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ÖZET 

 

TEKRARLAYAN İN VİTRO FERTİLİZASYON 

BAŞARISIZLIKLARINDA  

OFİS HİSTEROSKOPİ VE TROMBOFİLİ TARAMASI 

 

Tekrarlayan in vitro fertilizasyon (IVF) baĢarısızlıklarının etyolojisi tam olarak 

aydınlatılamamıĢ olmasına rağmen  implantasyon baĢarısını belirleyen ana unsurlar, transfer 

edilen embriyoların kalitesi ve endometriumun reseptivitesidir. Uterin kavitenin durumunun 

implantasyon sürecinde etkili olduğu bilinmektedir. Endometrial polip, sineĢi, endometrit, 

endometrial hiperplazi ve mülleryan anomaliler gibi intrauterin patolojilerin gebelik sonuçları 

üzerine olumsuz etkileri olduğu düĢünülmektedir. Ofis histeroskopi, uterin kavitenin ve  servikal 

kanalın güvenli bir Ģekilde değerlendirilmesini ve eĢ zamanlı gerekli tedavinin uygulanmasını 

sağlamaktadır. Son yıllarda herediter ve edinsel trombofilinin implantasyonun baĢlangıç 

aĢamasındaki vaskülarizasyonu bozarak tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı nedeni 

olabileceği düĢünülmektedir. Biz; çalıĢmamızda tekrarlayan in vitro fertilizasyon baĢarısızlığı 

olgularının ofis histeroskopi ile değerlendirilmesini ve trombofili faktorlerinin insidansının 

araĢtırılmasını amaçladık.  

 

ÇalıĢmamızda iki veya daha fazla in vitro fertilizasyon baĢarısızlığı öyküsü olan 51 olgu 

prospektif olarak değerlendirildi ve bu olgulara ofis histeroskopi uygulandı.  51 olgunun 

36‟sında eĢ zamanlı olarak herediter ve edinsel trombofili taraması amacıyla; Faktör V Leiden, 

protrombin G20210A  mutasyonu, Protein C, Protein S, Antitrombin III, homosistein düzeyi, 

antikardiyolipin IgM düzeyi, antikardiyolipin  IgG düzeyi ve lupus antikoagülanı  tetkikleri 

değerlendirildi. 

 

Sonuç olarak, ofis histeroskopi ile incelenen olgular arasında 12 hastada (% 23,5) 

intrauterin patoloji saptandı. Bu grupta 7 olguda  (% 13,7) endometrial polip ve 5 olguda (% 9,8) 

intrauterin sineĢi izlendi ve bu intrauterin patolojiler eĢ zamanlı olarak  giderildi. Trombofili 

taraması yapılan olgu grubunda ise % 50 oranında (18 / 36) herediter ve edinsel trombofili 

nedenlerinden en az biri pozitif olarak saptandı.  
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ABSTRACT 

 

ASSESMENT OF UTERINE CAVITY BY OFFICE HYSTEROSCOPY 

AND DETERMINATION THE INCIDENCE OF THROMBOPHILIC FACTORS IN 

REPEATED IN VITRO FERTILIZATION FAILURES 

 

Repeated in vitro fertilization (IVF) failures have been attributed to either embryo quality 

or endometrial receptivity, but remains unexplained in most cases. It has been well established 

that implantation of fertilized eggs is affected by intrauterine environment. Benign endometrial 

pathologies such as endometrial polyps, adhesions, hyperplasia, endometritis and uterine 

mullerian abnormalities can have a negative effect on pregnancy rate. Office hyteroscopy allows 

reliable visual assessment of the cervical canal and uterine cavity also provides the opportunity 

to perform therapy in the same setting.  Inherited or acquired thrombophilia has recently been 

associated with IVF implantation failure, by impairing the initial vascularization process 

occuring at implantation, which is necessary for a succesful pregnancy. In this study our aim is to 

evaluate the validity of office hysteroscopy and whether inherited and acquired trombophilia is 

more prevalant in women with recurrent IVF failures.  

 

Fifty one patients who had undergone two or more failed IVF – embryo  tranfer cycles 

participated prospectively in this study. We performed the office hysteroscopy as an outpatient 

procedure. Among  the  51 patients who had office hysteroscopy, thirty six patients investigated 

for the presence inherited [factor V Leiden (FVL) mutation, protrombin gen mutation 

(G20210A), protein C deficiency, protein S deficiency and antitrombin III (ATIII) deficiency, 

hyperhomocystinaemia] and acquired [lupus anticogulant (LA) and anticardiolipin (ACL) IgM / 

IgG] thrombophilic factors.  

 

Among the 51 patients who had office hysteroscopy, 12 patients (23.5 %) were found to 

have intrauterine pathologies. Among these, 7 had polyps (13.7 %), 5 had synecheae (9.8 %).  

Intrauterin lesions diagnosed were operated on during the office procedure. At least one inherited 

or acquired thorombophilic factor was detected in 50 % (18 / 36) of patients who were 

investigated for the presence of inherited and acquired thrombophilic factors.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

Ġnfertilite, bir yıl süreyle korunmasız cinsel iliĢkiye rağmen gebe kalınamaması olarak 

tanımlanır.  Sağlıklı genç çiftlerin % 85 – 90‟ı bir yıl içinde gebe kalmayı baĢarırken, % 10 -

15‟inde infertilite problemi mevcuttur
(1)

.  

 

Ġnfertilite tedavisindeki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler baĢarı oranlarının artmasını 

sağlamıĢtır. Böylece infertil çiftlerin beklentileri ve bu konudaki yardım arayıĢları artmıĢtır. Bu 

nedenle giderek daha fazla çift infertilite nedeniyle hastanelere baĢvurmaktadır. 

 

IVF, ekzojen gonadotropinlerle sağlanan kontrollü ovaryan hiperstimulasyon (KOH) ile 

baĢlayıp, overlerden transvaginal ultrason altında oositlerin aspirasyonu, laboratuarda 

gerçekleĢtirilen fertilizasyon ve embriyoların uterus içine transservikal transferiyle devam eden 

ve birbiriyle koordinasyon içinde gerçeleĢen basamaklar dizisidir
(2)

. 

 

YÜT alanındaki tüm geliĢmelere rağmen gebelik oranları aynı ölçüde artıĢ 

gösterememiĢtir. Transfer edilen embriyo baĢına düĢen implantasyon oranı % 15 gibi düĢük 

seviyelerde kalmıĢtır
(3,4)

. 

 

Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olan hastaların değerlendirilmesi oldukça zor ve 

karmaĢıktır. Embriyo kalitesi ve uterin reseptivite implantasyon baĢarısını etkileyen temel 

faktörler arasında sayılmaktadır
(5)

. Endometrial reseptivitenin belirleyicilerinden biri intrauterin 

ortamın morfolojik görünümüdür. Ġnfertil hasta grubunda  intrauterin patoloji sıklığı farklı 

çalıĢmalarda yaklaĢık % 50 oranındadır
(6,7,8)

.  

 

Ġnfertil hastaların değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan HSG, intrakaviter 

lezyonların tanısındaki duyarlılığı yeterli düzeyde değildir. HSG incelemeleri normal olan ve iyi 

kalitede embriyo transferine rağman yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde edilemeyen 

olguların histeroskopik incelemesinde bu hastaların yaklaĢık yarısında intrakaviter lezyon tespit 

edildiğini gösteren yayınlar vardır
(9)

.  
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Günümüzde ofis histeroskopi ayaktan muayene ortamında yapılabilen, minimal 

rahatsızlığa yol açan, hastanede gözleme gerek duyulmayan, maliyeti düĢük, anestezi ihtiyacı 

olmayan, teĢhisin hemen konulabildiği, güvenli ve etkin bir yöntem olması nedeni ile önemli bir 

tanı aracı olarak görülmektedir. 

 

Herediter ve kazanılmıĢ trombofilinin implantasyonun baĢlangıç aĢamasındaki 

vaskülarizasyonu bozarak tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı ve erken gebelik kaybı nedeni 

olabileceği düĢünülmüĢtür
(10 – 13)

. Literatürde herediter trombofili ve tekrarlayan implantasyon 

baĢarısızlığı iliĢkisini araĢtıran sınırlı sayıda çalıĢma vardır ve bu çalıĢmaların sonuçları 

çeliĢkilidir. 

 

Bu çalıĢmada tekrarlayan IVF baĢarısızlığı öyküsü olan hasta grubuna ofis histeroskopi 

incelemesi ile herediter ve kazanılmıĢ trombofili taraması uygulanarak altta yatan etyolojik 

faktörlerin  araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 
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BÖLÜM II 

GENEL BİLGİLER 

      

Ġnfertilite, bir yıl süreyle korunmasız cinsel iliĢkiye rağmen gebe kalınamaması olarak 

tanımlanır. Üreme çağındaki çiftlerin % 10 – 15‟ini etkilemektedir. 

 

Ġnfertilite tedavisinde amaç öncelikle infertilitenin sebebini bulmak ve bunu düzeltmek 

olmalıdır. Ġnfertilite ana nedenleri incelendiğinde; erkek infertilitesi % 30 – 40, tubal ve pelvik 

patolojiler % 30 – 40, ovulatuar bozukluk % 15 oranında görülür. Geri kalan olgular çoğunlukla 

açıklanamayan infretilite olarak tanımlanır
(14)

.  

 

Kadın infertilitesinin nedenini belirlemeye yönelik yapılabilecek tetkikler; postkoital test 

(servikal mukusun değerlendirilmesi), hormon profili, bazal vücut ısısı takibi, endometrial 

biyopsi, luteal faz progesteron ölçümü (oosit üretiminin değerlendirilmesi), ultrason (USG), 

histerosalpingografi (HSG), histeroskopi ve laparoskopidir (uterus, tuba ve over anatomisinin 

belirlenmesi).  

 

I. Ovulasyon Kusurları 

Anovülasyon ve infertilite ile giden hastalıkların WHO sınıflamasına göre en sık 

görülenleri Ģunlardır: 

1. WHO I: Hipogonadotrofik hipogonadizm (kilo ve vücut kompozisyonunda değiĢiklikler, 

stres, aĢırı egzersiz, hipotalamusun infiltran hastalıkları, prolaktinoma, boĢ sella 

sendromu, Sheehan sendromu, Cushing hastalığı, akromegali vb.) 

2. WHO II: Normoöstrojenik ovülatuar disfonksiyon [Polikistik over sendromu (PCOS)] 

3. WHO III: Hipergonadotrofik hipogonadizm (over yetmezliği) 

Fetal hayatta, germ hücreleri  mitotik bölünme yoluyla hızla çoğalarak gebeliğin 16 -20. 

haftalarında yaklaĢık olarak 6 – 7  milyon oogoniaya ulaĢır.   Bu andan itibaren germ hücre 

popülasyonu gen kontrollü apoptozis ile geri dönüĢümsüz olarak hızla azalır . Birinci mayoz 

bölünme sonrası oosite dönüĢen germ hücrelerinin sayısı doğumda 1 – 2 milyona, ergenliğin 
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baĢlangıcında ise 300.000 – 500.000‟e düĢer. Üreme çağının 35 – 40 yılı boyunca, yalnızca 400 

ile 500 tane oosit ovule olur, geri kalanlar ise atrezi yoluyla kaybedilirler. Üreme çağı boyunca 

foliküler tükenme 37 – 38  yaĢına kadar sabit bir hızla yavaĢça olurken, menopozdan önceki 10 – 

15 yıl boyunca hızla gerçekleĢir ve oosit sayısı menopoz döneminde 1000‟in altına düĢer
(14)

.   

