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%40-45 %35 %20



İnfertil PCOS Olgusu Yönetimi

Önce kilo !

yaş

evlilik süresi

Tubal patens

Spermiyogram
ESHRE Selanik Konsensus Toplantısı 2008
Balen et al 2016



Obezite
PCOS=%80!

• İnsülin direnci ⬆

• Ovulasyon ⬇

• Fekundite ⬇

• Gonadotropin ihtiyacı ⬆

• Siklus iptali ⬆

• Abortus ⬆

• Gebelik
komplikasyonları ⬆

• Hiperandrojenizm ⬇

• Insülin direnci ⬇

• Mens düzeni +

• Lipid profili +

• Siklik fekundite ⬆

• Ovulasyon % ⬆

• Kardiyometabolik risk ⬇

Kiddy et al., 1992; Clark et al., 1998; Moran et al., 2003; 

Stamets et al., 2004

Kilo kaybı
(%5)+egzersiz



BMI >25 kg/m2 PCOS

• BMI 35-40
• 1 yıl etkili

diyet+egzersiz

• Sonuç – ise
cerrahi

• Eşlik eden ko-
morbidite varsa
direk cerrahi

• BMI 25-35
• Diyet ve

egzersiz

• 3-6 ay 

• %5-7 kilo 
kaybı

• BMI >40
• Direk cerrahi

Cerrahi sonrası 6-12 ay beklemek ÖNEMLİ…
Balen et al 2016



Bariyatrik cerrahi
sonrası:
• Mens

düzensizliği ⬇
• Hirsutismus ⬇
• Serum 

androjenler ⬇
• SHBG ⬆

Escobar-Morreale et al 2017

• 29 çalışmada 352 morbid obez PCOS olgusu



İnfertil PCOS Olgusu Yönetimi

1. Kilo kontrolü

2. Oral ajanlar

3. Gonadotropin veya LOD 

4. ART

ESHRE Selanik Konsensus Toplantısı 2008
Balen et al 2016



Oral Ajanlar

• Klomifen
Sitrat

Aromataz
inhibitörleri
(letrozol) 



• Ovulatuar olgularda
GnRH puls sıklığını
artırır

• Anovulatuar olgularda GnRH
puls sıklığı zaten artmış
olduğundan amplitüdü artırır

Siklusun 3-7. veya 5-9. günleri arasında
50-150 mg/gün değişen dozlarda
%85’i 5 günde elimine edilir
LH surge: son CC dozundan 5-12 gün sonra

Klomifen Sitrat



USG-hCG

USG Avantajları:
• Çoğul gebelikleri öngömek
• CC yanıtını erken öngörmek
• ‘stair-step’ yaklaşım-aynı

siklusta doz artırımı imkanı
vermesi

• Sonraki sikluslar için eşik
ovulatuar doz belirlemek

• hCG zamanlaması
• Endometriyal kalınlık takibi

Dezavantaj:
• Maliyet?? RCOG 1998, NICE 2012

Palatnik et al 2013

hCG
• CC ve letrozol siklusları

için:
• gebeliğin en fazla izlendiği

follikül boyutu 23-28 mm 
arasında

• 25 mm
• Endometrial kalınlık >10 

mm olduğunda gebelikler

daha yüksek..



CC Etkinlik

• %70-80 ovulasyon

• %35 klinik gebelik

• %30 canlı doğum

6 siklus sonunda

Homburg et al 2005

• LH kiti: basit-ucuz, ilk basamakta öneriliyor (ASRM)
• USG: follikül gelişimi olmayan veya ince ekolu olgulara 11-14.gün
• hCG: IUI zamanlaması için (gebeliklere olumlu katkısı yok) 

• USG ve hCG’nin rutinde yeri yok…



CC Yanıtsızlığı

• CC direnci

• CC başarısızlığı



CC Direnci

• %15-40 olguda var

• 150 mg CC-3 siklus
sonunda ovulasyon
olmaması

• Obez

• Hiperandrojenik

• Insülin direnci

?
Imani et al 2002



CC Direnci

• Basamaklı Tedavi (Stair Step)

• Metformin ekleyelim

• Letrozol ile deneyelim

• Ovaryen Drilling yapalım

• Gonadotropinlere geçelim.. 



