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Değerli  Meslektaşlarım, 

2018’in geride bırakmakta olduğumuz  Mart ayında yeni toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu 
toplantıda üreme sağlığıyla ilgili konulardan amenoreye yaklaşım, antimüllerian hormonun 
değerlendirilmesi, pcos’lu olgularda ovulasyon indüksiyonu ve ovaryan hiperstimülasyon
sendromundan korunma stratejileri tartışılacaktır.  Ayrıca bu ayki  toplantımızda meme
hastalıkları ile ilgili geniş bir değerlendirme  sayın meslektaşımız Prof. Dr. Murat Kapkaç tarafından
yapılacaktır. Bu toplantımızda da ilgili konuları birlikte gözden geçirmek ve tartışmak
hede�ndeyiz. 

Bu ayki bültende değerli  arkadaşlarımız  Doç. Dr. Pınar Solmaz  Hasdemir  vulvar dermatozların 
tanı ve tedavisini ve Dr.Ferruh Acet tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında güncel
yaklaşımları içeren derlemeyi  sunuyorlar. İlginizi  çekeceğini  düşündüğümüz  bu  iki derlemeyi 
dikkatlerinize sunuyoruz. 

29 Mart 2018 Perşembe günü saat 18:00’de Hilton Oteli’nde toplantımızda görüşmek üzere, sevgi 
ve saygılarımla,

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Erol Tavmergen
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Kayıt

 I. OTURUM

17:30-18:00 

Oturum Başkanı: Erol Tavmergen
Amenore’ye güncel yaklaşım
Dr. Deniz Öztekin
Fertilite danışmanlığında AMH’nın rolü nedir?
Dr. Gülnaz Şahin
PCOS’da YÜT dışı ovulasyon indüksiyonunda
yenilikler
Dr.Ahmet Demir
Ovaryan hiperstimülasyon sendromundan
korunmak mümkün mü?
Dr. Cemal Posacı
Tartışma

18:00-18:20

18:20-18:40

18:40-19:00

19:00-19:20

19:20-19:50

 

 II. OTURUM

Oturum Başkanı:  İsmail  Mete İTİL
Meme Hakkında Herşey
Dr. Murat Kapkaç

20:30-21:15
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19:50-20:30 Kokteyl
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Kaşıntı, ağrı, disparoni, vulvodini gibi vulvar semptomlar aslında her 5 kadından birini etkileyecek kadar sık 
olup, hem kadınların bu şikayetlerini fazlaca dile getirmemesi, hem de biz hekimlerin pek sorgulamamız ned-
eniyle gözardı edilmektedir (1). Oysa bu yakınmalar sıklıkla kronik olup kadının yaşam kalitesini düşürmekte-
dirler. Kişi durumdan yakınsa bile çoğu zaman etkin bir tedavi şekli bulunamaması da durumu zorlaştırmak-
tadır.

Vulva, genital, gastrointestinal ve ürinertraktın birleştiği,tüylü ve tüysüz keratinizeciltten mukozal yüzeylere 
geçişin olduğu özel bir cilt bölgesidir.Isı, nem ve sürtünme vulvar cildin bariyer fonksiyonunu zayı�atarak irrita-
syona neden olur (2). Dolayısı ile in�amatuvarvulvardermatozların söz konusu olduğu durumda vulvarhijyen 
uygulamalarına dikkat edilmesi,allerjen ve irritanların (hijyenik pedler, antiseptikler, antibiyotikler, kondom, 
semen, kimyasal deterjanlar, topikal veya sistemik antimikrobiyaller) kullanımının önlenmesi ve vulvovajinal 
semptomları azaltmak için önerilenmedikasyonların kullanılması esastır (3)(Tablo 1).