Kadın yaĢı ve infertilite arasındaki iliĢki net olarak bilinmektedir. Buna göre kadın 

fertilitesi 20 – 24 yaĢları arasında zirveye ulaĢmakta, 30 – 32 yaĢına kadar göreceli olarak çok az 

değiĢiklik olmakta ve bundan sonra fertilite kapasitesi hızla düĢmektedir. Ġlerleyen yaĢla birlikte 

overlerde kalan folikül sayısı giderek azalırken, uyarılmıĢ sikluslardaki gözlemler yaĢlanan 

foliküllerin gonadotropinlerle uyarılmaya karĢı daha az hassas hale geldiğini göstermektedir
(14)

. 

YaĢlanan oositlerde mayotik iğcik oluĢumu ve fonksiyonunu düzenleyen mekanizmadaki 

bozukluk sonucunda anöploidi insidansının arttığı ve bu nedenle fertilitede düĢüĢ ve spontan 

abortus oranlarında artıĢın görüldüğü saptanmıĢtır
(15,16)

. 

Folikül sayısı azaldıkça sentezlenen inhibin – B azalır ve buna oranla folikül uyarıcı 

hormon (FSH) seviyesi özellikle erken foliküler fazda olmak üzere yükselir. Siklus sırasında 

FSH düzeyindeki yükselmeler foliküllerin daha erken geliĢmesine, serum östradiol (E2) 

seviyesinin siklus baĢında akut olarak yükselmesine ve foliküler faz uzunluğun kısalmasına yol 

açar. Siklusun üçüncü gününde ölçülen FSH düzeyi yükseldikçe stimulasyon sonucu ulaĢılan 

maksimum E2 değeri, geliĢen oosit sayısı ve gebelik oranı azalır. FSH seviyesi için net bir eĢik 

değeri kabul edilmemekle birlikte genelde 10 – 15 IU/L‟nin üzerindeki değerler anormal olarak 

kabul edilir
(14)

. Siklusun üçüncü gününde ölçülen E2 düzeyinin 75 – 80 pg/mL üzerinde olması  

erken foliküler geliĢmeyi ve azalmıĢ over rezervini gösterir. Ayrıca yüksek E2 seviyesi FSH‟u 

baskılayarak azalmıĢ over rezervini maskeleyebilir. Bu nedenle siklusun üçüncü gününde FSH 

ve E2  ölçümleri birlikte değerlendirilmelidir
(14)

.  

 

Erken foliküler fazdaki FSH yüksekliği yaĢtan bağımsız bir prognostik faktördür 
(17,18)

. 

Over rezervi azalmıĢ bir kadının yaĢı genç bile olsa in vitro fertilizasyon (IVF) baĢarısı düĢüktür. 

Hormon ölçümleri normal olan bir kadında ise IVF baĢarısı yaĢa bağlıdır.  
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II. Tubal Faktör 

Ġnfertil çiftlerin yaklaĢık % 30 – 40‟ında tubal ya da peritoneal faktör sorumludur. Pelvik 

inflamatuar hastalıklar, apandisit, septik abortus, önceki tubal cerrahi, pelvik enfeksiyona neden 

olan rahim içi araç kullanımı, C.trachomatis ile subklinik pelvik enfeksiyonlar tubal hastalığa 

katkıda bulunurlar. Tubal durumu değerlendirmek için en çok kullanılan testler HSG ve 

laparoskopidir. HSG‟nin avantajı tubaların yanısıra uterin kavite ile ilgili bilgi sağlaması ve 

peritoneal ortamı değiĢtirmek suretiyle fekondabiliteyi arttırabilmesidir. Dezavantajı ise 

prosedürün ağrılı olması ve adhezyonlar ya da endometriozis gibi peritoneal hastalıklar hakkında 

fikir vermemesidir. HSG‟de proksimal tubal oklüzyon görüldüğünde doğrulayıcı testler (selektif 

tubal kateterizasyon ya da laparoskopi) yapılma gereği vardır
(19)

. 

Laparoskopinin HSG‟ye üstünlüğü tubal hastalıkları tespit etmede daha sensitif ve 

spesifik olmasıdır. Laparoskopi ayrıca endometriozisi tespit edebilir ve saptanan anormalliklerin 

tedavisini sağlar. Cerrahi ile tedavi edilen hastaların kümülatif gebelik oranı % 20 olup bunların 

% 20'si ektopik gebeliktir
(19)

. Buna karĢın in vitro fertilizasyon (IVF), intrasitoplasmik sperm 

injeksiyonu (ICSI) uygulanmıĢ hastaların ilk tedavi siklusundaki gebelik oranı % 21olarak  

bulunmuĢtur
(14)

. 

III. Açıklanamayan infertilite 

Komplet infertilite değerlendirmesinde spesifik neden tespit edilemeyen duruma 

açıklanamayan infertilite denir. Bu hastaların tedavi edilmediği taktirde 3 yıl içinde gebe kalma 

oranı % 30‟dur. Açıklanamayan infertil hastalar IVF ile tedavi edildiğinde tubal faktör 

infertilitesi olan hastalara göre düĢük oosit fertilizasyonu ve embriyo klivaj hızı göstermiĢlerdir. 

Bu durum açıklanamayan infertilitenin oosit ya da sperm fonksiyon anomalilerine bağlı 

olabileceğini göstermektedir. Bu hastalarda hayat tarzı değiĢiklikleri, Klomifen, intrauterin 

inseminasyon (IUI) gibi tedavilerle baĢlanılıp, gonadotropinler, IVF gibi daha çok kaynak 

gerektiren tedavilerle devam edilir. IVF ile ilk siklustaki gebelik oranı % 18 olarak tespit 

edilmiĢtir
(14, 20)

. 

Ġnfertilite tedavisindeki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler baĢarı oranlarının artmasını 
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sağlamıĢtır. Böylece infertil çiftlerin beklentileri ve bu konudaki yardım arayıĢları artmıĢtır. Bu 

nedenle giderek daha fazla çift infertilite nedeniyle hastanelere baĢvurmaktadır. 

Yardımcı üreme tekniklerinin tarihsel geliĢimini inceleyecek olursak; ilk embriyo transfer 

çalıĢmaları 1890‟larda yapılan tavĢan deneyleri ile baĢlamıĢtır. 1949‟dan itibaren çiftlik 

hayvanlarında embriyo transfer çalıĢmaları yapılmıĢ, böylece hayvanların genetik 

potansiyellerini arttırmak amaçlanmıĢtır. Bu gün bu amaçla in vitro fertilizasyon dünyada yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Spermatozoanın fertilizasyon öncesi diĢi genital organlarında 

kapasitasyon geçirmesi gerektiği anlaĢıldıktan sonra ilk in vitro fertilizasyon, tavĢanlarda 

yapılmıĢtır. 1969‟ların sonlarında Edwars ve ark. insan oositleriyle ilk baĢarılı in vitro 

fertilizasyonu gerçekleĢtirdiklerini açıklamıĢlardır. Ġlk IVF gebeliği 1976 yılında Edwars ve 

Steptoe tarafından gerçekleĢtirilen ektopik gebeliktir ve 1978 yılında Edwars ve Steptoe 

tarafından ilk in vitro fertlizasyon bebeği Laoise Brown, Cambridge‟de dünyaya gelmiĢtir.  

Zamanla IVF (in vitro fertilizasyon) tedavisinin ICSI (intrastoplasmik sperm 

injeksiyonu), gamet intrafallopian transfer (GIFT), zigot intrafallopian transfer (ZIFT), tubal 

embriyo transferi (TET) gibi çeĢitli modifikasyonları ortaya çıkmıĢ, bunlar da uygun hastalarda 

kullanıma girmiĢtir. 1983 yılında Trounson ve ark. tarafından ilk kez donör oosit ve 

dondurulmuĢ embriyo kullanılarak gebelik ve doğum elde edilmiĢ, 1984 yılında ilk GIFT bebeği 

(Asch ve ark.) ve 1986 yılında ilk ZIFT bebeği (Devroey ve ark.) dünyaya gelmiĢtir. Ġlk ICSI 

gebeliği 1992 yılında Palermo ve ark. tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir
(21)

. 

Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon 

Yardımcı üreme tekniklerinde kullanılacak ideal ovaryan stimulasyon rejimi düĢük siklus 

iptal oranına, en düĢük ilaç maliyetine ve yan etkiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu rejimle 

tekiz gebelik oranları da maksimum olmalıdır. Ancak henüz böyle bir protokol mevcut değildir. 

Bu amaçla birçok stimulasyon rejimi kullanılmaktadır; minimal stimulasyon (klomifen sitrat), 

hafif stimulasyon (klomifen sitrat ve düĢük doz ekzojen gonadotropinlerle ardıĢık tedavi) ve 

agresif stimulasyon gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonist veya antagonistleriyle 

beraber veya tek baĢına yüksek doz ekzojen gonadotropinler). Her bir rejimin kendine ait 

avantaj, dezavantaj ve kullanım alanı vardır. Günümüzde sıklıkla GnRH agonistleri (long 
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protokol) veya GnRH antagonistleri (antagonist protokol) ile olan ekzojen gonadotropin 

stimulasyonu uygulanmaktadır.  

Hastanın yaĢı, daha önceki stimulasyon rejimine olan cevabı ve over rezervine bağlı 

olarak  tipik baĢlangıç dozları günlük 150 – 300 IU üriner FSH (uFSH), rekombinan FSH (rFSH) 

veya üriner menotropinler (hMG – insan menopozal gonadotropinleri) arasında değiĢmektedir
(2)

. 

Gonodotropin tedavisine baĢlamadan önce transvaginal ultrason ile 10 – 15 mm‟den büyük 

foliküler kist izlenmemelidir.  Kademeli olarak düĢük doz ile baĢlanıp cevaba göre doz arttırılan 

(step – up) veya kademeli olarak yüksek doz ile baĢlanıp cevaba göre doz düĢürülen (step – 

down) rejimlerden biri kullanılabilir, ancak genellikle  ikinci yaklaĢım tercih edilir. Yapılan çok 

sayıda klinik çalıĢmada herhangi bir gonadotropin preparatının diğerine üstün olduğu 

gösterilememiĢtir
(22,23)

. 

Uzun etkili GnRH agonistiyle hipofiz bezinin baskılanmasını takiben ekzojen 

gonadotropinlerle yapılan ovaryan stimulasyon rejimi “long protokol” olarak adlandırılır. Bu 

protokolde senkron uniform tarzda folikül geliĢimi sağlanırken, erken LH yükselmesi 

engellenmiĢ olur. GnRH agonistlerinin tedavi protokolüne eklenmesi ile  IVF sikluslarında % 20 

oranında siklus iptaline neden olan erken luteinizasyon problemi ortadan kalkmıĢtır
(24,25)

. Bu 

protokolün dezavantajı endojen gonodotropinlerin baskılanması nedeniyle folikül geliĢiminin 

sağlanması amacıyla kullanılan gonodotropin dozunun artması ve tedavi süresinin uzamasıdır. 

Öte yandan, agonist tedavisini bırakınca, pituiter bezin cevap verir hale gelmesi hemen 

gerçekleĢmemekte ve luteal faz desteğini zorlaĢtırmaktadır
(26)

.  Ayrıca GnRH agonist 

protokollerinde over hiperstimulasyon sendromu (OHSS) görülme sıklığı artmıĢtır
(27)

. 

Tipik bir siklusta, GnRH agonist tedavisine endojen gonadotropin seviyelerinin en düĢük 

olduğu ve agoniste cevaben hipofiz bezinde depolanmıĢ gonadotropinlerin ani ortaya çıkan 

“alevlenme” etkisinin yeni bir foliküler geliĢimi uyarmasının en az mümkün olduğu luteal faz 

ortasında, ovulasyondan yaklaĢık bir hafta sonra baĢlanır
(28,29)

. Tedaviye erken foliküler fazda da 

baĢlanabilir ancak hipofizer baskılama için gerekli olan zaman daha uzun olacaktır ve kistik 

folikül prevalansı artacaktır
(28)

. Agonist tedavisine luteal fazda baĢlandığında gonadotropin 

stimulasyonu daha fazla sayıda folikül ve oosit geliĢimiyle sonuçlanmaktadır
(29,30)

. 
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Sıklıkla kullanılan iki GnRH agonisti leuprolide asetat (Lucrin
®
) ve triptorelin 

(Decapeptyl
®

)‟dir ve yapılan çalıĢmalar ikisinin etkinliğinin eĢit olduğunu göstermiĢtir
(31)

.  

