenmeye uygun ovum gelişimini hızlandırırken, döllenmiş

ovumun yerleşeceği endometrium üzerinde ya etkisiz ya da olumsuz etkili olabilmektedirler.

Özellikle klomifen sitratın olumsuz etkili olabildiği bildirilmektedir (8,9).

Klomifen sitrat yaklaşık yarım asırdan beri ovulasyon indüksiyonunda kullanılmaktadır (5) ve

hala açıklanamayan infertilite (52,53) ve anovulatuar infertilite (54,55) tedavisinde ilk ve en

çok tercih edilen ilaç özelliğini korumaktadır. KS östrojen reseptörü üzerinde hem agonist

hem de antagonist olmak üzere karma etki göstermektedir (56). Genellikle adetin 5. günü

başlanır ve 5 gün süreyle kullanılır, ancak yan etkileri en aza indirmek amacıyla farklı

kullanım önerileri ve sonuçları da bildirilmiştir (57). KS 5-9. günler ile 1-5. günler arası

karşılaştırılmış, erken kullanım lehine sonuçlar bildirilmiştir (58). Açıklanamayan infertilite

nedeniyle KS’nin kullanıldığı dört çalışmanın irdelendiği bir meta analizde, KS’nin ampirik

kullanımı ile gebelik oranını ancak iki kat kadar artırdığı belirtilmiştir (59).

Anovulatuar infertil hastalarda KS’nin %70-90 civarında ovulasyonu sağlayabilmesi (60)

ancak, elde edilen gebelik oranlarının beklentilerin altında kalması (%30-40) nedeniyle

(60,61) araştırıcılar için geniş bir ilgi alanı açılmıştır (54,55). Gerekçe olarak da, servikal

mukus yada endometrial reseptivite üzerinde KS’nin uzamış olumsuz etkilerinin oosit yada

granüloza hücreleri üzerinden olabileceği düşünülmüştür. Gecikmiş endometrial matürasyon

(62), düşük kalitede servikal mukus (55,63,64), ve uterin kan akımında değişiklikler (65,66)

KS alan hastalarda suçlanmıştır. Bu olumsuz etkiler KS’nin 5 gün kadar süren nispeten uzun

yarılanma ömrü ile daha da artmaktadır (58).

Bu çalışmada, sistemik KS etkinliğinde değişiklik yapmaksızın, lokal östrojen uygulaması ile

siklusun 4. gününden itibarenbaşlanarak periimplantasyon dönemlerine kadar her gün lokal

östrojen verilerek, KS’ın özellikle endometrium üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin

önüne geçilip geçilemeyeceğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Açıklanamayan infertilite nedeniyle KS verilen, kontrol grubuna ise hiç tedavi verilmeyen bir

çalışmada, gebelik oranlarının hiç tedavi almayan grupta daha yüksek bulunmuş olması,
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KS’nin östrojen sensitif organlardaki antiöstrojenik etkilerine bağlanmıştır (52). Endometrial

kalınlığın KS verilen sikluslarda, doğal sikluslara göre daha ince kaldığı (67,68,69),

gösterilmiş olup, bu etki KS’nin endometriumdaki östrojen reseptör kinetiklerinde yaptığı

değişiklik olarak yorumlanmıştır (70). Ancak buna karşın, endometrium ince kalsa bile,

bunun devam eden gebelik oranlarında anlamlı değişikliğe yol açmadığı ve ovulasyon

gününde endometrial kalınlığın 6 mm’nin altında, 6-8 mm arasında ve 8 mm üzerinde gebelik

oranlarını sırasıyla, %17,1, %19,1 ve %21,5 olarak bildiren bir çalışma da mevcuttur (71). Bu

istenmeyen fizyolojik etkiler de bilimsel anlamda ilgi çekici araştırma konuları olmaya devam

etmektedir. KS’nin uterin perfüzyonu (65,66), implantasyon oranlarını (72) olumsuz

etkilediğini gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. Yine KS ile indüklenmiş sikluslarda, spontan

veya gonadotropinlerle indüklenen sikluslardaki kadar USG ile ölçülen endometrium

kalınlığının artmadığı gösterilmiştir (73).

