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Anovulatuar hastalar 

• İnfertilite şikayetiyle başvuran çiftlerin %20 sinde anovulasyon 
mevcuttur. 

  

• Tek dominant folikülün seçilmesi ve monoovulasyonun 
sağlanması infertilite ve kronik anovulasyonu olan hastalarda 
primer amaçtır. 



Anovulatuar hastaların sınıflaması 
(WHO) 

Grup 1: Hipogonadotropik hipoöstrojenik durum (%10) 

Grup 2: Normogonadotropik normoöstrojenik durum (%80) 

Grup 3: Hipergonadotropik hipoöstrojenik durum (%10) 

Deǧerlendirme kriterleri 
1. Serum PRL normal 
2. Oligo-amenore varlığı 
3. Serum FSH-Estradiol düzeylerine göre 
 

Ovulasyon 
Indüksiyonundan  
fayda sağlar 



• Tedavi basamakları  

• Direk hipotalamopitüter reproduktif aksa etkili tedaviler 

• İndirek etkili metabolik tedaviler 

• Kombine tedaviler 

 

 



Ovulasyon indüksiyonunda 
kullanılan ajanlar 

 

• Aromataz inhibitörleri 

 

• Anti östrojenler 

    Klomifen sitrat 

    Tamoksifen 

 

 

• Gonadotropinler 

 



Estrojen sentezinde son basamakta 
görev alır 

Mekanizması tam olarak 
anlaşılamamıştır 

Androstenedion ve testosteronun 
estrojene  çevrilmesinde katalizördür 

Brodie ve ark, Endocr Relat Cancer 1999  

 

Aromataz Enzimi 



• Tip I 

Steroid yapısında 

Seçici değiller; çok toksik 
• Tip 2  

     Steroid değillerdir  

     Geridönüşümlü  

Boeddinghaus ve Dowsett, J Steroid Biochem Mol Biol 2001 

 

Aromataz inhibitörleri 



 1. Jenerasyon; toksik, seçici değil 
  Aminoglutetmid  
 2. Jenerasyon; etkili ve daha seçici 
  Fadrozol 
  Formestan 
 3. Jenerasyon etkili çok seçici 
  Anastrozol 
  Letrozol 
  Exemestan 
Buzdar , J Steriod Biochem Mol Biol 2001 

 

Tip 2 Aromataz İnhibitörleri 



• Santral etki 
• Östrojenin hipotalamustaki negatif etkisini azaltır 
• FSH salınımı arttırır 
• Östrojen reseptörlerini baskılamaz 
• FSH ın normal feedback mekanizması bozulmaz 

• Ovaryan etki 
• Erken folliküler fazda östrojen sentezini bloke eder 
• İntraovaryan androjen arttırır ve bu da insulin-like 

growth factor I (IGF-I) stimulate eder 
• Granulosa hücresinde FSH’a hassasiyeti arttırır 
• Anovulatuar ve ovulatuar hastalarda follikül 

stimulasyonunu ve ovulasyonu artırır 
Mitwally ve Casper, J Soc Gynecol Investig 2004 
Bayar ve ark,  Fertil Steril 2006 
Andersen ve Lossl, Fertil Steril, 2008  
Bosdou ve ark Human Reproduction Update, 2012 

 
 

Letrozol-Etki mekanizması 



AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

• Dolaşımdaki yağ dokusunda çevrilen estrone gibi zayıf 
östrojenlerin negatif feedback etkisini engelleyerek FSH artışı  

 

 

• AVANTAJLAR 

• 1. PKOS da periferik yaǧ dokusunun fazla olması  ve 
androjenlerin burada östrojenleri çevrilmesi nedeniyle 
özellikle avantaj olabilir 

• 2. Daha düşük oranda multifoliküler gelişim (daha az çoǧul 
gebelik riski) 

• 3. Endometriumda daha az oranda anti-östrojenik etki (SERM 
e göre) 

 

 





• PKOS ta Letrozol ile daha yüksek canlı doğum oranları 



• PKOS ta letrozol ile canlı doğum oranı %50 daha fazla  
• Gynecol Endocrinol 2015 



AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

• Letrozolün avantajı diğer ovulasyon indüksiyon ajanlarına göre 
estradiolü daha çok düşürmesi ve daha iyi bir mid-luteal PG 
düzeyi saǧlaması 

• SONUÇ: Daha doğal bir implantasyon ortamı saǧlaması 

 



AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

• En sık çekinilen nokta konjenital malformasyon riski artışı 

 

• Gözlemsel çalışmalar ve RCT sonuçlarına göre malformasyon 
riski %5 in altında  

• Bu oran klomifen ve diǧer ovulasyon indüksiyon tedavileriyle 
benzerdir. 