Tablo 1. Vulvanın günlük bakımına dair öneriler

   Vulvar bakım önerileri

   Vulva temizliğinde yalnızca su kullanılması

   Banyodan sonra nazikçe kurulanması

   Gerekiyorsa nemlendirme için yağ bazlıtopikal kremlerin tercih edilmesi

   Temizlikte doğal sabunların tercih edilmesi

   İdrar sonrası vulvanın durulanması

   Yalnızca pamuklu çamaşır ve hijyenikped kullanılması

   İlişki sırasında gerekli ise silikon temelli lubrikanların kullanılması

Vulvar Kaşıntı
Öncelikle akut veya kronik olduğu ayırt edilmelidir. Akut vulvarpruritis durumunda vulvovajinalkandidiyazis ve 
bakteriyel vajinozis gibi enfeksiyonlar ve kontaktdermatid ayırıcı tanıda yer almalıdır (4).  Enfeksiyon yönünden 
ayırıcı tanıyı yapabilmek için kullanılabilecek yöntemler vajinal pH’nın değerlendirilmesi ve mikroskobik 
inceleme ile özellikle mantar tanısında kültür yapılması olabilir. Kontaktdermatid tanısı öykü ve klinik bulgular 
ile konabilir. Kronik kaşıntı genellikle dereceli olarak artar ve semptomlar ancak bir süre geçtikten sonra kalıcı 
hal alır. Kronik kaşıntı varlığında altta yatan dermatozlar (liken simplekskronikus, liken sklerozus, psoriazis gibi)

VULVAR DERMATOZLARIN TANI VE TEDAVİSİ

Doç. Dr. Pınar Solmaz Hasdemir Vulvar Dermatozların
Tanı ve Tedavisini  yazdı...
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neoplazi (yüksek  dereceli squamozintraepiteliyal lezyonlar, squamoz hücreli karsinom veya vulva’nınPaget 
hastalığı gibi) veya vulvarmanifestasyonlarla belirginleşen Crohn hastalığı, hidradenitissupurativa gibi hast-
alıklar araştırılmalıdır (5). Kronik vulvar kaşıntılı olgularda eş zamanlı bir vajinit de bulunabilir. Bu nedenle olgu-
ların başlangıç tedavisi sonrası tekrar değerlendirmeye alınarak kronik kaşıntıya katkı sağlayabilecek eşlik eden 
olası etiyolojik faktörler açısından değerlendirilmeleri önemlidir (Tablo 2). 

Tablo 2.Vulvar kaşıntı şikayetine sistematik yaklaşım

   Vulvar kaşıntı şikayetine sistematik yaklaşım

   Öykü
   İrritan ve allerjen kullanımı, hijyen alışkanlıklarını sorgula
   Varsa önceki tedavi yaklaşımları ve etkinliklerini sorgula
   Cilt hastalığı ve atopi varlığı veya öyküsünü sorgula

   Muayene
   Anogenital muayene yap
   Vajinal enfeksiyon varlığı yönünden mikroskopi ve kültür al

   Öneriler
   İrritan ve potansiyel allerjenleri kes
   Bariyer fonksiyonunu temin et (oturma banyoları ve uygun kremler)
   İn�amasyonu azaltmak açısından gerekliyse kortikosteriod başla
   Kaşınmayı kesmek için gerekliyse medikasyon (citalopram, hidroksizin, amitriptilinvb) başla
   Dermatozis mevcutsa tanıya spesi�k tedavisini başla

Vulvar Ağrı 
Vulvar ağrı enfeksiyon (kandida gibi), in�amasyon (liken planus gibi), neoplazi (Squamoz hücreli kanser gibi) ya 
da nörolojik hastalıklara (herpesnöraljisi gibi) bağlı olarak ortaya çıkabilir (6). Bazen gözle görülebilir bir bulgu 
olmaksızın ağrı vardır ve bu durum vulvudini olarak adlandırılır. Tam tanımı ile vulvodini, altta yatan etiyolojik 
faktör olmaksızın en az 3 ay süren vulvar ağrı olmasıdır (7). Vulvodini’ninjeneralize veya lokalize, spontan/ 
provake veya mikst olup olmadığı değerlendirilmelidir.  
Vulvar ağrı tarif eden bir olgunun muayenesi gözler, oral kavite ve varsa tutulmuş diğer cilt bölgelerini 
kapsayan kısa bir genel dermatolojik değerlendirme ile başlamalıdır. Vulvodini tanısı konmadan önce diğer 
olası etiyolojik faktörler dışlanmalıdır. Ağrılı bölgedikkatle incelenmeli ve varsa önceden bu şikayetine yönelik 
almış olduğu tedaviler sorgulanmalı, ağrı nedeni olabilecek faktörler yönünden tıbbi, cerrahi veya seksüel 
öyküsü sorgulanmalıdır (7). Fizik muayene sırasında bir pamuklu çubuk vestibül’e saat 2-4-6-8-10 hizalarından 
dokundurularak hastanın ağrı hissedip hissetmediği, hissediyor ise derecesi sorgulanarak not edilmelidir. 
Bazen levator ani veya obturatorinternus kası da ağrının kaynağı olabilir. Muayene sırasında bu kasların 
palpasyonu yapılarak ağrının myofasiyal kaynaklı olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Enfeksiyöz etiyolojiler 
yanma hissine neden olabilir. Enfeksiyon varlığını dışlamak için salinle ve potasyum hidroksitle ıslatılmış vajinal 
yaymaların mikroskobik değerlendirmesi yapılmalıdır. Mantar enfeksiyonunu dışlamak için vajinal kültür veya
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herpes vb.viral etiyolojileri dışlamak için PCR veya serolojik incelemelerden faydalanılabilir (8,9). Vulvarin-
�amasyon varlığına rağmen laboratuvar testlerinde enfeksiyona rastlanmadığında kontaktdermatid ve 
non-enfeksiyözin�amatuvar durumlar akla gelmelidir (9). Vulvar kaşıntının değerlendirmesinde kolposkopinin 
rutin kullanımı, henüz yerleşmiş bir öneri değildir. Vulvar kaşıntı ve vulvodini şüphesinde rutin biopsi alımının 
da altta yatan etiyolojinin saptanmasında kesin faydası ispatlanamamıştır (1,7). Yine de etiyolojik etkenin 
saptanamadığı durumlardave özellikle neoplazi şüphesi varlığında  biyopsi alım eşiğinin düşük tutulmasında 
fayda olabilir (5).Belki de en önemli nokta, semptomlara yol açabilecek birden fazla durumun bir arada olabi-
leceğinin akıldan çıkarılmamasıdır. Örneğin, vulvar kaşıntısı olan bir olguda mantar enfeksiyonunu tedavi ettik-
ten sonra tekrar değerlendirme yapmak, altta yatan bir dermatozun da tanınmasına imkan sağlayabilir (10).  