Klomifen kullanımı sonrası, elektron mikroskobu ile endometriumun araştırıldığı bir

çalışmada, yüzey epitelinin stratifiye olduğu, endometrium yüzeyinde düzensiz şekilli

hücrelerin oluşturduğu lezyonlar ve yoğun hücre hasarının olduğu alanlar izlenmiştir (74).

Endometrial tutunma için uterin arter kan akımının önemli olduğu çeşitli çalışmalarla

gösterilmiştir (75-78). Her ne kadar uterin arter akım değişiklikleri endometrial tutunmada

etkili olsa da, subendometrial ve endometrial damarlanma ve akımın da etkili ve önemli

olduğu belirtilmiştir (79).

Açıkça belli ki, KS reprodüktif end organlar üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere sahiptir.

Özellikle bu end organlar üzerindeki olumsuzluğun, ovulasyonu sağlayıcı sistemik etkilerinde

değişiklik yapmaksızın, teorik anlamda lokal olarak kullanılacak östrojen ile en az düzeye

ineceği düşünülebilir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla başka yöntemler de

denenmiştir. Düşük dozda KS kullanımı (80), farklı günlerde KS alımına başlanılması, erken

folliküler fazda başlama (81), tedaviye sildenafil (82), sistemik östrojen (83) aspirin (84),

pentoksifilin, E vitamini gibi ajanlar eklenilmesi (85) şeklinde yöntemler denenmiş ve farklı

sonuçlar elde edilmiştir.

İn vitro fertilizasyon yapılan infertil hastalarda da sistemik östrojenin etkileri çalışılmış ve

plaseboya göre implantasyon ve gebelik oranı östrojen alan grupta anlamlı olarak daha yüksek

bulunmuştur (86). KS ile indüksiyon yapılan hastalarda sistemik östrojenin endometrial
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kalınlık üzerinde olumlu, fakat endometrial kan akımı ve preovulatuar follikül sayısı

açısından anlamlı fark yaratmayan etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (87). Fanchin ve ark.

lokal ve sistemik östrojenin etkilerini kıyasladıkları ve ilave başka tedavi verilmeyen infertil

hastalarda, lokal östrojen alan grupta endometrial kalınlık ve endometrial kan akımının daha

iyi olduğunu belirtmişlerdir (88).

Bu çalışma, KS’nin end organlardaki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan ve KS’a

ilave östrojenin lokal olarak kullanıldığı ilk araştırmadır. Çalışmada siklus boyunca hormonal

profil ve ultrasonografik ölçümlerle monitorizasyon yapılmıştır. Çapraz karşılaştırmalı (kros-

over) olarak dizayn ettiğimiz bu çalışmada, infertil hastalar hem kontrol grubunu hem de

çalışma grubunu oluşturmuş ve ayrıca kontrol için başka bir grup oluşturma durumu ortadan

kalkmıştır. Tüm hastalarda her iki tedavi şekli de denenmiştir. KS’nin kümülatif etkisi

nedeniyle (53) bir tedavi şeklinden diğer tedavi şekline geçiş için bir ay mola verilmiştir.

Klomifen sitrat indüksiyonu ile birlikte erken folliküler dönemden itibaren başlanan ve 15 gün

süre ile devam eden günlük lokal östrojen tedavisinin, sistemik östrojen düzeylerinde anlamlı

değişiklik yapmadığı gözlemlendi. Buna karşın, endometrial kalınlık açısından incelendiğinde

ise, ovulasyon gününde ve ovulasyon sonrası 7. günde anlamlı farklılık izlendi. Ancak bu

kalınlık farkı gebelik oranlarına yansımadı. Gebelik elde edilmesi açısından tedavi yöntemleri

arasında herhangi bir farklılık izlenmedi.