CC Direnci-Basamaklı Tedavi

Hurst et al 2009

USG USG

CC 2x1
5 gün daha

CC 3x1
5 gün dahaCC 1x1

• Daha kısa sürede X2 kat
fazla ovulasyon %

• Gebelikler benzer…

• Gonadotropin ile benzer ovulasyon ve
gebelik %

Abdelhamid et al 2016 RCT



EGZERSİZ
• kas kasılmasını takiben hc içi artan Ca, 

PKC yolağını aktive eder
• Böylece, insülin bağımsız GLUT-4 

ekspresyonunu ve up-take’ini artırır
• Ayrıca, AMPK yolağı üzerinden de etki

eder

METFORMİN
• AMPK (adenozin mono fosfat aktive kinaz) 

yolağını aktive ederek, insülin bağımsız GLUT-4 
ekspresyonu yapar

• Insülinin reseptör düzeyinde etkinliğini artırır
• Serbest YA sentezini azaltır
• KC de glukoneogenezi inh. Eder
• Barsak glukoz abs. inh. Eder

AMPK

METFORMİN



• Metformin+CC vs CC



Petersen et al 2016, RBM

ovulasyon Gebelik % Canlı doğum %

Met vs plasebo met met Benzer

Met vs CC CC/(BMI<30: benzer) CC CC

Met+CC vs 
met

Met+CC Met+CC/benzer Met+CC/benzer

Met+CC vs 
CC

Met+CC/benzer Met+CC/benzer benzer



• OI uygulanan Oligo-anovulatuar PCOS olguları

• Met+CC vs CC 9RCT LBR: fark yok (OR=1.2)
• Met+CC vs CC 9RCT CPR ve ovul %: 

kombine > CC

Morley et al 2017



• Metformin+CC

vs 

diğer yöntemler



• CC-dirençli olgular, 12 RCT
Ovulasyon ve gebelik %

• Gonadotropin > CC+met
• CC+met = Letrozol
• CC+met = LOD

• Eğer imkan var ise (monitorizasyon-deneyim vs..) 
gonadotropinler CC dirençli olgularda en etkin
tedavi

• Ilk etapta CC+met denenebilir..
Abu Hashim et al 2015 



LOD

• Termal hasar

»Androjenler ⬇

»AMH ⬇

» inhibin-B ⬇

»Mikroçevrede iyileşme +

• Rezervde azalma
• Adezyon oluşumu

komplikasyonlar



LOD Meta Analizler

LOD vs diğer tedaviler;
• CC dirençli PCOS olguları
• 8 RCT 

• Canlı doğum:

LOD=diğer tedaviler

• Çoğul gebelikler

LOD avantajlı

Unilateral vs bilateral LOD
• Ovul ve klinik gebelik % 
UL-LOD=BL-LOD

• 6. ayda; AMH azalma
(MD=0.6ng/ml) BENZER

• AFC (MD=2.2) UL>BL

Abu Hashim 2012
Abu Hashim 2018



İnositol

• B vitamini grubu üyesi 

• Şeker-alkol stereoizomeri

• Hücre membranı yapısında var

Berridge MJ, 1987

Downes CP, 1989



oosit 

kalitesinde 

bozulma 
Carlomagno G, et al, Fertil Steril 2011

MYO DCI
X3 kat fazla epimeraz aktivitesi

PCOS

MYO ⬇



PCOS ve IR; MYO/DCI Oranı

OH

MYO

epimerase

OH

DCI

OVER

KARACİĞER VE 
GLİKOJEN DEPOLAYAN 

DOKULAR

• Hücresel glikoz 
alımında azalma2

• Oosit kalite ve 
maturitesinde azalma2

• Ovaryan 
fonksiyon üzerine 
etkisi yok3

• Hücresel glikoz 
alımında artış 2

• Glikozdan 
glikojene 
dönüşümde 
azalma2

+

-

2Isabella R. e Raffone E. :” “Does ovary need d-chiro-inositol?”- Journal of Ovarian Research 2012
3Carlomagno G. et al.: “ The D-chiro-inositol paradox in the ovary”- Fertil Steril 2011; 95: 2515-2516

1Adattato da Larner J et al.: “ D-chiro-Inositol-Its functional role in insulin action and its deficit in insulin resistence” Int Jnl Experimental Diab Res 2002



• 9 RCT; 247 PCOS olgusu
• MYO veya MYO+DCI

• Açlık insülin ⬇
• HOMA index ⬇
• SHBG ⬆

Unfer et al 2017



• 9 RCT; 1019 PCOS olgusu
• MYO veya MYO+DCI

• Oosit kalitesi (MII) 

• Embryo kalitesi 

• Klinik Gebelikler 

Mendoza et al 2017



İlk Basamakta letrozol..?