• Yarılanma ömrü yaklaşık 2 gündür. 

• 5 siklustan fazla tedavi önerilmez. 





AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

• Letrozol ile düşük oranları anlamlı oranda azalmıştır. 



AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

Letrozol ile konjenital anomali riski artmamaktadır. 
 



• Letrozol son tabletin alımından sonraki 5 yarılanma ömrü 
içinde(10 gün içinde) vücuttan tamamen atılır  

• Yarılanma ömrünün kısa olması ve siklusun ilk yarısında 
kullanılması, letrozolün olası teratojenik etkilerinin oluşan 
gebelikleri etkilemediğini düşündürmektedir  

Letrozol- Teratojenite 



SERM 

• Klomifen Sitrat en sık kullanılan ajan 

• Hipotalamusta estrojen reseptör antagonisti 

• Letrazol, Klomifen ya da düşük doz gonadotropinin ilk tercih 
olması şu an için tartışmalı 

• Letrazole göre daha uzun yarılanma ömrü (5-7 gün) 

• Çoǧul gebelik riski (%5-8) 

• 50-150 mg (5 gün) 

• Tedavi monitorizasyonu ve hCG kullanımı tartışmalı 

• Tedavi yanıtını hızlandırmak açısndan monitorizasyon ve doz 
artışı yapılabilir. 

• 6 siklustan fazla tedavi önerilmez 

 

 



 

• Food & Drug Administration klomifen sitratı ‘X’ grubu ilaç olarak 
değerlendirilmiştir 

• Ovulasyon indüksiyonu CC ile yapılan fetuslarda intrauterine gelişme 
geriliği daha çok olmaktadır 

• CC nin yarılanma ömrünün uzun olmasının endometriyumda ki anti-
östrojenik etkinin gebeliğin başında devam etmesine neden olduğu ve 
dolayısıyla kan akımının ve embriyogenesizi olumsuz etkilenebileceği 
düşünülmektedir 

Forman R, Gill S, Moretti M, et al. Fetal safety of letrozole and clomiphene citrate for ovulation induction. J 
Obstet Gynae- col Can. 2007;29:668–671 

Klomifen sitrat- Teratojenite 



CC ile kongenital kalp 
hastalıklarının arttığı 
bildirilmiştir 

 Reefhuis J, Honein MA, Schieve LAand The National Birth Defects Prevention Study. Use of 

clomiphene citrate and birth defects, National Birth Defects Pre- vention Study, 1997–2005. Hum 
Reprod. 2011;451–457 

 

Klomifen sitrat- Teratojenite 



Düşük Doz Gonadotropin 

• PKOS ta LH/FSH oranı yüksek olduğu için  ve OHSS- multiple 
folikül gelişim riskinden dolayı düşük doz FSH kullanımı daha 
uygun 

• Günlük 37.5-75 IU 

• 10-14 günde doz artışı ile başarılı sonuçlar 





Gonadotropin-CC 

• Düşük doz gonadotropin ile gebelik oranları anlamlı daha fazla 





• LETROZOL ILE DAHA DÜŞÜK CANLI DOĞUM 



• LETROZOL ILE DAHA AZ ÇOĞUL GEBELİK 



Letrozol ve Gonadotropinler 
Letrozol Gonadotropinlerle birlikte kullanıldığında 

 Kullanılan FSH dozu anlamlı olarak düşmüştür 

 Siklus başına düşen maliyet anlamlı olarak azalmıştır 
Bedaiwy ve ark,Human Reprod, 2006 

 Let+FSH 

589 Siklus 

FSH 

283 Siklus 

P 

FSH dozu 432 Ü 1072 0.001* 

Gebelik Oranı %14 %16 AD 

Gebelik Kaybı %12 %11 AD 

Çoğul Gebelik %17 %22 AD 



Letrozol ve Gonadotropinlerin Birlikte Kullanımı 
Bedaiwy ve ark,Human Reprod, 2006 

 

FSH 50-

150IU/g 
h

C

G Letrozol 

2.5-5 mg/g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



Letrozol Gonadotropinlerle birlikte kullanıldığında 

• Kullanılan FSH dozu anlamlı olarak düşmüştür 

• Endometriyal kalınlık Letrozol ile daha düşük bulunmuştur 

• Preovulatuar progesteron anlamlı olarak az bulunmuştur 

• Preovulatuar LH seviyeleri farklı değildir 

• Ovulatuar hastalarda FSH ile daha çok folikül elde edilmiştir 

• Gebelik oranları aynı bulunmuştur(%18 vs %17) 