Gebelik oranlarında farklılık izlenmemesinin çeşitli sebepleri olabilir. Tüm hastalarımız

değerlendirildiğinde ovulasyon gününde endometrial kalınlık değeri 6 mm’nin altında

olanların oranı %13.7, ovulasyon sonrası 7. günde ise %3.1 idi. Kolibianakis ve ark.’nın

çalışmasında ovulasyon gününde 6 mm’den ince endometrium %20,8, 6-8 mm arası %40,4, 8

mm’nin üzerinde %38,6 olarak ölçülmüştür (71), fakat muhtemel implantasyon günü olan

ovulasyon sonrası 7. günde ölçümlerini belirtmemişlerdir. Çalışmamızda endometrial kalınlığı

çok ince olan hastaların genel popülasyona oranının düşük olması, tedavi grupları arasında

gebelik oranı farkının bulunmamasının bir sebebi olabilir. Palomba ve ark.nın çalışmasında

periovulatuar ve luteal fazlarda endometrium kalınlığının ancak 4. siklusta, ilk siklusa göre

anlamlı düzeyde azaldığı belirtilmiştir (62). Tedavideki siklus sayısı arttıkça endometrial

etkilenme sabit kalmamakta, incelme devam etmektedir. Yine implantasyonda tek önemli

faktör kalınlık olmayıp, Hosie ve ark.’nın elektron mikroskobu ile endometriumu araştırdığı

bir çalışmada, yüzey epitelinin stratifikasyonu, endometrium yüzeyinde düzensiz şekilli
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hücrelerin oluşturduğu lezyonlar ve yoğun hücre hasarının olduğu alanların bulunduğu ve

implantasyonu etkilediği gösterilmiştir (74).

Unfer ve ark.’nın KS’a ilaveten 10 gün süre ile oral östrojen kullandıkları çalışmada, FSH,

LH ve östrojen düzeylerinde anlamlı değişiklik bulunmazken, endometrial kalınlıkta ise

östrojen alan grupta anlamlı artış saptanmıştır (86). Endometrial kalınlık ile implantasyon

ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada, gebe kalanlardaki ve gebe olmayanlardaki ortalama

endometrial kalınlık sırasıyla 10,2±2,6 mm ve 8,6±3,4mm olarak ölçülmüş, 7,5 mm’nin

altında gebelik oranı % 13,3 iken, 5 mm’nin altında gebelik oluşmamıştır (12).

Mikkelsen ve ark. adetin 3. günü bazal E2 düzeyinin 200 pg/ml altında ve üstünde bulunan

olguları kıyaslamış ve düşük E2 düzeyli hastalardaki gebelik oranını daha yüksek

saptamışlardır (89). Rehmoi ve ark. oosit donasyonu yapılan hastalardaki östrojen düzeyi ile

endometrial kalınlık ve implantasyon arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve donasyon gününde

E2 düzeyi 400 pg/ml üzerinde olduğunda, 100 pg/ml’nin altında olan gruba göre anlamlı

derecede endometriumun daha kalın olduğunu saptamışlardır (90). Buna karşın, hCG

uygulanan gündeki aşırı yüksek östrojen düzeylerinin (>10000 pg/ml) implantasyonu olumsuz

etkilediği de bildirilmiştir (91). Öte yandan, Bianco ve ark. da E2 düzeyinin gebelik elde

edilmesinde belirleyici olmadığını göstermişlerdir (92). Yine aspirin kullanımı ile endometrial

kalınlık ve implantasyon başarısının araştırıldığı bir çalışmada, aspirinin özellikle endometrial

kalınlığı 8 mm’nin altındaki, ince endometriumlu infertil olgularda implantasyon başarısını

anlamlı derecede %9’dan %24’e yükselttiği saptanmıştır (84).