Lokal Kortikosteroidler, in�amasyonu azaltmak ve vulvarsemptomları tedavi etmek amacıyla kullanılırlar (10). 
Merhem formu, alkol veya koruyucu madde içermediği için krem veya losyon formuna göre tercih edilir. Ster-
oid kullanımının kontaktsensitizasyon, cilt değişiklikleri (eritem, atro�, telenjiektazi, stria gibi) ve sekonderen-
feksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır (5). Özellikle yüksek doz steroid kullanımında genitalirritasyon 
ve yanma ortaya çıkabilir; bu olumsuz etki uygulama öncesi steroidin bir nemlendirici ile karıştırılması ile azal-
tılabilir. Uygulamanın gece yatmadan önce yapılması ilacın uyku sırasında yerinde daha uzun süre kalmasını 
sağlayacağı için daha etkilidir. Kortikosterod kullanımı, belirli bir süre ile sınırlandırılmalı, uzun süre kullanım-
dan kaçınılmalıdır.

Belli Başlı VulvarDermatozlar
Vulvardermatoz, vulvaya sınırlı in�amatuvar durumları tanımlar ve bazen ekstragenital alanlar da olaya dahil 
olabilir. Skarlı (liken skleroz, liken planus gibi) ve skarsız (kontaktdermatid ve liken simplekskronikus gibi) olarak 
sını�andırılabilirler. Bazen birbiri üzerine süperimpoze olabilmektedirler (örneğin liken simplekskronikus ve 
liken sklerozus). 