GnRH analogu kullanımından sonra E2 düzeyinin 50 pg/ml‟den düĢük bulunması ve transvaginal 

ultrason ile  ölçülen endometium kalınlığının 5 mm‟den büyük olmaması yeterli down 

regülasyonu gösterir.  

GnRH antagonistleri GnRH reseptörlerine rekabetçi Ģekilde bağlanarak doza bağımlı 

Ģekilde GnRH reseptörlerini bloke eder, alevlenme etkisi yoktur ve gonadotropinlerin 

baskılanması hemen gerçekleĢir
(2)

. Antagonist tedavisi hemen etki gösterdiğinden E2 seviyesinin 

yükseldiği geç foliküler geliĢim fazına kadar ertelenebilir ve dolayısıyla agonist tedavisinde E2 

eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlar engellenebilir
(32)

. Gonadotropin uyarısının 

toplam dozu ve süresi azaltılabilir
(32,33)

.  

Agonistlerle görülen alevlenme etkisi olmadığından, antagonistlerle tedavide folikül kisti 

geliĢme riski daha azdır. Ağır ovaryan hiperstimulasyon geliĢme riski agonistlere göre daha 

azdır
(34,35)

. Antagonistler, endojen gonadotropin sekresyonunu agonistlere göre daha fazla 

baskılar, dolayısıyla stimulasyon için rFSH veya uFSH kullanıldığında, daha düĢük LH 

seviyeleri normal foliküler steroid sentezini desteklemek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle 

bazı klinisyenler antagonistlere ek olarak düĢük doz (75 IU) hMG eklemeyi tercih ederler.  

Ayrıca antagonist tedaviyle long protokolün karĢılaĢtırıldığı beĢ randomize çalıĢmada eĢ 

sayıda ve aynı kalitede embriyolar transfer edilmesine rağmen, antagonistle tedavide gebelik 

oranlarının % 5 daha düĢük olduğu bildirilmiĢtir
(36)

. Antagonistlerin kullanıldığı sikluslarda 

gonadotropin stimulasyonun toplam dozu ve süresi, zirve serum E2 seviyeleri, elde edilen folikül 

ve oosit sayıları da azdır, ancak yine de daha düĢük gebelik oranlarının nedeni net olarak belli 

değildir.  

GnRH antagonistlerinin oositler, embriyo ve endometrium üzerinde kötü etkilerinin 

olması mümkündür, ancak olası görülmemektedir
(37,38)

. AraĢtırmalardaki erken sonuçların 

muhtemelen tecrübe eksikliği ile iliĢkili olduğu, zamanla ve tedavi protokolündeki 

düzenlemelerle daha iyi sonuçlar alınacağı düĢünülmektedir
(2)

. 

Klinik kullanımda olan iki GnRH antagonisti vardır: Orgalutran
®

 (Organon, Oss, 
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Hollanda)
(39)

 ve Cetrotide
®
 (ASTA-Medica, Frankfurt, Almanya)

(40)
. Her iki ilaç için de gereken 

minimum etkin doz deri altına uygulanan 0.25 mg/gün‟dür
(41,42)

. Antagonist uygulamasına 

gonadotropin stimulasyonunun 5 – 6. gününde
(41,42,43)

 veya lider folikül 13 – 14 mm 

büyüklüğüne ulaĢınca  baĢlanabilir
(44,45)

. 

Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon monitörizasyonunda serum E2, LH ölçümü ve 

ultrason kullanılır. Ultrason ile foliküler büyüme değerlendirilerek foliküler matürasyon ve 

human koryonik gonadotropin (hCG) zamanlaması hakkında bilgi edinilebilir. Çoğu hastada 7 – 

12  günlük stimulasyon süresinin sonunda genel olarak ortalama çapı 17 – 18  mm olan en az iki 

folikül ve birkaç adet 14 – 16 mm‟lik folikül elde edilmesi amaçlanır.  Serum E2 seviyesi, 14 mm 

veya daha büyük olan her folikül için ortalama 200 pg/mL olarak ölçülmelidir. Serum östradiol 

seviyesi her zaman folikül büyümesi ile korele değildir
(46)

. Ayrıca yardımcı üreme tekniği (YÜT) 

sikluslarındaki değiĢken protokollerden dolayı optimal östrojen paterni tanımlanmamıĢtır. 

Amaçlanan foliküler geliĢim sağlandığında, foliküler olgunlaĢmayı tamamlamak için 5.000 – 

10.000 IU hCG uygulanır.  Buna alternatif olarak 250 μg rekombinan hCG (rhCG) de 

kulanılabilir.  

 

hCG enjeksiyonundan 34 – 36 saat sonra transvaginal ultrason eĢliğinde genel veya lokal 

anestezi altında folikül aspirasyonu yapılır. Aspirasyonla alınan folikül sıvısı laminar flow kabini 

içerisindeki petri kabına dökülür, stereomikroskop altında oositler aranır. Bulunan oositler 

önceden hazırlanmıĢ olan kültür mediumu içerisinde 37
0
 C „de % 5‟lik CO2 ortamında 

beklemeye alınır. 1 – 6 saat sonra IVF için matür oositler tek tek kültür droplitine alınır, her oosit 

baĢına 50.000 – 250.000 sperm/ml mikropipetörle oositlerin yanına bırakılır. ICSI için ise farklı 

olarak korona, kumulus hücrelerinin temizlenmesi amacıyla hyalüronidaz kullanılır. 

Mikroenjeksiyon iĢlemi 400 büyük büyütmelik mikroskop altında yapılır
(47)

. 

 

Oositlerin oda havasına maruz kaldığı süre kısa tutulmalıdır. Kültür ortamında oosit elde 

edilmesinden 4 – 6 saat sonra sperm eklenmesi fertilizasyon Ģansını arttırır. Hatta oositler 

immatürse 12 – 30 saat inkübasyon yapılabilir. Embriyo kültürü için kullanılan medium maternal 

serum veya fetal kord serumu kaynaklı proteinle zenginleĢtirilir
(47)

. 
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Embriyo transferi  

 

Pronükleer fazdan blastokist aĢamasına kadar olan dönemlerde transfer yapılabilmesine 

rağmen en yaygın olarak 4 – 10 hücreli morula safhasında yapılmaktadır. Bu da oosit elde 

edilmesinden sonraki 48 – 80 saate rastlamaktadır. Tranfer steril transfer katateri ile yapılır. 

Ardından 30 dakika – 2 saat yatak istirahati önerilir. Transfer edilmeyen embriyolar 

dondurulabilir veya blastokist aĢamasına kadar kültür ortamında bırakılabilir. Blastokist 

aĢamasında da (5. – 6. gün) transfer yapılabilmektedir.   

 

Ġlk IVF çalıĢmalarından bu yana, ilgili süreçler giderek geliĢmiĢ ve günümüzde rutin 

klinik ve laboratuvar protokolleri halinde basitleĢtirilmiĢtir. ġimdi IVF sırasında ortalama % 70 

civarında yumurta dölllenme oranına ulaĢmak çok kolaydır. Ancak ortalama canlı doğum oranı 

% 30‟un altında kalmıĢtır. Günümüzde tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıklarının etiyolojisi 

aydınlatılabilmiĢ değildir ve muhtemelen sorunun tek bir nedeni yoktur. Bu durum  IVF 

sikluslarında hız kısıtlayan önemli bir sorundur. 

   

Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıklarının etyolojik etkenleri uterin, tubal ve peritoneal 

etkenler, anne yaĢı ve oosit / embriyo kalitesi, immunolojik etkenler, endometrial reseptivite, 

trombofili, endometeriozis, kontrollü ovaryan hiperstimulasyon ve in vitro kültür ortamı etkileri 

olarak sınıflandırılabilir.  

     

Uterin, tubal ve peritoneal faktörler  

 

Tekrarlayan IVF baĢarısızlıklarına neden olan polipler, submükoz myomlar ve sineĢiler 

gibi tanı konulmamıĢ endometrial patolojiler bildirilmiĢtir. Ġnfertil hastaların 

değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan HSG‟nin, intrakaviter lezyonların tanısındaki 

duyarlılığı yeterli düzeyde değildir. HSG incelemeleri normal olan ve iyi kalitede embriyo 

transferine rağmen yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde edilemeyen olguların histeroskopik 

incelemesinde bu hastaların yaklaĢık yarısında intrakaviter lezyon tespit edildiğini gösteren 

çalıĢmalar vardır
(9)

.  
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Özellikle submukozal komponenti bulunan myomların implantasyon oranını azalttığı 

konusunda görüĢ birliği vardır
(48)

. Ġntramural myomların kan akımı, gen ekspresyonu ve stokin 

salınımı üzerine olan etkileri ile implatasyon oranlarını etkilediğine dair hipotezler olmasına 

rağmen bulgular çeliĢkilidir
(49,50)

. Ġntramural myomlarda myomektominin olumlu etkisini 

gösteren prospektif ve kontrollü bir çalıĢma yoktur
(51)

.  

 

Daha önceden küretaj, abortus, histeroskopik giriĢim ve myomektomi öyküsü olan 

hastalardan özellikle intrakaviter sineĢilerden Ģüphelenilmelidir. Yeterli teknik donanım 

varlığında uygulanabilen ofis histeroskopi, intrakaviter lezyonların tanısına ve aynı seansta bir 

kısmının tedavisine olanak vermektedir. BaĢarısız siklusları takiben yapılan bir IVF siklusundan 

önce histeroskopide intrakaviter bir patoloji tespit edilen ve lezyonları giderilen kadınlarda 

gebelik ve implatasyon oranları  histeroskopide uterin kavitenin normal bulunduğu kadınlardan 

anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur
(9)

.  

 

Benzer bir çalıĢmada tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıklı olgularda histeroskopi ile 

intrakaviter patoloji saptanan ve tedavi edilen kadınlarda takip eden sikluslardaki gebelik ve 

implantasyon oranlarını HSG incelemeleri normal olan ve histeroskopi uygulanmayan 

kadınlardakinden anlamlı olarak yüksek bulmuĢlardır
(5)

. 

 

Tekrarlayan IVF baĢarısızlığı olan hastalarda endometrial kalınlığın gözden geçirilmesi 

de yararlı olabilir. Endometriumun ince olduğu sikluslarda gebelik oranlarının düĢtüğünü 

bildiren çalıĢmalar bulunmaktadır
(52,53)

. Ancak endometriumun ince olduğu sikluslarda embriyo 

kriyoprezervasyonu ile istenilen endometrial kalınlığın elde edildiği diğer siklusta transfer 

uygulamasının gebelik oranlarını arttırdığına dair bir kanıt yoktur. Endometrial geliĢmeyi 

arttırmak amacıyla düĢük doz aspirin ve vaginal sildenafil kullanımı ile iligili çalıĢmalarda 

çeliĢkili sonuçlar elde edilmiĢtir
(54,55,56)

. Ġnce endometrium olgularında vaginal mikronize 

östrojen veya sildenafil ve yüksek doz E vitamini ile gebelik oranlarının arttığını bildiren 

çalıĢmalar vardır
(57,58)

. 
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Yetersiz endometrial geliĢmenin nedeninin intrakaviter sineĢiler olabileceği de akla 

gelmelidir. Ġnce endometrium olgularında  yüksek doz oral veya transdermal östrojen 

kullanımının gebelik oranlarını arttırdığına dair kanıt yoktur.  