Teorik avantajlar:

• E2 – feedback inh ile FSH artışı
• Kısa yarı ömür nedeniyle mono folliküler gelişim
• Androjen artışı ile FSH duyarlılığında artış
• IGF-1 düzeyleri ARTAR
• Daha fizyolojik E2 düzeyleri ile daha iyi reseptivite

Mens 3. gün 2.5 mg tablet-2x1 toplam 5 gün
Son tabletten 3-4 gün sonra sonografi



• 750 PCOS olgusu
• 1:1 CC (50mg/gün)  veya letrozol’e (2,5mg/gün)-5 siklus
• Planlı koit (ort. BMI 35!)

Legro et al 2014, NEJM

Çoğul gebelikler ve
konjenital anomali
sıklığı benzer

%19

%27

Ovul %: letr > CC
Fekundite letr > CC



Legro et al 2016

Midluteal E2 ; CC > E2
Midluteal progesterone; Letrozol > CC

İmplantasyon için daha doğal fizyolojik ortam..



• 33 RCT, 4349 PCOS olgusu
• CC başarısız ve CC rezistant
• CC vs letrozol (1.basamak) 

• Canlı doğum % (OR=0.7)
• Gebelik % (OR=0.78)
• Endometriyal kalınlık

(ortalama fark=2.0)  

Letrozol >CC

• Ovulasyon %

Letrozol=CC

Gadalla et al 2018, Meta Analysis



CC ile, siklus başına ortalama endometriyal kalınlık: 
1.4mm daha az

• Ilk basamakta letrozol, CC’den
ovulasyon-gebelik ve canlı doğum % 
açısından üstün…



CC Yanıtsızlığı

• CC direnci

• CC başarısızlığı

• %80 ovulasyona rağmen %30 gebelik
• Gebeliklerin %75’I ilk 3 siklusta
• CC sonrası LH salınımı ve bazal LH etkisi
• Endometriyal olumsuz etkiler (<8 mm ise gebelikler az)



CC Başarısızlığı

• NICE 6 siklus

• ASRM 6 siklus ancak 12’ye kadar denenebilir

?
• CC devam (6 siklus daha)
• Gonadotropin 
• IVF/ICSI 



Canlı doğum %;
1 siklus CC ile %7
1 siklus gonadotropin ile %19

6 siklus daha CC, takiben 3 siklus FSH ile OI ve takiben 3 siklus IVF
Molenaart et al 2014



• Çok merkezli randomize kontrollü çalışma
• Normogonadotropik anovulasyon olgusu (N=666)
• Daha önce 6 ovulatuar CC siklusuna rağmen gebelik (-)

Gonadotropin-koit

Gonadotropin-IUI
CC-koit

CC-IUI

Weiss et al 2018 Lancet

6 siklus sonunda kümülatif
LBR %



Canlı Doğum %

• Gon-IUI >gon-TI>CC-IUI>CC-koit

• Gon > CC RR=1.24 (p=0.01)

• IUI vs TI RR=1.1 (p=0.1) 

• 6 siklus CC’ye rağmen gebelik elde edememiş PCOS olgularında
gonadotropin tedavisine geçilmesi, LBR % olasılığını artırmaktadır

• Bu etki, IUI için geçerli değil
• CC=%38-44 gebelik !

Weiss et al 2018 Lancet



• Konvansiyonel
• Step-up rejimler ‘’düşük doz step up’’ 

Amaç:
• 37.5-50 IU ile başlanır
• 14 günden önce doz

değişmez
• Artımlar önceki dozun

%50’si kadar
• Monofolliküler gelişim
• Çoğul gebelik ⬇
• Hasta dostu ve etkin bir

yaklaşım



Low-dose Step up Protokol

• Stimulasyon süresi 28-35 güne kadar uzayabilir

• Multiple foliküler gelişim riski konvansiyonel  
step-up protokole göre  daha düşük.

• Monoovulasyon %69 

• Çoğul gebelik %5.7

• OHSS %0.14

Balen et al 2016

Homburg and Howles, 1999



Low dose step up ne kadar etkin?
Van Wely 2005 CC rez PCOS 12 ay kümülatif

OPR: %67
• Mens patern
• infertilite

süresi
• Free androjen

index

Andersen, 2010 CC rez PCOS Siklus başına %15
tekil canlı doğum

• Yaş
• Infertilite

süresi
• Serum FSH

Eijkemans, 2004 CC rez veya
başarısız PCOS

12 ay LBR: %50
24 ay LBR: %71
(6 siklus CC, 
takiben FSH)

• Yaş
• Ins/glukoz
• Infertilite

süresi

Verhulst, 2012 CC rez veya
başarısız PCOS

12 ay LBR: %60
24 ay LBR: %78
(6-9 siklus CC 
takiben FSH)

• Yaş
• BMI
• Infertilite

süresi



Gonadotropine Yanıt..