Liken SimpleksKronikus
Cildin skarsız, kronik in�amatuvar hastalığıdır, yoğun kaşıntıyla seyreder. Herhangi bir yaşta görülebilmekle 
beraber, genellikle orta-ileri erişkin yaş hastalığıdır. Olguların yaklaşık %70’inde astım, çocukluk dermatidi gibi 
bir alerjik durum öyküsü mevcuttur, bundan dolayı lokalize bir atopikdermatid türü olduğu düşünülmektedir. 
Hastalar sıklıkla yoğun kaşıntı nedeniyle uykusuzluk yaşadıklarından yakınırlar (11). Çevresel kontaktirritanlar 
(giysiler, kimyasallar, terleme vb), enfeksiyöz veya kronik dermatolojik durumlar (kandida, liken sklerozus gibi) 
ve nörolojik veya psikiyatrik hastalıklar da kaşınma hissini arttırabilirler (12). Klinik görüntüsü eritematöz, likeni-
�ye plaklar şeklindedir. Kronik doğası gereği cilt, hiper veya hipopigmente kalınlaşmış sahalar içerebilir. Yine 
kronik kaşıntıya bağlı olarak erozyon ve ülserler de görülebilir (5). Kandidayı dışlamak için vajinal kültür alınabil-
ir. Biyopsi ancak tedaviye yanıt yoksa veya altta yatan dermatoz şüphesi varlığında yapılmalıdır(11).Tedavi  
stratejisi zemin hazırlayan faktörlerin ortadan kaldırılması, cilde bariyer fonksiyonunun tekrar kazandırılması, 
in�amasyonunazlatılması, kaşınma-kaşıma kısır döngüsüne son verilmesi şeklinde olmalıdır. Vulvarhijyene 
önem verilmeli, ancak irritanların kullanımından kaçınılmalıdır. Bariyer fonksiyonu tekrar kazandırmak için 
çinko oksit içeren merhemler kullanılabilir. İn�amasyonu azaltmak için ise orta-yüksek potenslitopikalsteroid 
merhemlerden faydalanılabilir. Antihistaminik kremler (hidroksizin 10-25 mg), sedatif ajanlar (amitriptilin 25 
mg) ve SSRI’lar (paroksetinvb) kaşıntı hissine karşı koymada yardımcı olabilir (11). Eşlik eden bakteriyel veya 
fungalenfeksiyon varsa tedavi edilmelidir.  
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Liken Sklerozis
Başlıca genital ve anal bölgeleri etkileyen, ancak yaklaşık %18 oranında ekstragenital lezyonlarla da kendini 
gösterebilen kronik in�amatuvar bir hastalıktır (13). Herhangi bir yaşta görülebilmekle birlikte, prepubertal 
kızlarda ve 40-50’li yaşlarda olmak üzere iki dönemde pik yapar. Bazen tiroiddisfonksiyonu, vitiligo, diabet gibi 
otoimmun hastalıklarla ilişkisi olabilmekle birlikte, etiyolojisi bilinmemektedir (5). Liken sklerozuslu hastanın 
geliş yakınması sıklıkla irritasyon, yanma, disparoniyi takip eden kaşınma hissi şeklindedir. Muayenede purpu-
ranın eşlik ettiği beyaz papül ve plaklar şeklinde izlenirler. Papirüs kağıdı benzer görünüm almış beyaz, incelmiş 
bir cilt görüntüsü olması, liken sklerozus için tipiktir (5).  Lezyonlar, introitustave perianal bölgede daralmaya, 
labiaminoralar ve klitoral bölgede �mozise yol açabilir (5, 14). Biyopsi tanıyı kesinleştirmek ve malignite 
olasılığını ortadan kaldırmak için önerilmelidir (14). Vitiligo ve tiroid hastalıkları gibi eşlik edebilecek otoimmun 
patolojiler açısından da araştırma yapılmalıdır. Standart tedavi yaklaşımı topikalkortikosteroid uygulamadır 
(örn. Klobetazolpropionat) (15). Topikal testosteron ve progesteronun ise tedavide yeri yoktur (16). Klobetazol 
%0,05 merhemin tavsiye edilen kullanım şekli, bir ay süre ile günde iki kez, takip eden 2 ay boyunca günde bir 
kez, ardından da haftada 2 kez olmak üzere uzun süreli kullanım şeklindedir (17). Tedavide hedef, cildin normal 
renk ve yapısına kavuşmasıdır ve 3-6 aylık kullanım sonrasında olgu bu yönden değerlendirilmelidir. İstenen 
hedefe ulaşılamamışsa intralezyonelsteroid uygulamaları (0.1 mltriamcinolone, 10 mg SF ile sulandırılarak) 
düşünülebilir. Topikalsteroidlere yanıtsız hastalarda kalsineurin inhibitörleri (tacrolimus) gibi immun-
modülatör ve antiin�amatuvar ajanlar kullanılabilir (17). Topikalretinoidler, oral siklosporin, metotreksat, kök 
hücre transplantasyonu, plateletten zengin plazma vb uygulamalar ise henüz deneysel aşamadadır (12, 14). 
Cerrahi yaklaşım ise ancak malignite ve postin�amatuvar değişiklikler (introitalstenoz veya labial füzyon vb) 
için saklanmalıdır. Liken sklerozun kronik bir hastalık olduğu ve uzun dönem takip gerektirdiği, yineliken 
sklerozusu olan olguların %4-5 oranında vulva kanseri riski altında olduğu akıldan çıkarılmamalıdır (17). Difer-
ansiye VIN (vulvarintraepiteliyalneoplazi) ile de ilişkilendirilmektedir; vulvarsquamoz hücreli kanserlerin %60’i 
HPV ilişkili değildir; bunların liken skleroz gibi in�amatuvardermatozlarlailşkili olduğu düşünülmektedir (18). 
Erken dönemde başlanan etkin steroid tedavisinin, cildi normalleştirerek maligniteye karşı koruyucu rol 
oynadığı düşünülmektedir (19).