 

 Hidrosalpinks sıvısının direkt embriyo ve endometrium üzerine toksik etki ve mekanik 

etkiyle implantasyonu etkileyebileceği düĢünülmüĢtür. Bu hastalarda gebelik oranın daha düĢük 

olduğu gösterilmiĢtir
(59)

. Hidrosalpinks varlığında salpinjektominin baĢarı oranını arttırdığı 

prospektif randomize çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur
(60, 61)

. 

 

Yaş, oosit ve embriyo kalitesi    

 

Kadınlarda yaĢın ilerlemesiyle birlikte üreme performansının olumsuz etkilendiği 

kanıtlanmıĢtır. 35 yaĢın üzerinde IVF uygulanan kadınlar, seks kromozomları ve 13,16,18,21 ve 

22. otozomları kapsayan mozaikleĢmeler ve anöploidilere daha yatkın olurlar. 20 – 34 yaĢ 

arasındaki embriyoları morfolojik olarak normal olan kadınlar  ile yapılan bir çalıĢmada floresan 

in-situ hibridleme (FISH) analizleri, X,Y,13,18 ve 21. kromozomlarda % 16 anöploidi oranı 

saptanmıĢtır. 35 – 39 yaĢ ve 40 – 45 yaĢ grubundaki kadınlarda ise anöploidi oranları sırasıyla % 

37 ve % 53 olarak bulunmuĢtur. Ġleri yaĢ kadınlar için implantasyon öncesinde anöploidi 

taraması
(62)

 ve blastokist aktarımı (PGD – AS)  implantasyon baĢarısızlığı için etkili tedavi 

olarak önerilmiĢtir. Ġmplantasyon baĢarısızlığı olan 25 – 40 yaĢ arasındaki kadınlarda PGD – AS 

etkilerini 41 yaĢ ve üzerindekilerle karĢılaĢtıran bir grup-kohort çalıĢmasında, 40 yaĢından sonra 

gebelik oranlarında bir geliĢme bildirilmemiĢtir
(63)

. 

 

  Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı yaĢayan olgularla yapılan çalıĢmalarda 

translokasyonların, mozaisizmin, inversiyon ve delesyonların ve kromozomal kırıklarının fertil 

kontrol olgularına oranla daha sık görüldüğü bildirilmiĢtir
(64,65)

. Yapılan bazı çalıĢmalarda 

tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularının embriyolarında yaklaĢık % 50 oranında 

anöploidi saptanabildiği gösterilmiĢtir
(66,67)

. Bu olgularda iyi morfoloji ve bölünme varlığında 

bile yüksek oranda kromozom anomalisi mevcuttur. Embriyolarda kromozom anomalilerinin 

görülme sıklığı önceki baĢarısız yardımcı üreme tekniği siklus sayısıyla doğru orantılı olarak 
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arttığını gösteren çalıĢmaların
(68)

 yanı sıra baĢarısız siklus sayısıyla oranın değiĢmediğini 

gösteren çalıĢmalar da vardır
(69)

.  

 

Pehlivan ve ark.
(67)

 tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olan grupta PGD sonrası 

gebelik oranlarında anlamlı artıĢ saptamıĢlardır. Ancak  Munne ve ark. tarafından 2003 yılında 

yapılan çalıĢmada iki grup arasında anlamlı fark görülmemiĢtir
(69)

. Bu iki sonuç arasındaki 

farklılık, hasta grupları yaĢ ortalaması arasındaki farklara, merkezler arasındaki implantasyon 

oranlarının farklılığına ve tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığının patofizyolojisinin 

karmaĢıklığına bağlanmıĢtır.  

 

Blastomer biyopsisi ile embriyo transferi arasında geçen sürede FISH ile tanınacak 

kromozom sayısı sınırlıdır ve  çalıĢmalarda kullanılan problar farklılıklar göstermektedir. Ek 

olarak komparatif genomik hibridizasyonla tespit edilen anomalilerin sadece % 69‟unun FISH ile 

tespit edildiği bildirilmiĢtir
(70)

. ESHRE PGD Consortium Steering Committee tarafından 2002 

yılında yayınlanan bildiriye göre tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında PGD‟nin 

gebelik oranlarını arttırmadığı gösterilmiĢtir. Ancak bu olgularda etiyolojinin aydınlatılması 

açısından kullanılabileceği bildirilmiĢtir. Özellikle tekrarlayan kötü kalitede embriyo üreten 

olgularda kullanılması mantıklı görülmektedir. GeliĢen teknolojik geliĢmelerle daha kısa 

zamanda daha doğru analizler yapılabildiği takdirde preimplantasyon genetik tarama ile daha iyi 

sonuçlar alınabileceği düĢünülebilir.  

 

  Endometrial reseptivite 

 

  Spesifik endometrial moleküllerin ekspresyonunda anlamlı değiĢiklerin gözlenmesi, 

tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıklarında sadece morfolojik değil fonksiyonel endometrial 

defektlerin de rol oynadığını düĢündürmektedir. Endometrial reseptivite, glandüler ve stromal 

hücrelerdeki yeterli östrojen ve progesteron uyarılmasına bağlıdır. Bu steroid etkiler ya 

reseptörler üzerine doğrudan etki ile ya da parakrin mediatörler aracılığı ile gerçekleĢir. 

Endometrial iĢlevin değerlendirilmesinde kullanılan Noye‟nin kritelerine ek olarak doppler 

görüntüleme, moleküler marker ve gen profili çıkarma gibi alternatif yöntemler geliĢtirilmiĢtir.  
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  Örneğin Affimetriks mikrodizi (microarray) teknolojisi, gen ekspresyonu ve ürünleri ile 

iliĢkisini tetkik edebilir ve son zamanlarda gen ekspresyonu ve implantasyon penceresine 

götüren süreçleri tanımlamak için kullanılmıĢtır
(71)

. Ancak insan progesteron reseptörü gen 

polimorfizimlerinin, bugüne kadar tam olarak implantasyon baĢarısızlığına bağlanmaması kayda 

değerdir
(72)

. Bu alanda öne sürülen çeĢitli nedensel faktörleri değiĢtirebilecek veya direkt  

moleküler mekanizma üzerinden etkili olarak implantasyon olasılığını arttıracak bir yöntem 

belirlenmiĢ değildir.  

      

Trombofili 

 

Herediter [Faktör V Leiden mutasyonu (FVL), metilen tetrahidrofolat redüktaz 

mutasyonu (MTHFR) (C677T),  protrombin gen mutasyonu (G202110A),  protein C,  protein S 

ve antitrombin III (ATIII) eksikliği] ve kazanılmıĢ [lupus antikoagulanı (LA) ve antikardiyolipin 

antikorlar (ACL)] trombofilinin implantasyonun baĢlangıç aĢamasındaki vaskülarizasyonu 

bozarak tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı ve erken gebelik kaybı nedeni olabileceği 

düĢünülmüĢtür
(10 – 13)

.  

 

Literatürde herediter trombofili ve tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı iliĢkisini 

araĢtıran sınırlı sayıda çalıĢma vardır ve bu çalıĢmaların sonuçları çeliĢkilidir. Trombofili 

saptanan olgularda ise tromboprofilaksi kullanımının yararını araĢtıran prospektif randomize 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır.  

 

  Aktive protein C rezistansı 

 

  Faktör V 330 kDA büyüklüğünde bir koagulasyon proteinidir, baĢlıca yapım yeri 

karaciğerdir. Trombin tarafından aktif formu olan Faktör Va‟ya dönüĢtürülür. Faktör Va, faktör 

Xa ve protrombin ile etkileĢime girerek protrombinin trombine dönüĢümünü aktive etmektedir. 

Faktör Va‟nın bu fonksiyonu aktive protein C (APC) tarafından inhibe edilmektedir
(73)

.  

 

  Faktör V geni G1691A mutasyonu, genin 10. ekzonunda 1691 nükleotid pozisyonunda 

bulunan guanin nükleotidinin adenine dönüĢmesine neden olmaktadır. Bu nükleotid değiĢikliği, 
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protein molekülünde 506. aminoasit pozisyonundaki argininin glutamine dönüĢmesine neden 

olmaktadır. Bu değiĢiklik faktör Va‟nın, APC‟nin inhibe edici etkisine dirençli hale gelmesine 

neden olduğundan bu mutasyonu taĢıyan kiĢilerde venöz tromboz oluĢumuna yatkınlık olduğu 

bildirilmiĢtir
(74,75)

. Mutasyona uğramıĢ faktör V‟e faktör V Leiden adı verilmiĢtir. Sağlıklı 

populasyonda bu mutasyonun prevalansı % 3 – 12 arasında değiĢmektedir
(76)

. En sık kalıtsal 

tromboz nedeni APC rezistansıdır. APC rezistansı olan olguların % 95‟inde neden Faktör V 

Leiden‟dir.  

 

  Protrombin gen mutasyonu 

 

Protombin, 72 kDA büyüklüğünde vitamin K varlığında karaciğerde sentezlenen tek 

zincirli bir glikoproteindir. Protrombin geni 11. kromozomun  uzun kolunda lokalizedir, genin 

20210. nükleotid pozisyonunda normalde guanin nükleotidi bulunmaktadır. Bu nükleotidin 

adenine dönüĢmesi G20210A mutasyonu olarak tanımlanmaktadır ve bu mutasyonu taĢıyan 

kiĢilerde protrombin düzeyi yüksek bulunmaktadır. Beyaz ırkta % 2 gibi oldukça yüksek 

prevalansı olan hem arteriel hem venöz trombozlara yol açabilen otozomal geçiĢli bir 

mutasyondur
(77,78)

.  

 

Metilentetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonu 

 

MTHFR enzimini  kodlayan gende 677. nükleotid olan timidin yerine sitozin gelmesi ile 

ortaya çıkar (C677T). Bu mutasyon sonucunda oluĢan termolabil MTHFR enzimi 

hiperhomosisteinemiye, dolayısı ile artmıĢ arteryel ve venöz tromboz riskine yol açmaktadır
(79)

 . 

 

Antitrombin III eksikliği 

 

AT III serin protez inhibitör ailesinin bir üyesi olup karaciğerde sentezlenir. AT III 

eksikliği ilk bulunan herediter trombofili nedenidir ve toplumdaki prevalansı 1/2000 – 1/5000 

arasında değiĢmektedir. Kalıtsal AT III eksikliği otozomal dominant geçiĢlidir ve etkilenen 

bireylerin çoğu heterozigottur. AT III geni kromozom 1q23 – 25‟tedir. Genel olarak AT III‟teki 

15 



mutasyonlar iki tip defekte yol açmaktadır. Tip1 defektler daha sık görülüp hem antijen düzeyleri 

hem de plazma aktivitesinde paralel bir düĢme ile seyretmektedir. Tip 2 defektte ise antijen 

seviyeleri normal veya normale yakın olup, fonksiyonel bölgedeki mutasyonlar nedeniyle 

plazma aktivitesinde azalma söz konusudur. 

 

Protein C eksikliği 

 

Protein C, karaciğer tarafından sentezlenir ve trombin tarafından antikoagülan aktiviteye 

sahip bir serin proteaz haline dönüĢtürülür. Herediter protein C eksikliğinin insidansi 1 – 

5/1000‟dir. Genetik geçiĢi otozomal dominanttır (OD)
(80)

. Protein C geni kromozom 2q14 – 

11‟de bulunmaktadır. Protein C eksikliğine yol açan 100‟den fazla mutasyon vardır. Çoğu 

mutasyon hem plazma aktivitesi hem de antijen seviyelerinde azalma ile karakterize tip 1 protein 

C eksikliğine yol açar. Tip 1 defekti olan hastaların çoğu heterozigottur ve protein C seviyeleri % 

50 civarındadır. Heterozigotların çoğu asemptomatiktir. Tip 2 defekte yol açan mutasyonlar ise 

düĢük aktivite fakat normal antijen seviyeleri ile seyreden disfonksiyonel protein C oluĢumuna 

neden olur
(80 – 83)

. 

