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I-PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ 
  
 

 Serumda ve Foliküler Sıvıdaki Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) 

Değerlerinin Embryo Gelişimi ve Erken Gebelik Sonuçları ile İlişkisi 

Bu çalışmada, oosit toplanması sırasında elde edilen folikül sıvısında gebelikle ilişkili 

plazma protein-A (PAPP-A) bakılması, bunun oosit maturasyonu, embryo gelişimi ve erken 

gebelik sonuçları ile ilişkisinin değerlendirilmesi, ayrıca eş zamanlı olarak serumda PAPP-A 

seviyesine bakılması ve bunun foliküler sıvıdaki seviyeler ve diğer parametreler ile 

korelasyon gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirmede 

anlamlı sonuçlar elde edilirse, yardımcı üreme tekniğinin başarısını önceden tahmin etmekte 

kullanılabilecek ekonomik ve kolay ulaşılabilir uygun bir test bulunabilecek, tedavinin tek ve 

sağlıklı bir gebelikle sonuçlanmasında başarı oranları artırılabilecektir.  

İnfertilite nedeni ile merkezimizde takip edilen, ICSI ve ET için kontrollü overyan 

hiperstimulasyon yapılması planlanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 55 hasta çalışmaya 

dahil edilmiştir. Tüm hastalara uzun agonist protokol kullanılarak ovulasyon indüksiyonu 

yapılmış, her hastanın ikişer adet folikülünden oositler folikül sıvısından ayrıldıktan sonra 

elde edilen folikül sıvıları ve oosit toplanması sırasında alınan kanları 4000 g’de 10 dakika 

santrifuj edilmiş, süpernatanlar aspire edilerek Eppendorf tüplerine konmuş ve örnekler 

PAPP-A tayinine kadar -80ºC’de saklanmıştır. İşaretlenen oositlerin maturasyonu ve 

fertilizasyonu değerlendirilmiş, oluşan embryoların kaliteleri morfolojik özelliklerine göre 

skorlanmıştır. Örnekler oda ısısında çözüldükten sonra PAPP-A ölçümleri 

Floresanimmunoassay (FIA) yöntemi ile yapılmıştır. PAPP-A  seviyelerinin embryo kaliteleri 

ve gebelik oranları ile korelasyonu değerlendirilmiştir. 

Folikül sıvılarında bakılan PAPP-A değerleri ile aynı foliküllerden elde edilen embryo 

kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Embryolar kalitelerine göre ayrıldığında, 

elde edildikleri foliküllerin PAPP-A değerleri arasındaki fark da anlamlı bulunmamıştır. 

Ancak, gebelik oluşan hastalarda oosit toplanması sırasında serumda bakılan PAPP-A 

değerleri gebelik oluşmayan hastalardakine göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p < 0,05). 

Oosit toplanması sırasında serumda bakılan PAPP-A değeri  ≤ 1.5 olduğunda gebelik olasılığı 

daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, serum PAPP-A değerleri ile diğer parametreler 

arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

 



The Association of Pregnancy Associated Plasma Protein–A (PAPP-A) Levels in Serum 

and Follicular Fluid with Embryo Development and Early Pregnancy Results 

The objective of this study was to measure pregnancy associated plasma protein-A 

(PAPP-A) in follicular fluid during oocyte aspiration, to investigate its association with 

oocyte maturation, embryo development and early pregnancy results, and also to investigate 

serum levels of PAPP-A, its relation with follicular fluid levels and other parameters. The 

results of the study might help to introduce an economic, accessible and proper test to predict 

the success of the assisted reproductive technic; and the success rates to obtain single and 

healthy preganancies would be improved. 

Fifty five patients who were followed in our center, for whom ICSI and ET was 

planned, and who accepted to attend the study were recruited. Long agonist protocol was 

applied to all of the patients for ovulation induction. Follicular fluid was obtained from two 

seperate follicules of each patient after picking the oocytes. Together with the serum 

specimen collected durind oocyte aspiration, they were centrifuged at 4000 g for 10 minutes. 