Liken Planus
İn�amatuvarmukokutanöz bir hastalıktır. T hücre aracılı otoimmun bir hastalık olduğu düşünülmektedir (14). 
Mukozal liken planus, sıklıkla ağız, vulva ve vajeni tutar, nadiren konjonktiva, lakrimal kanallar ve özefagus gibi 
diğer mukozal yüzeyleri de tutabilir. Oral kavitede liken planusu olanların %75’ine genital liken planus da eşlik 
eder. Dolayısı ile liken planusun bir multiorgan hastalığı olduğu ve birçok sisteme ait semptomlarla ortaya çıka-
bileceği unutulmamalıdır (5). Tipik görüntüsü eritematöz plakları çevreleyen beyaz çerçeve şeklindedir ancak 
bazen uniform olarak beyaz bir görünümde olabilir. Liken planus olgularına yoğun vajinal akıntı ile karakterize 
olan desquamatifvajinit eşlik edebilir (12). Eroze vajinal yüzeylerden ülserasyon ve kanama gerçekleşebilir, 
zamanla eroze olmuş yüzeyler iyileşirken yapışıklıklara ve vajinal darlığa, dolayısı ile disparoni ve postkoital 
kanamalara neden olabilirler. Aşağıdaki belirtilerden en az üçünün var olması durumunda liken planus tanısı 
konabilir; ağrı ya da yanma, skarlaşma, hiperkeratotik sınırlar (Wickhamstriaları), başka mukozal yüzeylerde de 
tutulum, belirgin sınırlı eroziv değişiklikler içeren vajinal introitus, vajinal in�amasyon, dermis-epidermis 
sınırında lenfosit ağırlıklı bant şeklinde in�ltrat ve bazal dejenerasyon varlığı (20). Biyopsi yapılması sıklıkla 
tanıyı doğrulamak ve neoplaziyi dışlamak amacıyla gerekir. Liken planusuneroziv ve mukokutanöz olmak üzere 
alt tipleri bulunmaktadır. Erozivtip en sık rastlanan ve tedavi etmesi en güç alt tip olup, vulvo-vajinal formuna 
%70 oranında oral tutulum da eşlik ettiğinden dolayı, bir dermatolog veya diş hekimi tarafından bu açıdan da 
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 değerlendirilmeleri ve ayrıca eşlik edebilecek otoimmun hastalıklar açısından değerlendirilmeleri gerekir.Liken 
planus için tedavi seçenekleri uzman görüşleri ve klinik tecrübelere dayanmakta olup, genital liken planusun 
başlangıç tedavisi için topikalkortikosteroidler önerilmektedir (10). Liken sklerozusta olduğu gibi kalsineurin 
inhibitörler steroid-rezistan hastalık için saklanmalıdır. Sistemik steroidler, adalimumab, azathiopirin, siklofosf-
amid gibi diğer seçenekler ancak deneysel düzeyde olup, hem yan etkileri yüksek, hem de sonuçları çok başarılı 
görünmemektedir (13).  Vajinal tutulumun eşlik ettiği olgularda steroidlerinintravajinal kullanımı önerilmekte-
dir (Hidrokortizon asetat supozituvar 25 mg gece yatmadan önce 1*1 başlanıp, sempomlar azalınca doz azal-
tılarak devam edilebilir). Vajinal skar ve sineşi oluşumu varsa seksüel fonksiyona engel olabileceği için östrojen 
ve setroid krem ile kaplanmış vajinal dilatatörler ile dilatasyon denenebilir (14). Ağır durumlarda dilatatör 
kullanımı cerrahi işlem sonrasına da bırakılabilir. Liken sklerozusta olduğu gibi liken planusta da olası malignite 
riski açısından biyopsi eşiği düşük tutulmalıdır. Emosyonel destek ve seksüel disfonksiyon tedavisini de içeren 
multidisipliner yaklaşım önemlidir.  
 