 

Protein S eksikliği 

 

Protein S, K vitamini bağımlı bir glikoproteindir. BaĢlıca hepatosit, nöroblastom, böbrek 

hücreleri, testis, megakaryositler ve endotelyal hücrelerde sentezlenir. OD olarak kalıtılır. Protein 

S geni kromozom 3p11.1 – 11.2‟de bulunur. Protein S eksikliği yapan pek çok mutasyon vardır. 

Hastalığın en sık Ģekli olan Tip 1 protein S eksikliğinde  total protein S antijeni, serbest protein S 

antijeni ve protein S aktivitesi birlikte azalmıĢtır. Tip 2a‟da serbest protein S düzeyi düĢük, total 

protein S düzeyi normaldir. Tip 2b‟de ise yalnızca protein S aktivitesi düĢüktür.  

 

 Antifosfolipid Antikor 

 

Antifosfolipid antikorlar, membran fosfolipidleri ve fosfolipid bağlayan plazma 

proteinlerine karĢı oluĢmuĢ, organ spesifik olmayan antikorlardır. Antifosfolipid antikorların 
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potent bir antikoagulan olan Anneksin V düzeyini düĢürerek tromboz oluĢumu ve muhtemelen 

implantasyon baĢarısızlığı ve erken gebelik kayıplarına yol açtığı düĢünülür. Bilinen en az 7 

antifosfolipid antikoru vardır. Klinik olarak önemli sonuçlar pozitif lupus antikoagulanı ve 

antikardiyolipin antikorları (IgM ve IgG) ile ortaya çıkar.  

 

Yapılan çalıĢmaların bazılarında antifosfolipid antikorlar ve diğer  otoimmun antikorlarla 

tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıkları arasında bir iliĢki olduğu öne sürülmüĢse de daha geniĢ 

prospektif çalıĢmalarla doğrulanamamıĢtır
(84,85)

. Benzer Ģekilde IVF hastalarında heparin ya da 

aspirin tedavisi ile gebelik oranlarında henüz anlamlı bir geliĢme sağlanamamıĢtır
(86, 87)

. 

 

İmmunolojik faktörler 

 

Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında periferik yardımcı T lenfosit  -1 (Th1) 

ve yardımcı T lenfosit - 2 (Th2)  ekspresyonun arttığı saptanmıĢtır
(88)

. Tekrarlayan abortus ve 

implantasyon baĢarısızlığı olgularında Th1/Th2 oranının yüksek olduğu gösterilmiĢtir
(89)

.  ArtmıĢ 

endometrial Th2 hücre ekspresyonu ve interlökin üretiminin (IL4, IL6, IL11 ve IL10) üremeye 

ait sonuçları geliĢtirdiğne inanılırken
(90, 91)

 yüksek düzeyde endometrial Th1 hücreleri ve TNF-α 

ve INF-γ ise bozulmuĢ implantasyonla iliĢkilendirilir 
(92)

.  

Doğal katil hücre (NK) alt populasyonlarının implantasyon sürecindeki rolleri 

araĢtırılmaktadır. CD56 (parlak) ve CD16 (–) NK hücrelerinin desidualizasyon ve implantasyonu 

geliĢtirdiğine inanılır. CD56 (soluk) ve CD16 (+) NK hücrelerinin ise üremeye ait sonuçları 

olumsuz etkilediği düĢünülür. Endometrial NK hücreleri yüksek olan kadınlarda, steroidler ve 

intravenöz immun tedavinin yararlı olduğu gösterilmemiĢtir.  

 

Ġnsan lökosit antijeninin (HLA) implantasyon baĢarısızlığında rolü ve immunoterapi 

üzerine görüĢ birliği yoktur. Küçük bir randomize kontrollü çalıĢmada, tekrarlayan IVF 

baĢarısızlığı olan hastalarda, intravenöz immunoterapi ve plasebo arasında canlı doğum 

oranlarında anlamlı bir fark gösterilememiĢtir
(93)

. Allogenik lökosit immunizasyonunu 

değerlendiren retrospektif bir yayında altı ay süren geçici bir olumlu etki gösterilmiĢtir
(94)

. 

Partnerin lökositleri ile yapılan benzer bir çalıĢmada ise anlamlı bir etki saptanmamıĢtır
(95)

.  
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Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında Danazol
® 

kullanımı ile ilgili bir prospektif 

randomize çalıĢmada gebelik oranlarında anlamlı artıĢ saptanmıĢtır
(96)

.  

 

Endometriozis  

 

Endometriozisin etkilerinin değerlendirildiği bir metaanalizde, endometriozisin 

implantasyon ve gebelik oranlarını da azalttığı bildirilmiĢtir
(97)

. Ancak endometriozisli olgularla 

kontrol gruplarının karĢılaĢtırıldığı klinik çalıĢmaların çoğunda implantasyon açısından fark 

bulunamamıĢtır
(98,99)

. 

 

Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon etkileri  

 

Eksojen gonodotropin kullanımına bağlı olarak oluĢan hiperöstrojenik ortamın oosit 

kalitesi ve endometrial reseptiviteyi etkileyebileceği öne sürülmüĢtür
(100,101)

. Kullanılan 

gonodotropin ve GnRH analog (agonist/antagonist) preparatları arasında klinik sonuçlar arasında 

anlamlı fark görülmemiĢtir
(102 – 104)

. Ancak kiĢisel farklılıklar göz önüne alınarak tekrarlayan 

sikluslarda farklı kontrollü hiperstimülasyon protokolleri uygulamak düĢünülebilir. Özellikle 

over yanıtı zayıf hastalarda doğal siklus sonuçlarının daha iyi olduğunu gösteren çalıĢmalar 

vardır
(105,106 )

. 

      

 

İn vitro kültür ortamının etkileri 

 

Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında optimal embriyo geliĢimini sağlamak 

amacıyla  spesifik kültür koĢullarının kullanılması düĢünülebilir. Granüloza hücresi ko-kültür 

kullanımının araĢtırıldığı bir çalıĢmada klivaj evresi embriyoların blastokiste geliĢim oranının 

arttığı ancak bu blastokistlerin implantasyon oranında artıĢ olmadığı belirtilmiĢtir
(107)

. Otolog 

endometrial ko-kültür kullanımının araĢtırıldığı bir çalıĢmada oosit donasyonu uygulanan olgular 

dıĢında  gebelik ve implantasyon oranında anlamlı artıĢ saptanmamıĢtır
(108)

.   
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Embriyo transfer tekniği  

 

Kolay ve zor gerçekleĢen embriyo tranferi olgularının sonuçlarını karĢılaĢtıran bir 

metaanalizde, zor embriyo transferi  olgularında gebelik oranlarının % 30 oranında düĢtüğü 

belirtilmiĢtir
(109)

. Bu nedenle siklusa baĢlarken deneme transferi yapılarak zor transfer olguları 

önceden tespit edilerek önlem alınması faydalı olabilir
(110)

. Zor transfer olabileceği düĢünülen 

veya daha önceden öyküsü olan hastalarda siklusa baĢlamadan önce servikal dilatasyon 

yapılabilir
(111)

. Oosit toplama günü yapılan servikal dilatasyon ile gebelik oranlarının düĢtüğü 

gösterilmiĢtir
(112)

. Servikal dilatasyonun yapılamadığı olgularda histeroskopi ve higroskopik 

çubuk kullanımı ile baĢarı sağlanabilir
(113,114)

. Hyaluronan ile zenginleĢtirilmiĢ transfer medyumu 

kullanımı ile implantasyon oranlarının arttırıldığını belirten çalıĢmalar mevcuttur  
(115,116)

. 

         

Oositi çevreleyen zona pellucidanın kalınlaĢmıĢ olmasının düĢük implantasyon oranıyla 

iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir
(117)

. Mekanik yöntemlerle, asid tyrode veya lazer yardımıyla zonada 

yapay delikler açmanın (Asisted Hatching - AH)  in vitro kültür ortamlarında geliĢen 

embriyoların, implantasyon oranını arttırabileceği öne sürülmüĢtür. Çok merkezli randomize bir 

çalıĢmada tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında AH‟in yararı gösterilememiĢ 

olmakla birlikte yapılan bir metaanalizde gebelik oranlarını genel olarak arttırdığı ve bu etkinin 

önceden baĢarısız siklusları olan hastalarda daha belirgin olduğu bildirilmiĢtir
(118,119)

.  

      

Tekrarlayan iyi kalitede embriyo transferine rağmen gebelik oluĢmayan hastalarda 

blastokist transferi, implastasyon potansiyeli daha yüksek embriyoları seçimine olanak 

sağlayabilir. Prospektif randomize bir çalıĢmada tekraralayan implantasyon baĢarısızlığı 

olgularında blastokist transferi ile implantasyon oranı anlamlı olarak yüksek bildirilmiĢtir
(120)

. 

Ancak bir Cochrane metaanalizinde rutin olarak blastokist transferi uygulamasının yararı 

gösterilebilmiĢ değildir
(121)

. 

 

Klivaj evresi ve blastokist embriyoların ardıĢık olarak transferi ile 2. veya 3. günde 

transfer edilecek embriyoların endometriumla etkileĢerek implantasyon için daha uygun  bir 

ortamın oluĢmasını sağlayarak, daha sonra transfer edilecek embriyoların implantasyon 

olasılığını arttıracağı düĢünülmüĢtür. Bu konuyla ilgili yayınlanmıĢ  retrospektif  bir çalıĢmada 

19 



gebelik oranlarında anlamlı artıĢ saptanmıĢtır
(122)

. Bu uygulama ile  ilgili prospektif randomize 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır.   

 

Embriyoların laparoskopik olarak intratubal transferi ile erken embriyo geliĢiminin doğal 

ortamında gerçekleĢmesi ve embriyoların  endometrial kaviteye implantasyona daha uygun bir 

evrede doğal yollarla gelmesi nedeniyle bu konuyla ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Tekrarlayan 

implantasyon baĢarsızlığı olgularında yapılan randomize kontrollü çalıĢmalarda gebelik ve 

implantasyon oranlarında anlamlı artıĢ saptanmamıĢtır
(123-125)

.  Bu tekniğin olası avantajları 

uterin kontraksiyon ve zor embriyo transferi sorunlarının önlenmesidir. Ancak genel anestezi ve 

laparoskopi gerektiren intatubal transfer yönteminin önerilebilmesi için mevcut veriler yeterli 

değildir.  

 

Histeroskopi 

 

Histeroskopi, servikal kanaldan uterin kaviteye ulaĢtırılan histeroskop ile intrauterin 

diagnostik ve terapötik iĢlemlerin yapılabildiği endoskopik bir prosedürdür. YaklaĢık 150 yıldır 

histeroskopi ile ilgili çalıĢmalar yapılmaktadır. Son 25 yıl içinde enstrümantasyonda kaydedilen 

teknolojik geliĢmeler sonucunda bu iĢlem bir ofis prosedürü haline gelmiĢtir.  

 

Ġlk baĢarılı histeroskopi 1869 yılında Pantaleoni tarafından uygulanmıĢtır
(126)

. Uterin 

kavitenin gözlenmesine engel olan kan histeroskopinin geliĢmesinde en büyük engel olmuĢtur. 