Supernatant was taken and collected in the Eppendorf tubes and the samples were kept at -

80ºC until assessment of PAPP-A levels. Marked oocytes were evaluated for their maturation 

and the fertilisation was followed. The quality of the embryos were classified according to 

their morphological features. PAPP-A levels were measured via Fluorescence immunoassay 

(FIA) method after melting the samples at room temperature. Correlation of PAPP-A levels 

with embryo quality and pregnancy rates were assessed.  

There was not any significant association between the follicular fluid PAPP-A levels 

and the embryo qualities obtained from the same follicles. When the embryos were classified 

according to their qualities, the PAPP-A levels of their follicles were not significantly 

different as well. In contrast, serum PAPP-A levels during oocyte aspiration were 

significantly lower in patients who got pregnant when  compared to the patients who could 

not get pregnant (p < 0,05). Serum PAPP-A levels ≤ 1.5 at the time of oocyte aspiration, 

accompanied higher pregnancy chances. However, serum PAPP-A was not significantly 

related to other parameters. 

 

 

 

 



II-AMAÇ VE KAPSAM 

Bu çalışmada, oosit toplanması sırasında elde edilen folikül sıvısında gebelikle ilişkili plazma 

protein-A (PAPP-A) bakılması, bunun oosit maturasyonu, embryo gelişimi ve erken gebelik 

sonuçları ile ilişkisinin değerlendirilmesi, ayrıca eş zamanlı olarak serumda PAPP-A 

seviyesine bakılması ve bunun foliküler sıvıdaki seviyeler ve diğer parametreler ile 

korelasyon gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Oosit Morfolojisi ve Maturasyonu 

Embryoların kalitesi, büyük oranda köken aldığı gametlerin kalitesi ile ilişkilidir, bu 

nedenle oositlerin morfolojik görünümünün embryonun gelişimsel potansiyelini ön görmede 

yol gösterici olabileceği düşünülmüştür.   

Işık mikroskopu ile gözlenen normal bir insan metafaz II (MII) oositinde genellikle 

yuvarlak, berrak bir zona pellusida, basit fragmente olmayan I polar cisim (IPB) içeren dar 

perivitellin boşluk, inkluzyon içermeyen, soluk, orta derecede granüllü sitoplazma 

bulunmalıdır (1,2,3,4,5). Oosit morfolojisi ve embryo gelişimi arasındaki ilişkiyi araştıran bir 

çok çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, oositlerdeki bu morfolojik bozukluklar ile 

fertilizasyon oranları ve embryo gelişimi arasındaki ilişki henüz açıklık kazanmamıştır (6).   

Embryo kalitesinin oosit görünümü ile ilişkisi olmadığını belirten çalışmaların (7,8) yanı 

sıra, oosit morfolojisi ve embryonun gelişimsel potansiyeli arasında ilişki olduğunu gösteren 

yayınlar da vardır (9,10,11,12).  

Polar cisim morfolojisi de bazı çalışmalarda blastokist gelişimi ile ilişkili olarak 

bulunmuştur. Ebner ve arkadaşları, yuvarlak ya da oval polar cisimleri olan oositlerin, 

fragmentasyon gösteren ya da yuvarlak veya oval olmayan polar cisimleri olan oositlere göre 

daha iyi implantasyon oranları olan embryo gelişimine yol açtıklarını göstermişlerdir (13).  

Xia ve arkadaşlarının çalışmasında, IPB, perivitelin boşluğun büyüklüğü ve sitoplazmik 

inklüzyonlara göre yapılan oosit sınıflandırması, fertilizasyon oranları ve ICSI sonrası embryo 

kalitesi ile ilişkili bulunmuştur, özellikle perivitellin boşluğun geniş olması halinde 

fertilizasyon oranlarının azaldığını göstermişlerdir (2). Ayrıca, IPB morfolojisinin 

fertilizasyon ve ICSI sonrası embryo kalitesinin belirteci olabileceği de öne sürülmüştür 

(14,15).  IPB morfolojisi artmış implantasyon ve gebelik oranları ile ilişkili bulunmuştur. 

Bununla birlikte, IPB fragmentasyon ve embryo implantasyon oranları arasında ilişki 



olmadığını gösteren araştırmalar da mevcuttur (16,15).  