Psöriazis
Genel popülasyonun yaklaşık %2’sini etkileyen kronik, in�amatuvar bir cilt hastalığıdır. Genel olarak psöriazis 3. 
ve 6. dekadlarda pik yapmakla birlikte, vulvarpsöriazis herhangi bir yaşta görülebilir (20). Düzgün sınırlı pembe 
plaklar şeklinde görülür ve genital mukozanın nemli olması nedeniyle diğer cilt bölgelerinde tipik olarak 
rastlanılan beyazımsı pullanmayı yapmaz. Tipik plak yerleşimi dirsek, diz, gluteal yarık, tırnak tabanları ve kafa 
derisi olup, varlıkları tanıyı kesinleştirmeye yardımcı olur (12).Psöriazis tanısı genellikle klinik olarak konulmakla 
birlikte, tanıyı kesinleştirmek ve neoplaziyi dışlamak açılarından biyopsi değerlidir. Diğer çoğu in�amatu-
vardermatozdaki gibi tedavi seçenekleri olgu raporlarına dayanmaktadır ve tedavi uzun süreli orta-düşük 
etkinlikteki topikalsteroid uygulamasına dayanmaktadır. İkincil tedavi seçenekleri arasında nemlendiriciler, 
topikal D vitamini analogları, pramoksin ve kalsineurininhibitörleri yer almaktadır (12). Ciddi vulvarpsöriazis 
varlığında ise sistemik tedavi (metotreksat, oral retinoidler, biyolojik ajanlar ile) ve fototerapi gündeme gelebilir 
(21).

Menopoza Ait Genitoüriner Semptomlar (Eski Adıyla ‘VulvarAtro�’)
Her iki postmenopozal kadından birinin vulvovajinal kuruluk, irritasyon, disparoni yanı sıra alt ürinertrakt prob-
lemleri yaşadığı tahmin edilmektedir (22). Semptomlar, sıcak basması vb diğer menopozalsemptomların 
başlangıcından yıllar sonra başlayabileceği gibi, perimenopozal dönemden itibaren de ortaya çıkabilir.Menop-
ozal kadınlarda vulvar doku ince, soluk, irritanlara daha duyarlı bir hal alır. VajenpH’ınındahormonal etki ned-
eniyle alkaliye dönmesi, vajen �orasında değişiliklere yol açar ve anogenital bölge kimyasal ajanlar, travma ve 
bakteriyel çoğalmaya daha duyarlı bir hal alır. Kişi bu değişiklikleri yanma, ağrı, disparoni, vestibülereritem ve 
�ssür, pürülan ve non-infeksiyöz akıntı olarak algılayabilir. Tanı klinik bulgular ve artmış (>5.0) vajinal pH’a 
dayanarak konur. Atro� ilişkili semptomlar olguların yaklaşık yarısında tedavisiz de olsa zaman içinde kaybolur 
(23). Bu nedenle tedavi, semptomları şiddetine ve hastanın tercihlerine göre planlanmalıdır. Tedavi seçenekleri 
yaşam tarzı değişiklikleri (kontaktirritanlardan kaçınılması), vajinal nemlendirici ajanlar ve düşük doz östrojen 
içeren vajinal kremlerin kullanımı şeklindedir. Orta/şiddetli disparoni tedavisinde Ospemifen (selektif östrojen 
reseptör modülatörü) ve intravajinal%0,5 DHEA vajinal suppozituvar da günlük olarak kullanılabilir (24). 
Düzenli vajinal ilişkinin devamının, ürogenitalatro�ye karşı koruyucu olduğu bilinmektedir (25). Vajinal östro-
jen formülasyonları ilk 1-2 hafta günlük, ardından haftada 2 kez idame tedavisi şeklinde planlanır. 1 yıldan uzun 
süreli topikal östrojen kullanımı durumunda pro�aktikprogesteron tedavisi eklenmesi, kesin kanıt olmamakla 
birlikte önerilebilir (23).  Diğer hormonal ajanlara benzer olarak, DHEA’nın da östrojen-sensitifmalignitelere 
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duyarlılığı arttırabileceği akılda bulundurulmalı, ilk basamak tedavi seçeneği olarak kullanılmamalıdır.

Takip
Vulvar hastalıkların kontrolü 3-4 ay alabilir, tekrarlamaması bakımından 6-12 ay aralarla uzun dönem takip 
gerektirirler (14). Biyopsi eşiği gerek tanı, gerekse tedaviye yanıtsızlık durumlarında düşük tutulmalıdır. Sekon-
derenfeksiyonlar, altta yatabilecek ek cilt hastalıkları varsa tedavi edilmelidirler. Tanısı netleştirilemeyen veya 
kontrol altına alınamayan olgular bu konuda tecrübeli bir jinekolog veya dermatolog ile konsülte edilmelidir.
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Invitro fertilizasyon (IVF) başarısızlığı hem hasta, hem de doktor açısından sıkıntılı bir durumdur. Asiste repro-
duktif teknolojiler(ART) infertil hastaya güncel yaklaşımda başarılı bir şekilde uygulanmakla birlikte ülkemizde 
ART tedavisi sonucu canlı doğum oranları ortalama %30-35 civarındadır. Klivaj aşamasında iyi kalite embryolar-
da altı transfer sonrasında dahi implantasyon başarısızlığı oranı %12 saptanmaktadır. Yani önemli oranda çift, 
tekrarlayan IVF tedavileri sonucunda gebe kalamamaktadır.
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (RIF) ile ilgili birçok yayında farklı tanımlamalar yapılmış olsa da güncel 
literatür bilgileri dahilinde en uygun tanım; 40 yaş altı bir kadında, en az 3 siklus ve en az 4 embryo transferi 
sonrası gebelik oluşmamasıdır(1).