Endometrial kalınlık ile devam eden gebelik ilişkisinin araştırıldığı iki çalışmada, endometrial

kalınlık ölçümleri 9 mm’nin altında ve üstünde olan, infertilite tedavisi alan hastalar

kıyaslanmış ve endometriumları 9 mm’nin üzerinde olanlardaki devam eden gebelik oranları

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (93,94). İntrauterin inseminasyon uygulanan olgularda

endometrial kalınlık ile gebelik arası ilişki araştırılmış ve gebe olan (10,1±3,0 mm) ve

olmayan (7,7±3,5 mm) olgularda endometrial kalınlık açısından anlamlı farklılık tespit

edilmiştir (95). Kovacks ve ark. 1228 olguluk, Zhang ve ark. da 897 olguluk serilerinde artan

endometrial kalınlık ile klinik gebelik oluşumu arasında müspet ilişki bulunduğunu

göstermişlerdir (96,97). Ancak, Dietterich ve ark. artan endometrial kalınlığın infertil

hastalarda implantasyon, gebelik ve düşük oranları ile ilişkili olmadığını 570 hastalık

serilerinde ortaya koymuşlardır (98). Detti ve ark. da yine 115 hastalık serilerinde endometrial
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kalınlık ile gebelik elde edilmesi arasında ilişki saptayabilmiş değildirler (99). El-Toukhy ve

ark. ise çok ince (<7mm)  ve çok kalın (>14mm) endometriumun her ikisinin de

implantasyonu olumsuz etkilediğini, en yüksek gebelik oranlarının 9-14 mm arasındaki

endometriumlu infertil olgularda sağlandığını bildirmişlerdir (100).

Literatürde tartışmalı veriler bulunmasına rağmen, ovulasyon indüksiyonu uygulanan

sikluslarda gebelik tahmini yapabilmek açısından, pek çok çalışmada değişik ultrasonografik

parametrelerin rolü araştırılmıştır (101-103). Başarılı bir implantasyon için blastokist ile onu

kabul edecek endometriumun uyumlu etkileşimi gereklidir. Endometrial reseptivite açısından,

endometriumun ultrasonografi ile incelenmesi invazif olmayan bir değerlendirilme sağlaması

bakımından önem taşımaktadır. Endometrial kalınlık, endometrial kan akımı, endometrial

hacim gibi parametreler ultrasonografi ile endometriumun değerlendirildiği kriterlerdir. Bu

parametrelerin bakıldığı çeşitli çalışmalarda farklı değerlendirilmeler ortaya konulmuştur

(101,103-106).

Uterin reseptiviteyi belirleyen invazif olmayan diğer bir yöntemin de uterin damarlanma ve

kan akımı olabileceği önerilmiştir (101). Anovulatuar hastalarda uterin arter, subendometrial

arter ve endometrial damarlarda akım empedansında sağlıklı bireylere göre artış olduğu

belirtilmiştir (107). Hatta klomifen ile ovulatuar hale gelseler bile vasküler empedansları

sağlıklı bireylere göre yüksek kalmaya devam etmektedir (62). Chien ve ark. gebelik ve

implantasyon oranlarının subendometrial akım ile ilişkili, fakat vasküler akım indeksleri ile

ilgisiz olduğunu savunmuştur (79). Bizim çalışmamızda ise, klomifen ile indüksiyon almakta

olan hastalarda ovulasyon günü ve ovulasyon sonrası 7. gün yapılan uterin arter ve

subendometrial arter pulsatilite indeks ölçümlerinden elde edilen sonuçların, lokal östrojen

ilavesi ile değişmediği saptanmıştır. Aynı ölçümler gebelik elde edilen ve edilmeyen

hastalarda da değişiklik göstermemiştir. Bunun muhtemel sebebi, gebelik elde edilen ve

edilmeyen olgularımızın hemen hemen benzer endometrium kalınlıklarına sahip olmalarıdır.