Sjöblom ve arkadaşlarının çalışmasında da oositteki sitoplazmik anomaliler ve özellikle 

geniş perivitellin boşluk, blastokist gelişiminde azalma ile ilişkili bulunmuştur (12).  

Rienzi ve akadaşlarının çalışmasında, sadece MII evresindeki belirli oosit özelliklerinin 

(anormal IPB, geniş perivitellin boşluk, artmış sitoplazmik granüller ve merkezi yerleşimli 

granüler bölgenin varlığı) hücrelerde azalmış fertilizasyon, yarıklanma ve kaliteli embryo 

geliştirme potansiyeli ile ilişkili bulunmuştur (6).  

Oosit morfolojisi, oluşacak embryonun gelişimi hakkında önemli bilgiler verebilse de, 

bu değerlendirme, sonraki evrelerdeki değerlendirme kadar kuvvetli değildir ve pronuklear ve 

embryo değerlendirmesinin yerini tutamaz (6).       

Genellikle pronukleer derecelendirme fertilizasyondan 16-18 saat sonra yapılmaktadır 

ve bu değerlendirmede pronükleer boyut ve simetri, nukleollerin boyutları, sayıları, eşitlikleri 

ve dağılımı, stoplazmanın görünümü dikkat edilen faktörlerdir (17). 

Anormal pronuklear oluşumun (PN) da zigot gelişimini olumsuz etkilediği gösterilmiştir 

(18). Normal olarak, iki pronuklear oluşum kısa bir süre görünür ve hızlıca stoplazmanın 

merkezine hareket ederler. Sonrasında nukleolar pozisyon karşılıklı PN’lerin komşu 

kutuplarında polarize olur. Nukleolar dinamiklerdeki senkronizasyon bozukluğu, azalmış 

gelişimsel potansiyel ile ilişkili bulunmuştur (19,20). PN ve nukleolar morfolojinin blastokist 

gelişiminin önemli belirleyicileri olduğu gösterilmiştir (12). 

 

2.2. Embryo Gelişimi 

 Embryonun gelişim ve implantasyon potansiyelinin değerlendirilmesi, düşük çoğul 

gebelik oranları ile yüksek gebelik oranları elde edebilmek açısından, transfer edilecek 

embryoların seçiminde büyük önem taşımaktadır.  

 Embryolojik skorlama, oositleri, zigotları, 2-12 hücreli embryoları ve blastokistleri 

kapsar. Embryo değerlendirmesinde sonraki aşama inseminasyon ya da ICSI sonrası 24-28. 

saatte, ilk yarıklanma olduğunda, blastomer simetrisi ve fragmentasyon yaygınlığının 

incelenmesidir. Bu aşamada iyi kalite embryoda iki eşit ve simetrik blastomer vardır ve 

fragmentasyon yoktur ya da göz ardı edilebilir düzeydedir. Mitoz bölünmelerin sıklığı 

embryonun gelişimsel potansiyeli ile ilişkilidir. İyi kalite embryolarda kültürün ikinci 

gününde en az 4 hücre ve kültürün üçüncü gününde en az 8 hücre bulunmaktadır (17).  



 İnsan 2. ya da 3. gün preimplantasyon embryolarının gelişimsel potansiyelini 

değerlendirmek üzere çeşitli embryo skorlama sistemleri tanımlanmıştır. En sık kullanılan 

sistemlerde, blastomerlerin yarıklanma oranları (blastomer sayısı), blastomerlerin şekil ve 

büyüklüğü ve çekirdeklenmemiş fragmanların oranı göz önünde bulundurulmaktadır 

(21,22,17). Bir çok çalışma, minor fragmentasyondan bağımsız olarak, optimal yarıklanma 

oranının transfer edilecek embryo seçiminde en önemli kriter olduğunu göstermiştir (23,24). 

Zona kalınlığındaki farklılıklar, embryo simetrisi ve çok çekirdekli blastomerlerin varlığı da 

implantasyon oranlarını etkilediği gösterilen faktörlerdir (23,25,26,27).  