Başarılı embryo implantasyonu, embryo ile endometrium arasında senkronize gelişim ve etkileşim gerektiren 
bir süreçtir ve bu süreci etkileyen multipl faktörler bulunmaktadır. RIF olgularının günümüzdeki araştırma ve 
tedavisi bu embryonal faktörlere ve maternal faktörlere odaklanmaktadır.

Blastokist Transferi
RIF olgularında blastokist transferi yapılmasının iki ana mantığı bulunmaktadır. Bunlardan ilki blastokist 
aşamasına ulaşan embryoların daha kaliteli embryolar arasından seçiliyor olmaları ikincisi daha iyi embryo ve 
endometrium senkronizasyonuna olanak tanımasıdır. Levitas ve arkadaşlarının 3 veya daha fazla ART başarısı-
zlığı olan hastalarda 2-3. Gün embryo transferi ile blastokist transferinin karşılaştırdıkları prospektif çalışmada 
blastokist grubunda implantasyon oranları istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur(2). 

Cochrane veritabanında 2016 yılında yayınlanan derleme sonucunda da blastokist transferi yapılan grupta 
klinik gebelik ve canlı doğum oranları yüksek saptanmıştır(3).
Cochrane veritabanında 2016 yılında yayınlanan bir derleme de yine blastokist transferi uygulanan hastalarda 
implantasyon, klinik gebelik ve canlı doğum oranları klivaj aşamasındaki embryo transferi uygulanan hastalara 
göre daha yüksek saptanmıştır(4).

Blastokist transferinin dezavantajları ise, bu aşamaya ulaşacak embryo kalmaması ve daha uzun süre kültür 
ortamında kalmanın olası zararlı etkileri olarak sayılabilir.

Assiste Hatching
İmplantasyon aşamasında embryo veya zona tabakasındaki problemler nedeniyle zonadan ayrılmanın 
olmaması durumunda implantasyon gerçekleşmemektedir. Asiste hatching yönteminde bu tabaka tyrod asid 
ile kimyasal olarak, manıplatör yardımı ile veya laser kullanılarak delinmektedir. Yapılan çalışmalarda asiste 
hatching uygulanan hastalarda implantasyon, klinik gebelik ve devam eden gebelik oranları daha yüksek sapt-
anmıştır(5). ASRM de komite görüsü olarak seçilmiş hasta gruplarında asiste hatching yöntemlerinin klinik 
değeri olabileceğini bildirmektedir(6).

TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINA YAKLAŞIM

Dr.Ferruh Acet Tekrarlayan implantasyon
başarısızlıklarına yaklaşımı yazdı...
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Ko-kültür 
Amaç Fibroblastlar, granüloza hücreleri,tubal epitelyal hücreler, endometrial hücreler gibi bir takım hücre 
dizinleri kullanarak daha iyi kalite embryo oluşturabilmek ve bu sayede implantasyon ve gebelik oranlarını 
arttırabilmektir. Literatürde Ko-kültür ile artmış implantasyon ve gebelik oranları bildiriren çalışmalarmevcut-
tur(7-8).

Preimplantasyon Genetik Tanı 
RIF olgularında embyolarda  anöploidi riski artmıştır o yüzden özellikle karşılaştırmalı genomik hibridizasyon 
yöntemi  ile canlı doğum oranlarının artabileceği öne sürülmüştür(9).

Embryoskop 
Bu yöntem ile embryolar morfometrik parametrelerine göre de takip edilebilmektedirler. Literatürde reproduk-
tif sonuçları arttırdığı yönünde bir takım yayınlar bulunsa da(10) bu etkinin istatistiksel olarak anlamsız 
olduğunu söyleyen çalışmalar da vardır(10).