Örnek:

• 33 yaş
• BMI 30
• 4 yıllık evli
• Tedavi almamış

6-9 siklus CC, takiben 6-9 
siklus FSH tedavisi ile
1 yıl içinde çocuk doğurma

olasılığı %60

Çalışmada tekil canlı doğum için median süre 5.1 ay (0.4-24)

Verhulst et al 2012



Çoğul Gebeliğe Dikkat!

• ESHRE:
– ≥3 dominant folikül var ise siklus iptali ya da IVF

• ASRM:
– ≥3 dominant folikül ya da çok sayıda orta büyüklükte 

foliküller ya da E2 >1000-1500 pg/ml siklus iptali

• ACOG: 
– > 3 folikül >15 mm siklus iptali

• RCOG: 
– Gonadotropin ile OI sırasında USG monitorizasyonu

ESHRE, 2000; ACOG, 2002; RCOG, 2004; ASRM, 2008



İnfertil PCOS Olgusu Yönetimi

ESHRE Selanik Konsensus Toplantısı 2008
Balen et al 2016

• 6-9 siklus CC ile başarısızlık

• 6 siklus CC takiben 3 siklus
gonadotrpine yanıt yok ise

• Diğer endikasyonlar ile
COS-IVF/ICSI



• Düşük fertilizasyon oranları
• Fazla sayıda immatür oosit
• Düşük klivaj oranları
• Düşük implantasyon oranları
• Yüksek abortus oranları

• Aşırı cevap-OHSS

Heijnen, Human reproduction update 2006

PCOS-COS





Klinik gebelikler benzer, RR=0.9

OHSS daha az, RR=0.5

Lambalk et al 2017

2017 derlemesi; 50 RCT

Long protokol vs Antagonist Protokol



La Marca 2013

Başlangıç Dozu

Daha önceki COS yanıtı yetersiz olgular dışında:
MAX 150IU gonadotropin ile başlamak makuldür (BMI>25 ise)



Ovulasyon Tetiklemesi

• Geç folliküler faz;

• >14mm follikül sayısı 15-20: GnRH-a 
ve luteal rescue

• >14mm follikül sayısı >20: GnRH-a 
ve freeze all

• E2 takibi….???? (>4000-4500pg/ml)



Luteolizis nedeniyle görece bir luteal yetmezlik (midluteal P değerleri <80pmol/L)
Implante olan embryo hCG’sine kadar bir gap..!



GnRH-a tetiklemede luteal destek 
seçenekleri

1.GnRH-a ve erken luteal düşük doz hCG ile birlikte standart LFD

2.GnRH-a ve rekombinant LH ile birlikte standart LFD

3.GnRH-a ve eş zamanlı düşük doz hCG ile birlikte standart LFD

4.GnRH-a ve ekzojen steroid desteği

5.GnRH-a ve ekzojen steriod olmaksızın luteal destek

6.GnRH-a ve segmentasyon



Standart luteal destek ile devam eden
gebelik oranları DÜŞÜK..

Modifiye luteal 
destek ile canlı
doğum oranları
hCG’ye BENZER..

Humaidan et al Updated Meta Analysis



Freeze all-Segmentasyon

• Gnrh antagonist-Gnrh agonist 

• Freeze all

• Ertelenmiş-dondurulmuş embryo transferi

OHSS Free Clinic…
Olmasa da sonuçlar çok başarılı 



PCOS; fresh vs frozen..

Roque et al 2013

OPR frozen > fresh



Çok merkezli RCT
1058 PCOS olgusu; fresh vs frozen ET 
Primer sonlanım noktası: CANLI DOĞUMLAR 

FET Taze ET P 

LBR %49 %42 0.004

Ort. Doğum
ağırlığı/gr

3511 3349 0.005

OHSS %1.3 %7.1 <0.001

Pre eklampsi %4.4 %1.4 0.009

Konj. anomali %4.9 %3.9 0.5
Chen et al 2016 NEJM



Özellikle 2. tr kayıplar nedeniyle klinik gebelikler benzer ancak
LBR frozen lehine…



Wong et al 2017



Wong et al 2017



• Antagonist protokol

• AFC-AMH tabanlı Kişiselleşmiş dozlama
AMH>4ng/ml 

AFC >15 (2 over) 

• Agonist ile ovulasyon tetiklemesi

• Freeze-all

• Luteal antagonist ve diğer önlemler

PCOS-OHSS Önleme

112.5-137.5-150 IU başlangıç dozu



CC-Özet

• PCOS ilk basamak

• 3-7. günler, 50mg ile başlanır

• 12.günden itibaren 1-2 kez sonografik takip

• Rutin hCG gereksiz-verilecek ise 22-23mm

• LH kiti veya serum P olabilir

• 12. gün yanıta göre doz artırılabilir

• IUI şart değil-planlama için..