Charles David 1907 yılında kontakt histeroskop için kullanılan enstrümantasyonu 

tanımlamıĢtır
(127)

. 1914 yılında Heineberg su irrigasyon sistemini geliĢtirmiĢtir. I.C. Rubin 1925 

yılında panoramik karbondioksit histeroskopu ile yaptığı çalıĢmalarla, giriĢimin siklusun 

proliferatif fazında yapılması gerektiğini, karbondioksitin iyi bir distansiyon ortamı olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Rubin‟in sistem ve kavramları bugün bile histeroskopide geçerliliğini 

korumakta ve çalıĢmalara esas teĢkil etmektedir. Rubin ayrıca direkt gözlem altında doku 

örnekleri alınabileceğini de düĢünmüĢtür
(128)

.  

Ġlk kez 1952 yılında Vulmiere, Fourestier ve Gladu tarafından geliĢtirilen ıĢık 

kaynaklarının kullanılmaya baĢlanması histeroskopinin geliĢmesindeki en büyük ilerlemedir 
(129)

. 
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1957 yılında Palmer 5 mm‟lik histeroskop kullanımı ile servikal dilatasyon gereğini gidermeye 

çalıĢmıĢtır
(130)

. 1970 yılında Endstörm ve Fernstrom endometrial kavitenin % 32 dekstran ile 

distansiyonunu içeren histeroskopik tekniği tanımlamıĢlardır. Histeroskopi ile intrauterin 

adezyonların tedavisi ilk olarak 1973 yılında bildirilmiĢtir
(131)

. 

 

Histeroskopi endikasyonları 

1. Premenopozal ve postmenopozal anormal uterin kanama 

2. Ġntrauterin sineĢilerin tanı ve tedavisi 

3. Endometrial polip ve submukoz myom eksizyonu 

4. Uterin septum eksizyonu 

5. Elektrocerrahi ve laser ile endometrial ablasyon 

6. Yer değiĢtirmiĢ rahim içi araç ve yabancı cisim çıkarılması 

7. Anormal histerosalpingografi incelemesi, tekrarlayan erken gebelik kaybı ve tekrarlayan 

yardımcı üreme tekniği baĢarısızlıkları olan olguların değerlendirilmesi 

8. Tubal kanülasyon 

9. Tubal sterilizasyon 

10. Ektopik gebelik tedavisi 

11. Salpingoskopi 

 

Histeroskopi Kontrendikasyonları 

A. Kesin Kontrendikasyonlar 

- Gebelik 

- Aktif servikal ve uterin enfeksiyon 

- Anormal uterin kanama 

- Bilinen serviks kanseri 

B. Relatif Kontrendikasyonlar 

- Endometrium kanseri 

- Ciddi servikal stenoz 

- Operatörün aletlere ve tekniğe aĢina olmaması 
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  Histeroskopinin uzun yıllardır kullanımına rağmen teknolojinin ilerlemesi ile özellikle dıĢ 

çapı 5 mm‟den küçük olan histeroskopların geliĢtirilmesi ile poliklinik Ģartlarında anestezi 

gereksinimi olmadan uygulanabilen ofis histeroskopi gündeme gelmiĢtir. 1980‟lerin baĢından 

beri kullanılmakta olan ofis histeroskopi anormal uterin kanaması olan hastaların ayaktan 

değerlendirilmesinde önemli tanı araçlarından biri olmuĢtur
(132)

.  

 

  Günümüzde ofis histeroskopi ayaktan poliklinik ortamında yapılabilen, minimal 

rahatsızlığa yol açan, hastanede gözleme gerek duyulmayan, maliyeti düĢük, anestezi ihtiyacı 

olmayan, teĢhisin hemen konulabildiği,  güvenli ve etkin bir yöntem olarak görülmektedir. Ofis 

histeroskopi planlarken, histeroskopi amacının belirlenmesi, panoramik histeroskopi 

prensiplerinin bilinmesi ve uygun tekniğin bilinmesi önemlidir. Histeroskop, lens sistemi, 

objektif ve metal kılıf olmak üzere baĢlıca üç parçadan oluĢur. Ayrıca ıĢık kaynağı ile ıĢığı 

histeroskopa taĢıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası ile 

uterus içi basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici, elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan 

kamera sisteminden oluĢmaktadır. Ofis histeroskoplar genel olarak rijid ve fleksibl olmak üzere 

ikiye ayrılırlar.  Ofis histeroskopun özelliklerini kullanılan endoskopun çapı, lens özelliği, kılıf 

çapı ve beraberinde kullanılacak olan distasnsiyon vasatının çeĢitliliği belirlemektedir.  

 

  Rijid histeroskoplar 

 

  Rijid histeroskoplar, geniĢ açılı (30 – 180
0
) ve yüksek rezolusyonlu endoskoplardır. 

Teleskop çapı 3 – 4 mm olup ve üzeri 4 – 6 mm‟lik metal kılıf ile sarılıdır. Endoskop çapı 3 mm 

ve kılıf çapı 4 mm‟den daha az olan sistemlerde servikal dilatasyon genellikle gerekmezken, 

daha geniĢ histeroskoplarda bir miktar servikal dilatasyon ihtiyacı olabilir. Teknolojik ilerlemeler 

sayesinde özellikle son dönemde kullanılan ofis histeroskoplarda distansiyon vasatı olarak sıvı 

kullanılmaktadır ve kavite içi basıncı sabit tutabilen çift kanallı sıvı pompaları olan sistemler 

geliĢtirilmiĢtir. Bu cihazlarda teleskopu saran metal kılıf içerisinde endoskopun gireceği kanal 

haricinde sıvı giriĢ-çıkıĢ kanalları ve makas, biyopsi forsepsi gibi cerrahi aletlerin geçtiği 

operasyon kanalları mevcuttur. Ofis histeroskopun ucunda 30
0
 eğimi olan teleskoplar 

kullanılmaktadır. Bu  histeroskoplarda teleskop düz tutulduğunda uterin kavitenin aĢağı 30
0
‟lik 

kesimi görülmektedir.  
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  Fleksibl histeroskoplar 

  

  Fleksibl histeroskoplar 3,3 mm çaplı olup servikal dilatasyon ihtiyaçları yoktur. Uterusun 

yan kısımları, uterotubal bölge ve fallop tüplerinin intramural kısımlarının incelenmesine olanak 

sağlamaktadır. Uterin kavite içerisinde 120 – 160
0
 manevra özelliğine sahiptir. Hasta açısından 

daha konforludur. Ġntrakaviter lezyonların arkasını da inceleme ve direkt biyopsi olanağı sağlar. 

Görüntü kalitesinin daha kötü olması ve maliyetinin yüksek olması dezavantajlarıdır. 

 

  Mikrohisteroskoplar 

   

  Çapı 3 mm ve daha küçük olan mikrohisteroskoplar, büyütme özellikleri ile mikroskopik 

görüntü elde etmektedirler. ĠĢlemin basit olmasına rağmen mikroskopik görüntülerin 

değerlendirmesinin zor olması dezavantajdır.  

  

  Distansiyon ortamları 

 

  Karbondioksit 

 

  Tanısal kullanımda görüntü kalitesinin iyi olmasına rağmen iĢlem esnasında oluĢacak kan 

ve debrislerin uzaklaĢtırılması güçlüğü nedeni ile operatif giriĢimlerde kullanımı uygun değildir. 

Yüksek basınçlı kullanımlarda gaz embolisi, fazla miktarda kullanımda asidoz, aritmi oluĢabilir. 

   

  Dekstran 70 (Hiskon
®
)  

 

  Yüksek viskoziteli  olup % 32 dekstran ve % 5 dekstroz sıvı karıĢımından oluĢmaktadır. 

Kanla karıĢmaması ve iletken olmaması avantajları iken oligüri ve böbrek yetmezliği riskleri 

nedeniyle yaĢlı ve renal problemleri olan hastalarda kullanılamaması dezavantajıdır. Aletlere 

yapıĢması nedeniyle iĢlem sonrası aletlerin hızla yıkanması gerekir.  
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  Ġzotonik ve Ringer laktat 

 

  Elektrolit içeren düĢük viskoziteli sıvılardır. Kanla karıĢmaları ve iletken olmaları 

dezavantajlarıdır. Yeni geliĢtirilen bipolar kullanımına olanak sağlayan ofis histeroskopi 

sistemlerinde iletken sıvılar da kullanılabilmektedir.  

  

  Glisin 

 

  Elektrolit içermeyen % 1,5‟luk glisin aĢırı kullanımına bağlı absorbsiyonlarda 

hiperglisinemi  ve hiperamonyemi nedeni ile geçici körlük, serebral fonksiyon bozukluğu ve kas 

güçsüzlüğüne neden olabilir.   

  

  Sorbitol 

 

  Operatif giriĢimlerde kullanılabilir ancak elektrodlar üzerinde kristalizasyona yol açabilir.  

 

  Mannitol 

  

  Sorbitole benzer kristalizasyon oluĢturabilir. Hipervolemi, hiponatremi ve hemodilüsyon 

aĢırı kullanımlarda görülebilir.  

  Uterin kavitenin ve endoservikal kanalın güvenli, basit ve etkin incelenmesinde uygun 

hasta seçimi ofis histeroskopi tekniğinin önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. ĠĢlem öncesi 

hastaya uygulama prosedürü, giriĢimsel aĢamalar ve olası sonuçlar hakkında bilgi verilir. 

Yapılacak iĢleme göre alet hazırlığı yapılır. Hasta muayene masasına dorsolitotomi 

pozisyonunda yatırılır. Ofis histeroskopi, vajinoskopik yaklaĢım ile yapılmaktadır. Bu yöntemde, 

vaginaya sokulan histeroskop ile vaginanın sıvı ile distansiyonu sağlanarak serviks görülür
(133)

.  

 

Çapı 5 mm‟den daha küçük ofis histeroskopi kullanımında çoğu hastada anestezi 

gereksinimi olmamaktadır. Ancak ağrı eĢiği düĢük, çok genç ve yaĢlı hastalarda, servikal stenoz 

ve distorsiyon nedeniyle dilatasyon gereken hastalarda anestezi gerekebilir. ĠĢlem öncesi non 
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steroidal anti inflamatuar ilaçlar kullanılabilir ancak bu ilaçların ağrı kontrolündeki etkinlikleri 

yeterli değildir
(134,135)

. Ofis histeroskopide uygulanabilecek anestezi Ģekilleri; paraservikal blok, 

intraservikal enjeksiyon ve intrauterin lokal anestezik verilmesi olabilir. Ancak bunlardan 

sonuncusunun ofis histeroskopide etkili olmadığı bildirilmiĢtir 
(136)

. Serviksin görülmesini 

takiben histeroskop servikal kanaldan ilerletilir.  

 

 Burada dikkat edilmesi gereken 30
0
 açılı eğimi olan histeroskoplarda karĢıdaki görüntü 

histeroskopun ucundaki alan olmayıp 30
0
‟lik aĢağı ve yukarı kısmıdır. Servikal kanaldan 

ilerlenirken endoservikal kanal dikkatle izlenir. Ġstmus geçildikten sonra uterin kavite panoramik 

olarak izlenir (Resim 1). Takiben sırasıyla tubal ostium sahaları, uterus arka ve ön duvarları ile 

yan duvarları dikkatlice izlenir. Eğer operatif giriĢim düĢünülmüyorsa iĢleme bu aĢamada son 

verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Normal uterin kavitenin panoramik görünümü 

 

  Ġnfertil olgularda uterin kavitenin değerlendirmesinde US, SHG, HSG ve histeroskopi 

kullanılan yöntemlerdir. Uterin kavitenin değerlendirilmesi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda en 

güvenilir, en kolay ve hızlı yöntemler saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

 

  Ġntrauterin adezyonların tanısında transvaginal ultrasonografinin duyarlılığını değerlendiren 

çalıĢmaların sonuçları çeliĢkilidir
(9,137,138)

. HSG‟de intrauterin adezyon Ģüphesi olan 138 olgunun 
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ofis histeroskopik incelemesinde olguların yalnızca % 50‟sinde ĠUA saptanırken % 29 olguda 

normal histeroskopik bulgular saptanmıĢtır
(139)

. Sonuç olarak Ġntaruterin adezyon tanısında ofis 

histeroskopi altın standart haline gelmiĢtir
(140) 

(Resim 2). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Ġntrauterin adezyon görünümü 

 

  Konjenital uterin anomalilerin değerlendirmesinde TVS, HSG ve SHG‟nin sensitiviteleri 

sırasıyla % 44,4, % 78,8 ve % 44,4 olarak saptanmıĢtır
(138)

. HSG‟de mülleryan anomali saptanan 

26 olgunun ofis histeroskopik incelemesinde % 30,8 olguda kavite normal bulunmuĢtur
(139)

. 