Sperm DNA fragmantasyonu
DNA fragmantasyon indeksi yüksek olan hastalarda abortus oranları artmaktadır ve bu hasta grubunda IMSI bir 
seçenek olarak sunulabilir.

TESE-ICSI Uygulaması
Amaç özellikle ciddi erkek faktör olan hastalarda spermin testiküler kanallardan geçişi sırasında hasar görme-
sini engellemektir. Literatürde destekleyici yönde yayınlar bulunmaktadır(11).

Sitoplazma transferi
Prematür ovaryan yetmezlik hastaları ve ileri yaş hastalarda sitoplazma transferi yolu ile özellikle mitokondrial 
DNA nın transferi oosit aktivasyonunda fayda sağlamaktadır.

Freze All
Hipotezkontrollü ovaryan hiperstimülasyon ile sağlanan supra�zyolojik hormon düzeylerinin endometrial 
reseptiviteyi olumsuz etkilemesine dayanmaktadır. 2017 yılında yayımlanmış olan randomize kontrollü bir 
çalışmada implantasyon, devam eden gebelik ve canlı doğum oranları freze all grubunda taze transfer grubuna 
göre daha yüksek bulunmuştur(12).

Trombo�li
Özellikle faktör V leiden mutasyonu ve antifosfolipid antikor sendromu varlığı RIF ile ilgilidir ve bu hasta grubu-
nda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının gebelik oranlarını arttırdığı bildirilmiştir(13).

Allojenik lökosit immünizasyon 
Paternal antijenler ile anne adayının aşılanmasının reproduktif immünolojik antikorlar yolu ile gebelik ve canlı 
doğum oranlarını arttırdığı yönünde yayınlar bulunmaktadır(14). Ancak ciddi ana�aksi gelişme ihtimali ve 
yeterli randomize kontrollü çalışma bulunmaması nedeniyle kullanım alanı yaygınlaşmamıştır.
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Iv  immunglobulin terapi
Tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastalarda IVIG tedavisinin erken gebelik kaybını önleyici etkisi olduğunu öne 
süren çalışmalar mevcuttur(15).
Mononükleer hücre kültürlerinin intrauterin inseminasyonu
Uterin NK hücreleri (CD 56)İmplantasyon da gerçekleşen immünolojik kaskatta  önemli rol oynamaktadırlar. 
İmplantasyon öncesi daha önce periferik kandan izole edilip kültür ortamında bekletilen mononükleer hücre-
lerin intrauterin inseminasyonunun  gebelik oranlarını arttırabildiği öne sürülmüştür(16).

Uterin patolojiler
Endometrial tabakayı etkileyen myoma uteri, endometrial polip ve intrauterin adezyon gibi patolojiler de RIF 
ile ilişkili bulunmuştur ve bu tür olgularda histreskopik yaklaşım altın standart yöntemdir. Özellikle submuköz 
veya kaviteyi distorsiyone eden myomların eksizyonu gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir. IVF 
siklusları öncesi saptanan endometrial poliplerde genel yaklaşım çaplarına bakılmaksızın eksize edilmesi 
yönündedir. Asherman sendromu olgularında histereskopik sineşiyolizis uygulaması gebelik sonuçlarını 
olumlu yönde etkilemektedir.

Histeroskopi- diagnostik
Tersi yönde birçok yayın bulunsa da son yapılan TROPHY çalışması USG bulguları normal olan RIF olgularında 
rutin histeroskopinin gebelik sonuçlarını arttırmadığını göstermiştir(17).

İnce endometrıum
Endometrium kalınlığı özellikle 6 mm< saptandığında gebelik oranları çok düşüktür. Bu hasta grubunda östro-
jen destek tedavisi, granulosit koloni stimulation faktör infüzyonu ve sildena�l uygulamasının reproduktif 
sonuçları arttırabileceği ile ilgili görüşler öne sürülmüştür.

Salpenjektomi
Hidrosalpenks varlığı toksik maddelerin retrograd akışı ve �ushing etkisi ile implantasyon oranlarını düşürmek-
tedir bu yüzden hidrosalpinks varlığında salpenjektomi, proksimal tubal ligasyon veya histereskopik essure 
uygulamaları ile gebelik sonuçları artmaktadır(18).

Endometrial hasar
Endometrial hasar, hemen IVF öncesi siklusun luteal döneminde oluşturulduğundaendometriumda sitokinler 
ve büyüme faktörleri gibi implantasyonda da rolü olan maddelerin salgılanmasını uyararak  bu yolla reproduk-
tif sonuçları arttırdığı öne sürülmektedir.
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