• Çoğul gebelik FSH grubunda daha fazladır 

  Bedaiwy ve ark J Clin Endocrinol Metab, 2007 

Letrozol ve Gonadotropinler 



• İntra uterin inseminasyon yapılan PKOS ‘li hastalarda 
Letrozol+ FSH siklusları ile FSH siklusları 
karşılaştırıldığında 

          Daha düşük doz FSH kullanılmış 
          Daha yüksek klinik gebelik oranı elde    edilmiştir 
           (%27 vs %19) 
• Ovulatuar hastalarda ise 
          Daha düşük doz FSH kullanılmış 
          Klinik gebelik oranları arasında fark 

bulunamamıştır(%11 vs %11) 
 Mitwally ve Casper, J Soc Gynecol Investig, 2004 

 

Letrozol+Gonadotropin+IUI & 
Gonadotropin+ IUI 



  

 Letrozol+gonadotropin ile yapılan sikluslar  
CC+gonadotropin sikluslarına göre daha düşük 
estradiol, daha yüksek endometriyal kalınlık ve 
gebelik oranı elde edilmiştir 

 Her iki kombinasyon  tek gonadotropin 
kullanımına göre daha ucuza mal olmuştur 

Mitwally ve Casper, Hum Reprod 2003 

Ryan ve ark,J Reprod Med 2005 

Letrozol+Gonadotropinler & 
CC+Gonadotropinler 



 Letrozol+ HMG ile CC+ HMG siklusları karşılaştırıldığında klinik gebelik 
oranları arasında fark bulunamamıştır  

 Letrozol sikluslarında HCG günü serum progesteron seviyesi anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur - prematür LH yükselmesini önleyebileceği 
belirtilmiştir  

Byung Chul Jee ve ark, Fertil Steril, 2006 ,  

 Letrozol+ FSH ile CC+ FSH siklusları karşılaştırıldığında klinik gebelik oranları 
arasında fark bulunamamıştır  

Badawy A ve ark, J Obstet Gynaecol 2010 
Jovanovic VK ve ark, J Assist Reprod Genet 2011 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

Letrozol+Gonadotropin& 
CC+Gonadotropin 



Letrozol+Gonadotropin & 
CC+Gonadotropin Kullanımı 
Byung Chul Jee ve ark, Fertil Steril, 2006 
 Badawy A ve ark, J Obstet Gynaecol 2010  

HMG150IU/g& 

rFSH 150IU/g 

h

C

G Letrozol 

2.5mg/g& 

CC 100mg/g 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



 

• Letrozol yada CC HMG ile kullanıldıklarında 
letrozol ile daha az OHSS ve çoğul gebelik 
saptanmış klinik gebelik oranlarında fark 
yok 

Bo Hyon Yun et al Yonsei Med J 2015 ,56 ;2 
 

Letrozol& CC-HMG                       

Minimal stimulasyon Protokolü  
  



 
  
     
 
 
 
6 Mart 2010  Tarihli                 27513 sayılı Resmi Gazete 
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK    
 
• (8) İstenmeyen durum olan, anne ve çocuk sağlığını riske eden çoğul 

gebeliklerin önlenmesi esastır. Bu kapsamda; 

•              a) ÜYTE yöntemlerinden biri olan klasik ovulasyon indiksiyonu 
ile 2 (iki) den fazla folikül gelişmemesi hedeflenmelidir. Çoğul 
gebeliklerin önlenmesi için üç veya daha fazla folikül gelişmesi 
halinde artifisyel inseminasyon işlemi yapılması yasaktır. 

•              b) Merkezlerde ÜYTE uygulamasında birden fazla embriyo 
transfer edilmemesi esastır. Ancak, 35 yaşa kadar birinci ve ikinci 
uygulamada tek embriyo, üçüncü ve sonraki uygulamalarda iki 
embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla iki embriyo 
transfer edilebilir. 

•              Bu yasaklara aykırı hareket eden merkezlerin ilk tespitte 3 ay, 
ikinci tespitte 6 ay yeni başvuru kabulü durdurulur. Aykırılığın devam 
etmesi halinde merkezin ruhsatı/izin belgesi ve ÜYTE ünite 
sorumlusunun sertifikası iptal edilir.    

 



SONUÇLAR 

• Birinci basamak tedavide PKOS grubunda letrozol daha 
avantajlı görünmekte 

• Letrozol ile korkulanın aksine konjenital malformasyon riski 
diğerlerine göre artmamaktadır. 

• Açıklanamayan infertilite grubunda gonadotropinler daha 
olumlu gibi görünmekte 

• Yaşam şekli deǧişiklikleri ve metabolik yaklaşımla ilgili daha 
fazla veriye ihtiyaç mevcut. 

 