 

  HSG‟de endometrial polip saptanan 72 olgunun ofis histeroskopi incelemesinde % 33,3 

olguda normal kavite saptanırken, % 41,7‟sinde polip bulunmuĢtur. Submukoz myom saptanan 

50 olgunun incelemesinde ise % 28 olguda normal bulgu, % 28 olguda submukoz myom 

saptanmıĢtır
(139)

 (Resim 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Ġntrauterin polip görünümü 
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  HSG‟nin uterin kavite değerlendirmesinde tarama testi olarak kullanımı hala geçerlidir. 

HSG‟de intrauterin anormallik varlığında doğru tanı ve yönlendirme için ofis histeroskopi 

kullanılmalıdır. Rutin olarak ilk siklus in – vitro fertilizasyon öncesi ofis histeroskopi 

değerlendirilmesi yapılan 1000 olguluk bir çalıĢmada hastaların % 62‟sinde normal bulgular 

saptanırken diğer hastalarda çeĢitli patolojiler izlenmiĢ ve tedavi edilmiĢtir 
(141)

. Bununla birlikte 

bazı araĢtırmacılar ise HSG‟nin normal olduğu, ancak IVF baĢarısızlığı olan olgularda ofis 

histeroskopi kontrolünü önermekte ve klinik gebelik hızının arttığını belirtmektedirler
(9)

. 

Tekrarlayan IVF baĢarısızlıklarında ofis histeroskopi ile değerlendirme ve gerekli olgularda eĢ 

zamanlı operatif giriĢim ile klinik gebelik oranları artmaktadır
(5)

. Rutin IVF öncesi ofis 

histeroskopi yalnızca endometrial hastalık semptomu verenler ve transvaginal ultrasonografide 

anormallik Ģüphesi bulunanlarda uygulanmalı, tüm olgular için düĢünülmemelidir. Tekrarlayan 

IVF baĢarısızlıklarında kullanımı ise giderek kabul görmektedir.  

  

  Uterin septum nedeni ile septum rezeksiyonu yapılan olguların % 38‟inde rezidü septum 

olduğu ve bu olgularda gebelik hızlarının düĢük olduğu, ofis histeroskopi ile rezidü septumun 

açılmasını takiben gebelik hızlarının arttığı saptanmıĢtır. Septum rezeksiyonu sonrası rezidü 

septum ofis histeroskopi ile görüntülenmeli ve tedavi planlaması yapılmalıdır 
(142)

 (Resim 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Ġntrauterin septum görünümü 

 

  DıĢ çapı 5 – 7 mm olan histeroskoplar ile operatif giriĢimler de yapılabilmektedir. 

Histeroskop çapı ne kadar büyük olursa operatif giriĢim için o kadar rahatlık sağlaması avantaj 

olurken, servikal dilatasyon ihtiyacı da o oranda artmaktadır. Ofis histeroskopi ile endometrial 

biyopsi, endometrial polip eksizyonu, rahim içi araç çıkarılması, myom ve septum rezeksiyonu, 
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adezyoliz mümkün olabilmektedir. Özellikle son dönemlerde yeni uygulamaya giren salin 

distansiyon vasatı kullanan bipolar koter sistemlerinin kullanıma girmesi ile ofis histeroskopide 

cerrahi giriĢim sınırları daha üst düzeye çıkacak gibi görünmektedir.  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM ve GEREÇ  

 

Mayıs 2008 – Mayıs 2009 tarihleri arasında, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ġnfertilite Kliniği‟ne baĢvuran ve daha önce en az 2 

kez YÜT denemesinde baĢarısızlık  öyküsü olan 51 olgu değerlendirildi.  

 

Bu çalıĢmaya en az bir yıldır korunmasız cinsel iliĢki sonucunda gebelik elde edememiĢ 

ve YÜT endikasyonu olarak infertilite nedenlerinden herhangi birine sahip olan, daha önce en az 

iki kez YÜT siklusu ve embriyo transferi denemesinden sonra klinik veya biyokimyasal gebelik 

elde edilememiĢ hastalar dahil edildi.    

 

Tüm hastaların yaĢı, infertilite süresi, infertilite etyolojisi, daha önceki YÜT siklus 

sayıları sorgulandı. Hastaların infertilite etyolojisi olarak erkek faktörü, tuboperitoneal faktör, 

ovaryan faktör, açıklanamayan infertilite  nedenlerinden hangisine dahil olduğu kayıt edildi.  

 

           BaĢvuran hastalarımıza histeroskopi iĢlemi uygulanmadan önce eski dosyaları incelendi. 

Histeroskopi iĢlemi, mensturasyon sonrası 5 – 7 gün içinde olan hastalara uygulandı.     

     

           Histeroskopide kullanılan aletler 

1. Histeroskop : 30
0
 açılı, 30 cm uzunluğunda, 4 mm çaplı Storz

®
  marka histeroskop 

2. Metal muayene kılıfı : Distansiyon, irrigasyon kanalları ve semirijid 

enstrümasyonlar için ayrı kanallar içeren 5,5 mm‟lik metal kılıf  

3. Pompa sistemi : Ġzotonik NaCl sıvı torbasına geçirilmiĢ manĢonlu infuzyon 

pompası  

4. IĢık kaynağı : Storz
®
   250 Watt  ıĢık kaynağı 

5. Kamera 

6. Monitör : Regal
®
 37 ekran monitör 
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Hastalara premedikasyon amacıyla histeroskopiden 30 dakika önce 50 mg midazolam 

intramüsküler enjeksiyon uygulandı. Hastalar histeroskopi iĢlemi için histeroskopi odasına 

alınarak jinekolojik masaya yatırıldı. Spekulumun takılmasının ardından vajen batticonlu 

solüsyonla temizlendi. Serviks  lokal anestetik uygulamasının ardından  tenekulum ile tutuldu. 

ĠĢleme direkt möniterden serviks ve servikal kanalın izlenmesiyle baĢlandı. Daha sonra internal 

os geçilerek kavite panoramik olarak incelendi. Her iki tubal ostium tek tek değerlendirildi. Tüm 

uterin kavite duvarları ayrıntılı olarak değerlendirilerek iĢleme son verildi. Aynı seansta tedavisi 

mümkün olan küçük adezyon ve poliplere müdahale edildi. ĠĢlem sonrasında bu bilgiler 

histeroskopi kayıt formu ve histeroskopi kayıt defterine iĢlendi. 

 

          Histeroskopide kullandığımız aletler 20 dakika glutaraldehit solüsyonunda bekletildikten 

sonra serum fizyolojik ile yıkandı. Distansiyon mediası olarak % 0,9 izotonik NaCl kullanıldı. 

Yeterli intrauterin basıncın sağlanması için manĢonlu infuzyon pompasından yararlanıldı.  

  

           Histeroskopi uygulanan olgular sonuçlarına göre normal histeroskopi  grubu ve intrauterin 

patoloji saptanan grup olarak sınıflandırıldı. 

           

           Histeroskopi uygulanan olguların 36‟sının, herediter ve edinsel trombofili nedenlerinin 

araĢtırılmasına yönelik değerlendirme amacıyla, venöz kanları alınarak Faktör V Leiden, 

protrombin G20210A mutasyonu, protein C, protein S, antitrombin III, homosistein, Anti 

kardiyolipin IgM/IgG ve lupus antikoagülan değerleri Ġstabul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları 

Hematoloji ve Biyokimya, Çocuk Hastalıkları Hematoloji ve Temel Bilimler Mikrobiyoloji 

Laboratuarlarında çalıĢıldı.  

 

İstatistiksel analizler 

 

Elde edilen bulguların istatistiksel analizleri için SPSS
®
 (Statistical Package for Social 

Sciences, Inc., Chicago, IL, ABD) for Windows 12.0 programı kullanıldı. Grupların hasta ve 

siklus özellikleri, infertilite süreleri ki kare, student t-test ile analiz edildi. Değerler aritmetik 

ortalama ± standart deviasyon (SD) Ģeklinde belirtildi.  

 

30 



BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya toplam 51 hasta dahil edilmiĢtir. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1‟de 

görülmektedir. Hastaların ortalama yaĢı 31,64 ± 4,35 olup, ortalama infertilite süresi 8,15 ± 3,95 

yıldır.  Ġnfertilite etyolojileri  sıklık sırasına göre açıklanamayan infertilite (% 41,2), erkek 

faktörü  (% 39,2), tuboperitoneal faktör (% 17,7),  ovaryan faktör (% 1,9) olarak saptanmıĢtır 

(ġekil – 1). YÜT siklusu sayısının, çalıĢmaya dahil edilen olguların % 84,3‟ünde iki,  % 9,8‟inde 

üç, % 5,9‟unda dört olduğu belirlenmiĢtir. (ġekil – 2) 

 

Tablo 1.  Hastaların demografik özellikleri  (veriler aritmetik ortalama ± SD Ģeklinde 

sunulmuĢtur) 

Değişken n % 

Hasta sayısı 

Yaş (yıl) 

51 

31,64  ± 4,35 

 

 

İnfertilite süresi (yıl) 

 

 

8,15  ±  3,95 

 

İnfertilite etyolojisi   

       Açıklanamayan infertilite 

       Erkek faktörü 

       Tuboperitoneal faktör 

       Ovaryan faktör       

 

21 

20 

9 

1 

 

41,2 

39,2 

17,7 

1,9 

Siklus sayısı 

         2 

         3 

         4 

 

43 

5 

3 

 

84,3 

9,8 

5,9 
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Şekil 1. Ġnfertilite etiyolojisine göre olguların dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Siklus sayılarına  göre olguların dağılımı 

 

Histeroskopi bulgularına göre olgular, normal histeroskopik bulgu grubu % 76,5 (39/51), 

intrauterin polip saptanan grup % 13,7 (7/51), intrauterin sineĢi saptanan grup % 9,8 (5/51) 

olmak üzere üç gruba ayrıldı (ġekil – 3). 

 

 

 

İnfertilite nedeni

Erkek faktörü

Açıklanamayan infertil ite

Tubal faktör

Ovulatuar faktör

Siklus sayısı

2 siklus

3 siklus

4 siklus
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Şekil 3. Histeroskopi bulgularına göre olguların dağılımı 

 

           51 hastanın 36‟sında eĢ zamanlı olarak herediter ve edinsel trombofili taraması amacıyla; 

Faktör V Leiden, protrombin G20210A  mutasyonu, Protein C, Protein S, Antitrombin III, 

homosistein düzeyi, antikardiyolipin IgM düzeyi, antikardiyolipin  IgG düzeyi ve lupus 

antikoagülanı  tetkikleri değerlendirildi.  