 Bunların dışında, uzatılmış embryo kültürü ve 5. gün embryo transferinin pratikte 

yaygınlık kazanması ile blastokist kalitesi sınıflandırması da geliştirilmiştir. Buna göre, ince 

zona pellusida, düz trofoektoderm, blastomerlerin eşitlik ve sıkı adezyonu, açıkça görülebilen 

blastokist kavitesi ve sıkıca kümelenmiş bir çok hücre ile iyi gelişmiş iç hücre kitlesi, en iyi 

blastokist kalitesi için gerekli en önemli parametrelerdir (17).      

 

2.3. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri (IGF) ve Oosit Maturasyonundaki Rolü  

 Oosit maturasyonu ve embryo kalitesi, in vitro fertilizasyon sonuçlarını önemli derecede 

etkiler. Bunu etkileyebilecek bir çok faktörün yanı sıra, folikül sıvısındaki çeşitli medyatörler 

de araştırma konusu olmaktadır.   

 Klasik olarak over fonksiyonlarının düzenlenmesi, gonadotropik hormonların foliküler 

ve luteal büyüme ve farklılaşmayı uyarması ve overyan hormonların salınımı ve hedef 

organlarda etki göstermesi olarak düşünülürdü. Hormonların spesifik reseptörler tarafından 

kontrol edildiği ve folikül geliştikçe foliküler hücrelerdeki reseptörlerin tiplerinin ve 

sayılarının değiştiğinin anlaşılması, foliküllerin farklı evrelerde aynı gonadotropik uyarıya 

farklı yanıt verebilmesini aydınlatmıştır. Son yıllarda foliküllerin mikroçevresinin folikül 

düzenlenmesinde kritik ince ayarı sağladığı düşünülmektedir (28).   

 Folikül sıvısı, folikulogenez süresince oositin olgunlaştığı mikroçevredir. Foliküler 

sıvıdaki değişiklikler oosit olgunlaşmasını ve kalitesini, fertilizasyonu, erken embryonik 

gelişimi ve gebelik sonuçlarını etkileyebilir. İnsan folikül sıvısında sitokinler ve büyüme 

faktörleri gibi folikül büyüme ve maturasyonunu, ovulasyonu ve foliküler atreziyi etkileyen 

çeşitli maddeler bulunmaktadır. Yakın zamandaki çalışmalar, IGF sistemine ait elemanların 

insan folikül sıvısında önemli miktarda bulunduğunu ve insan granuloza hücrelerinden 

üretildiğini göstermiştir.  



 IGF’ler, insulin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı proteinleri (IGFBP’ler) ve IGF 

reseptörleri overyan foliküler gelişim, oosit maturasyonu ve embryo gelişimi 

patofizyolojisinde önemli role sahiptir (29).  

 IGF otokrin/parakrin sistemi IGF-I ve IGF-II peptitlerinden, onların bağlayıcı proteinleri 

olan IGFBP-1 – IGFBP-6 ve hedef hücrelerdeki tip I ve tip II IGF reseptörlerinden oluşur 

(29,30,31,32).  

 IGF-I, hücre faklılaşmasını etkileyebilecek mitojenik etkilere sahip bir peptittir, bu 

etkiyi granuloza hücrelerinde de gösterir. Folikül stimule edici hormon (FSH) uyarısı ile 

granuloza hücrelerinde üretilir. IGF-I’in granuloza hücrelerinin proliferasyon ve 

farklılaşmasını uyardığı gösterilmiştir, ayrıca teka hücrelerinde de steroidogenezi 

uyarmaktadır. Çeşitli çalışmalar IGF-I’in folikülün faklı gelişim evrelerinde granuloza 

hücrelerinde farklı işlevleri uyardığını göstermektedir (33). FSH ile sinerjik etki göstermekte 

ve antral foliküllerde estradiol (E2

 IGF-I ve II foliküler sıvıda bulunur. IGF-I’in serum seviyeleri foliküler sıvıdaki 

seviyeleri ile tutarlılık gösterir ve lokal IGF-I’in de novo üretimden ziyade dolaşımdan 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

) üretimini artırmaktadır (28). IGF-I’in folikül apopitozunu 

engelleyici etkisi vardır. Bununla birlikte, insanlarda serumdaki IGF-I’in overyan foliküllerin 

gelişim ve olgunlaşması için gerekli olmadığı belirtilmiştir (33). 