Raine-Fenning ve ark. endometrial perfüzyondaki değişikliğin derecesinin endometrial

kabulde önemli bir belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir (108). Endometrial hipoksinin

implantasyonda etkili olduğu ve vasküler endoteliyal büyüme faktörünün hipoksiyi

derinleştirdiği vurgulanmıştır (109). İmplantasyon esnasında blastokist etrafında nispeten

düşük bir oksijen basıncının bulunduğu belirtilmiştir (110). KS’ın antiöstrojenik etkilerine

rağmen, özellikle endometrial kalınlık ve endometrial matürasyon üzerinde olumsuz etkili
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olsa da, endometrial ve subendometrial Doppler akım indeksleri açısından doğal sikluslar ile

KS uygulanan sikluslar karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunabilmiş değildir (64,69). Bizim

çalışmamızda ise gerek ovulasyon gününde, gerekse ovulasyon sonrası 7. günde, hem uterin

arter, hem de subendometrial arter akımlarında tedavi protokolleri arasında anlamlı farklılık

izlenmedi.  Unfer  ve  ark.  da  benzer  şekilde,  KS’a  ilaveten  10  gün  süre  ile  oral  östrojen

kullandıkları çalışmada, östrojen alan ve almayan gruplar arasında Doppler akım

parametreleri açısından farklılık gözlemlememişlerdir (86). Huang ve ark. pulsatilite indeksi

>3,0 tespit edilen olgularda implantasyon ve gebelik oranlarını anlamlı düzeyde yüksek

bulmuşlardır (111).

İnfertilite tedavisi ile gebe kalmış, takipte intrauterin ölü fetüs gelişen ve gelişmeyen

hastaların endometrial ve subendometrial akım açısından değerlendirildiği bir çalışmada, canlı

gebeliklerdeki akım anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (112).

Kadının üreme süreçlerinde özellikle dominant follikül gelişiminde, korpus luteum

oluşumunda, endometriumun gelişiminde ve endometrial implantasyonda anjiogenezisin

kritik rol oynadığı bildirilmektedir (113,114). İmplantasyon için düzgün bir endometrial kan

akımının gerekli olduğu aşikardır. Endometriuma olan kan akımının uterusa olan kan akımı

ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Doppler ultrasonografi endometrial ve subendometrial kan

akımını göstermede uygun bir yöntem olarak değerlendirilmiştir (108,115-117). Bazı

çalışmalarda (115,118) gebelerde anlamlı derecede yüksek subendometrial damarlanma

izlenirken, bazı çalışmalarda ise (117,119) endometrial ve subendometrial tabakaların

kanlanmasının gebelik tahmininde yeterince anlamlı sonuçlar vermediği ortaya konmuştur.

Muhtemel ki, endometrial kabul uyarılmış sikluslarda doğal sikluslardan farklı olmaktadır.

Gebelik elde edilmesinde ve özellikle implantasyon başarısında endometrial kalınlık ve

morfoloji, endometrial ve subendometrial kan akımı, östrojen düzeyleri tek başına belirleyici

faktörler olmayıp, kadın yaşı, hidrosalpenks varlığı, endometriyozis ve adenomiyozis varlığı

gibi parametreler de önem taşımaktadır (120).

Sonuç olarak, bu çalışmada, klomifen indüksiyonu almakta olan hastalarda ovulasyon günü ve

ovulasyon sonrası 7. gün bakılan transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ile yapılan

endometrium kalınlık ölçümlerinden elde edilen sonuçların, lokal intravajinal östrojen ilavesi

ile anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Endometrial kalınlıkta, erken folliküler dönemden

itibaren başlanan ve 15 gün süre ile devam eden lokal östrojen tedavisinin oluşturduğu
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anlamlı artışın, seçilmiş olgularda, özellikle KS ile uzun süreli (6 kür) ovulasyon indüksiyonu

tedavisi alacak olan ve endometrium kalınlığının ilk 1-2 siklusta ince olduğunun fark edildiği

olgularda faydalı olabileceği düşünülmektedir. Lokal E2 uygulaması ile endometrial kalınlıkta

artış sağlanabilmekte olup, bu etkinin gebelik oranlarına katkısının ancak çok ince

endometriumlu olgularda (<6-8 mm) potansiyel taşıdığı öngörülebilir.
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