 

           36 hastanın 11‟inde (% 30,6) herediter, 7‟sinde (% 19,4) edinsel trombofili tetkiklerinde 

pozitif sonuçlar tespit edildi. 18 hastanın trombofili tetkikleri negatif olarak sonuçlandı ( ġekil – 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Şekil 4. Trombofili taraması sonuçlarına göre olguların dağılımı 

Histeroskopi bulguları
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Trombofili  taraması Pozitif
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           Otuzaltı hastanın tetkik sonuçları değerlendirildiğinde; beĢ hastada (% 13,9) Faktör V 

Leiden, iki hastada (% 5,5) protrombin G20210A  mutasyonu, bir hastada (% 2,8) protein C 

eksikliği, iki hastada (% 5,5) protein S eksikliği, üç hastada (% 8,3) homosistein düzeyinde artıĢ, 

yedi hastada (% 19,4) antikardiyolipin IgM düzeyinde artıĢ ve bir hastada (% 2,8) lupus 

antikoagülan pozitifliği saptandı (Tablo – 2).               

            

Tablo 2. Trombofili tarama sonuçları            

Trombofilinin  konjenital nedenleri N % 

     Faktör V Leiden 5 13,9 

     Protrombin G20210A  mutasyonu 2 5,5 

     Protein C eksikliği 1 2,8 

     Protein S eksikliği 2 5,5 

     Antitrombin III eksikliği 0 - 

     Homosistein düzeyinde artıĢ 3 8,3 

     

Trombofilinin  edinsel nedenleri N % 

     Anti kardiyolipin  lgM 7 19,4 

     Anti kardiyolipin  lgG 0 - 

     Lupus antikoagülanı  1 2,8 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA 

  

 Tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı,  IVF sırasında hız kısıtlayan önemli bir adımdır. 

Etyolojisi tam olarak  aydınlatılabilmiĢ değildir ve muhtemelen tek bir nedene bağlı değildir. 

 

Tekararlayan implantasyon baĢarısızlığı olgularında herediter ve kazanılmıĢ trombofili 

sıklığını araĢtıran çalıĢmalar kısıtlıdır ve  sonuçları çeliĢkilidir. Ġmplantasyon aĢamasında  

koagülasyon ve fibrinolizis arasındaki denge önemli bir rol oynamaktadır. Trombofilinin, 

vaskülarizasyonun baĢlangıç aĢamasını bozarak tekrarlayan implantasyon baĢarısızlıklarına 

neden olabileceği düĢünülmüĢtür
(11 – 13)

. 

 

Yapılan bazı çalıĢmalarda, tekrarlayan implantasyon baĢarsızlığı olgularında trombofili 

nedenlerinden en azından birinin pozitif olarak saptanma ihtimalinin kontrol grubuyla 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda artmıĢ olduğu saptanmıĢtır
(12, 143, 144)

. 

Martinelli ve ark. tarafından yapılan bir çalıĢmada ise Faktör V Leiden, protrombin gen 

mutasyonu ve MTHFR gen mutasyonu değerlendirilmiĢ ve tekrarlayan implantasyon 

baĢarısızlığı ile trombofili iliĢkisi gösterilememiĢtir
(145)

. Bizim çalıĢmamızdaki hasta grubunda  

% 50 oranında herediter veya edinsel trombofili nedenlerinden en az biri pozitif  olarak 

saptanmıĢtır.   

 

Grandone ve ark.
(11)

 tarafından yapılan çalıĢmada,  Faktör V Leiden, protombin gen 

mutasyonu  ve tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı arasındaki iliĢki gösterilmiĢ, yapılan diğer 

yayınlarda aynı sonuca ulaĢılamamıĢtır
(12,143)

.   

 

Yapılan iki güncel çalıĢmada MTHFR homozigot gen mutasyonu kontrol grubuna oranla 

anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur
(12,144)

.  

 

Protein C, protein S ve antitrombin III eksikliği, doğal olarak daha ender görülen 

trombofili nedenleridir. Yapılan  iki çalıĢmada tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı ile iliĢkileri 

incelenmiĢtir ve anlamlı bir sonuca ulaĢılamamıĢtır
(12, 144)

.  
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 Antifosfolipid antikorların trofoblastların yüzeyinde bulunan  Anneksin V seviyesini 

düĢürerek  implantasyon baĢarısızlığına yol açtığı düĢünülmektedir
(146)

. Genel olarak infertil 

kadınlarda bu antikorların düzeyi yüksek olarak saptanmıĢtır
(147)

. Yapılan bazı çalıĢmalarda 

antifosfolipid antikor pozitifliği ile tekrarlayan implantasyon baĢarısızlığı arasındaki iliĢki 

gösterilirken
(148,149)

, Denis ve ark. yaptığı çalıĢmada yedi farklı antifosfolipid antikorun 

değerlendirilmesine rağmen anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır
(84)

.  IVF hastalarında heparin ya da 

aspirin tedavisi ile gebelik oranlarında da henüz anlamlı bir geliĢme sağlanamamıĢtır 
(86,87)

. 

 

Bizim çalıĢmamızın sonuçları değerlendirildiğinde;  Faktör V Leiden % 13,9, protrombin 

G20210A  mutasyonu % 5,5, protein C eksikliği % 2,8,  protein S eksikliği % 5,5,  homosistein 

düzeyinde artıĢ % 8,3,  antikardiyolipin IgM düzeyinde artıĢ % 19,4 ve lupus antikoagülan 

pozitifliği % 2,8 oranında saptandı.  Antitrombin III eksikliği ve antikardiyolipin IgG yüksekliği 

bu hasta grubunda tespit edilmedi.  

 

 Uterin kavitede polip, myom, septum veya sineĢi varlığında gebelik oranlarının düĢtüğü 

ve bu patolojilerin giderilmesi ile spontan konsepsiyon olasılığının arttırıldığı 

gösterilmiĢtir
(150,151)

. Buna dayanılarak yardımla üreme tedavisi siklusu öncesi bu lezyonların 

giderilmesi ile gebelik Ģansının arttırılabileceği düĢünülebilir.  

 

 Ġnfertil hasta grubunda  intrauterin patoloji sıklığı farklı çalıĢmalarda yaklaĢık % 50 

oranındadır
(6,7,8)

. Bununla birlikte tekrarlayan IVF baĢarısızlığı olan hastalarda daha önce 

endometrial patoloji saptanmasa bile ovulasyon induksiyonu tedavisine bağlı olarak artan 

östrojen seviyesi endometrial patolojilerin geliĢimine neden olabilir veya küçük boyutta olan 

endometrial poliplerin büyümesine neden olabilir
(152)

.  

 

Endometrial polip, myom ve diğer intrakviter lezyonların implantasyon sürecini hangi 

mekanizma üzerinden etkiledikleri henüz anlaĢılamaıĢtır. Bazı yazarlar uterin kontraksiyonları ve 

embriyo transport süreçlerini etkilediklerini savunurken
(153,154)

 diğerleri bu lezyonlara sekonder 

oluĢan sitokin salınımına bağlı olarak oluĢan inflamatuar süreç ve vasküler değiĢikliklerin bu 

mekanizmada rol oynadığını savunur
(155)

.  
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Ġnfertilite hastalarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan 

histerosalpingografinin (HSG) intrakaviter lezyonların tanısındaki duyarlılılğı yeterli düzeyde 

değildir. Histerosalpingografide tespit edilmeyen ve histeroskopi ile saptanan intrauterin 

patolojilerin oranı % 20 – 50 arasındadır
(9,153,156)

.  Wang ve ark. tarafından yapılan çalıĢmada 

histerosalpingografinin yanlıĢ pozitiflik oranı % 15,6, yanlıĢ negatiflik oranı % 35,4 olarak rapor 

edilmiĢtir
(157)

.  

 

Yüksek rezolüsyonlu transvaginal ultrasonografi ile siklusun preovulatuar fazında yapılan 

dikkatli bir inceleme uterin ve endometrial patolojilerin saptanmasında oldukça etkindir
(137)

. 

 

Ragni ve ark. tarafından yapılan çalıĢmada sonohisterografinin (SHG) intraauterin 

patolojileri saptamada sensitivitesi % 88, spesifitesi % 100 olarak rapor edilmiĢtir
(158)

. Deneyimli 

ellerde yapılan sonohisterografi, uterin kavitenin baĢlangıç değerlendirmesinde histeroskopinin 

yerine kullanılabilir.  

 

Histerosalpingografide intrauterin adezyon varlığı saptanan 138 olgunun ofis 

histeroskopik incelemesinde olguların yalnız % 50‟sinde intrauterin adezyon saptanırken 

olguların % 29‟unda normal histeroskopik bulgular saptanmıĢtır
(139)

. Ġntrauterin adezyonların 

tanısında transvaginal ultrasonografinin duyarlılığını değerlendiren çalıĢmaların sonuçları da 

çeliĢkilidir
(9,137,138)

. Ġntrauterin adezyon tanısında altın standart ofis histeroskopi olarak kabul 

edilmektedir
(140)

. 

 

Demirkol ve ark. tarafından yapılan çalıĢmada tekrarlayan IVF-ET baĢarısızlığı olan 210 

hastaya ofis histeroskopi uygulanmıĢ, 33 hastada  (% 15,7) endometrial polip, 18 hastada (% 8,5) 

intrauterin adezyon, 5 hastada (% 2,3) servikal adezyon saptanmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonucunda 

histeroskopi uygulanan hasta grubunda takip eden sikluslardaki gebelik ve implantasyon oranları 

histerosalpingografi incelemeleri normal olan ve histeroskopi uygulanmayan hasta 

grubundakilerden anlamlı olarak yüksek bildirilmiĢtir 
(5)

. 

 

 Rama Raju GA ve ark. tarafından yapılan çalıĢmada 225  iki veya daha fazla baĢarısız 

IVF denemesi olan hastaya ofis histeroskopi uygulanmıĢ, 32 hastada (% 12,5) endometrial polip, 
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30 hastada (% 11,7) servikal stenoz, 12 hastada (% 4,7) intrauterin adezyon, 12 hastada (% 4,7) 

endometrial hiperplazi, 8 hastada (% 3,1) uterus septus saptanmıĢtır. Yine bu çalıĢmada 

histeroskopi değerlendirmesi normal olan hastaların % 37,2‟inde anormal histeroskopik bulgu 

saptanmıĢtır ve  takip eden IVF sikluslarında histeroskopi uygulanan grupta klinik gebelik 

oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur
(159)

.  

 

Bizim çalıĢmamızda ofis histeroskopi uygulanan hastaların % 13,7‟sinde endometrial 

polip, % 9,8‟inde intrauterin sineĢi saptanırken olguların  % 76,5‟inde normal histeroskopik 

bulgular saptanmıĢtır.  

 

 Ofis histeroskopinin rutin IVF öncesi kullanımı ile ilgili görüĢler tartıĢmalı olmakla 

birlikte tekrarlayan IVF baĢarısızlığı olgularında, intrauterin patolojilerin yüksek oranda 

saptanması  ve gerekli olgularda aynı seansta operatif giriĢim avantajı nedeniyle ofis histeroskopi 

ile değerlendirme giderek kabul görmektedir. 

 

 

  

 

 

.  
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BÖLÜM VII 

SONUÇ 

 

ÇalıĢmamızda incelenen en az iki IVF baĢarsızlığı öyküsü olan hasta grubunda, ofis 

histeroskopi ile incelemelerinde % 23,5 oranında intauterin patolojiye rastlanmıĢtır ve ofis 

histeroskopi uygulanan hastalar  arasında  trombofili taraması yapılan grupta % 50 oranında en 

az bir herediter veya edinsel trombofili nedeni pozitif olarak saptanmıĢtır. Sonuç olarak, bu 

konuda çok sayıda prospektif ve randomize çalıĢmaya gerek olmakla birlikte, tekrarlayan IVF 

baĢarısızlığı olgularına yaklaĢımda, trombofili faktörleri taramasının ve ofis histeroskopi ile 

değerlendirmenin  mantıklı bir yaklaĢım olduğunu düĢünmekteyiz.    
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