 IGF-II dominant foliküllerde, küçük folikülerle karşılaştırıldığında daha yüksek 

yoğunlukta bulunur. Ayrıca IGF-II yoğunluğunun overyan venöz akımlarda periferik 

dolaşıma göre önemli derecede yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunun dışında, folikül 

sıvısındaki IGF-II seviyesinin folikül gelişimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. IGF-II 

preovulatuar granuloza hücrelerinde üretilir, serum ve foliküler sıvıdaki konsantrasyonları 

arasında korelasyon bulunmaz ve temel intraoveryan büyüme faktörü olduğu öne sürülmüştür 

(34).   

 IGF’lerin Tip I ve Tip II olmak üzere iki farklı reseptörü bulunmaktadır. Tip I reseptör 

IGF-I ve IGF-II’nin somatomedin benzeri görevlerinin çoğuna aracılık etmektedir. Yapısal ve 

fonksiyonel olarak insulin reseptörüne benzer, bu reseptörün IGF-I’e afinitesi  IGF-II ‘ye 

afinitesinden biraz daha; insuline afinitesinden ise çok daha fazladır. Tip II ya da IGF-II/ 

Mannoz-6-Fosfat reseptörü ise IGF-II ya da lizozomal enzimler gibi Mannoz-6-Fosfat içeren 

molekülleri bağlar. Bu reseptör insulini bağlamaz, IGF-I’i ise çok düşük afinite ile bağlar 

(33). 



 IGF’lerin aktivitesi katalitik proteinler ve IGFBP’ler ile kontrol edilir. Serumda IGFBP, 

IGF-I ve II’nin taşıyıcısıdır, ayrıca IGF’leri parçalanmaktan koruyabilir ve IGF için taşıyıcı 

ortam ve depo olarak görev yapar. Esas olarak IGF konsantrasyonundan çok IGF 

biyoyararlanımı overyan foliküllerin büyüme ve atrezisinde etki göstermektedir. IGFBP’ler 

tüm biyolojik sıvılarda bulunmaktadır.  

Özellikle düşük molekül ağırlıklı (< 40 kDa) IGFBP’ler (IGFBP-2, IGFBP-4, IGFBP-5) 

IGF’lere bağlanarak ve onların reseptörlerine bağlanmalarını engelleyerek IGF’lerin etkilerini 

olumsuz etkileyebilmektedir (28). Bu grup IGFBP’lerin serum seviyeleri Büyüme 

Hormonundan (GH) etkilenmez ya da olumsuz olarak etkilenir (33).  

IGFBP-3 (150 kDa) yetişkin serumundaki esas IGFBP’dir. IGFBP-3’ün serum 

konsantrasyonları GH ve IGF-I ile düzenlenmektedir (33). Ancak IGFBP-3’ün over 

dokularında çok az üretildiği ya da hiç üretilmediği gösterilmiştir. Bu nedenle intrafoliküler 

IGFBP-3 seviyelerinin, folikül sıvısına IGFBP-3 girişini etkileyen vasküler geçirgenlikteki 

değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir (28).  

IGFBP-1 (28kDa) IGF-I’in büyüme hormonundan bağımsız taşıyıcısıdır ve serumda 

küçük bir rol oynar, fakat luteinize edici hormon (LH) yükselmesini takiben dominant 

folikülün granuloza hücrelerinden salınır.  

IGFBP-1, IGF-I’i inhibe eder, IGFBP-3 de IGF-I ve II’yi inhibe eder ve düzenleyici rol 

oynar (34,35,36).  