• Ince endometriuma dikkat…



AI Özet

• Anovulatuar (PCOS) olgularda, özellikle BMI 
>30kg/m2 etkili

• PCOS için ilk basamakta veya CC rezistan
olgularda önerilebilir

• Monitörizasyon veya ovulasyon tetikleme için
ek bir özellik yok (çalışma da yok)

• LH + olduğunda hCG ile başarılı sonuçlar

• Konjenital anomali sıklığı CC ile benzer..



Metformin ve MYO/MYO+DCI Özet

Metformin

• Plasebodan etkili ancak CC’den değil

• CC rez olgularda CC’ye kombine edilebilir

• Obez-IR + olgularda CC ile kombine verilebilir

MYO/MYO+DCI 

• Metabolik parametrelerde iyileşme

• OI sikluslarında gebeliklere etkisi ? 

• COS IVF sikluslarında (-)



Gonadotropin Özet

• Genelde 6 siklus CC ye yanıt yok veya CC 
direnci var ise.. 

• Low dose step up (37.5-50)

• hMG vs recFSH benzer…

• 6 siklus sonunda gebelikler (%40-50)

• Ciddi monitörizasyon gerekli..

• OHSS/Çoğul gebelik dikkat



OI Seçenekler

Yeşil: düşük risk/iyi hasta uyumu
Sarı: orta risk/orta hasta uyumu
Kırmızı: yüksek risk/kötü hasta uyumu

Peteson et al 2016



Siklik Fekundite %

PCOS

Bekle Ovulatuar siklusta %5-10

CC %70-80 ovulasyon
%20-40 gebelik

LOD %60-80 ovulasyon
%40-50 gebelik

Gonadotropin %90 ovulasyon
%30-60 gebelik

IVF Diğer endikasyonlar ile benzer





Obezite

BMI >25: diyet
BMI >35 cerrahi

ovulasyon 6 siklus bekle

6 siklus Letrozol veya CC

3-6 siklus Gonadotrpin (low dose)
• BMI düşük
• Androjen yüksek
• AMH  yüksek
• Rezervi iyi
• Takibi zor
• Diğer nedenler ile L/S
LOD olabilir…Antagonist protokol IVF/ICSI

(Gerekirse) freeze all

(-)

(-)(+)

(+)

Ovulatuar yanıt
yok ise IVF















• PCOS olgularında max 1 siklus edelim

• Diğer endikasyonlarda tartışmalı

• Üriner LH ile izlem hCG trigger kadar
etkili (daha da etkili)

• Biz ne kadar tatmin oluruz???

CC sikluslarını monitörize edelim mi?



CC sikluslarında hCG kullanalım mı?

• Üriner LH ile izlem en az hCG trigger kadar
hatta daha fazla etkili

• PCOS olgularında gerek yok

• Diğer (açıklanamayan vs.. IUI için)

• Hem koit hem de IUI sikluslarında üriner LH 
kullanımı önerilebilir

• Ancak IUI sikluslarında hCG ile daha kolay
zamanlama



CC siklusunda follikül gelişimi yok, ne 
yapalım?

• Stair step yaklaşım olabilir

• USG şart

• 50-100-150 mg aynı siklusta çıkılabilir



CC Sikluslarında Ne zaman dikkat
edelim?

• >16 mm follikül 2 veya fazla ise

• >16 mm 1 adet ve en az 2 adet >14 mm var ise



AI OI sikluslarında ne yapalım?

• CC gibi yönetelim



CC/AI ne zaman trigger edelim?

• 20 mm beklemek makul gözüküyor (serum P 
veya üriner LH ile takip mantıklı)



Siklik Fekundite %

PCOS

Bekle Ovulatuar siklusta %5-10

CC %70-80 ovulasyon
%20-40 gebelik

LOD %60-80 ovulasyon
%40-50 gebelik

Gonadotropin %90 ovulasyon
%30-60 gebelik

IVF Diğer endikasyonlar ile benzer