Foliküler sıvıda düşük molekül ağırlıklı IGFBP’ler (IGFBP-2, -4, -5) de gösterilmiştir 

ve bunların folikül içi konsantrasyonlarının gelişimsel ve hormonal olarak düzenlendiği 

gösterilmiştir. Bu proteinler dominant ve preovulatuar foliküllerde az miktarda 

gösterilebilmektedir (28). IGFBP-2, IGFBP-4 ve IGFBP-5’in intrafoliküler seviyeleri 1-2 mm 

çaplı foliküllerden preovulatuar foliküllere gidildikçe önemli derecede azalmakta, atretik 

foliküllerde ise artmaktadır. Bu değişiklikler, mRNA ekspesyonu ve proteolitik yıkımdaki 

değişikliklerle ilişkilidir (33). 

IGF-I ve IGFBP-3’ün insanlarda folikül gelişiminde önemli bir rol oynadığı çeşitli 

çalışmalarda gösterilmiştir (30). IGFBP-3 seviyelerinin IGF-I ve IGF-II seviyeleri ile 

korelasyon gösterdiği ve IGF’lerin esas taşıyıcı proteini olarak önemi çeşitli çalışmalarda 

vurgulanmıştır (36). IGFBP-3 serum ve foliküler sıvıdaki esas IGFBP’dir (37). İnsan 

overinde, IGFBP-3, östrojen dominant foliküllerde IGF-II’nin artışını yansıtır ve östrojen 

dominant folikülde IGF-II’nin düzenleyicisi olarak görev yapar (29).  



Androjenler de gonadotropinlerden bağımsız erken evredeki küçük foliküllerin 

gelişimini uyarmaktadır. Androjenler, primordiyal foliküllerin primer folikül havuzuna geçiş 

oranını artırmaktadır ve bu etkinin IGF-I ve tip I reseptör artışı ile ilişkili olduğu öne 

sürülmüştür. Aynı zamanda granuloza hücre apopitozunu da engelledikleri belirtilmektedir. 

Bu bulgular polikistik over sendromu görülen hastalarda küçük antral foliküllerin uzun süre 

kalması ile de tutarlıdır (33,38). IGF-I LH ile birlikte, teka interstisyel hücrelerinde LH 

reseptörlerini uyararak ve LH’ın uyardığı cAMP’yi artırarak androjen biosentezini 

artırmaktadır. IGFBP-1 ise granuloza hücrelerinden östradiol oluşumunu artırarak teka 

hücrelerinden IGF-I’in uyardığı androjen üretimini ve sonuçta bunun yol açtığı foliküler atrezi 

ve anovulasyonu engellemektedir (androjen dominant folikülden östrojen dominant foliküle 

geçiş). Granuloza hücrelerinden üretilen IGFBP-1’in IGF-I aktivitesini yeterli derecede 

antagonize edememesi durumunda androjenlerin fazla üretimi foliküler maturasyonu olumsuz 

etkilemektedir. IGF-I’in bu şekilde geç embryo gelişimini de olumsuz etkileyeceği 

vurgulanmaktadır (29).  

IGF-II biyoyararlanımının IGFBP-4 ile inhibe edildiği gösterilmiştir. Seçilmiş insan 

foliküllerinde IGFBP-4, IGF-II’nin özellikle androjen dominant foliküllerde bol miktarda 

bulunan inhibitörüdür. IGFBP-3, IGFBP-4’ün IGF-II üzerindeki etkisini tersine çevirir. 

Folikül sıvısında artan IGFBP-3 seviyeleri IGFBP-4 ile yarışır ve IGF-II’nin luteal oluşumu, 

geç oosit maturasyonunu ve embryo gelişimini uyarıcı etkilerini korur (29).  

Bununla birlikte, spesifik IGFBP proteazları IGFBP’leri parçalar ve IGF’lerin 

reseptörlerine bağlanmasına izin verir. IGF sistemindeki herhangi bir bileşendeki değişiklik 

folikül gelişimini etkileyebilmektedir (28).  

IGFBP-4’ü parçalayan intrafoliküler protezın, metalloproteaz süper ailesine dahil 

olduğu gösterilmiştir, IGF I ve II tarafından artırılır.  

Yakın zamanda, insan fibroblast ve osteoblast kültürlerinde üretilen IGFBP-4’e özel 

proteazın Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) olduğu tanımlanmıştır. PAPP-A 400 

kDa ağırlığında büyük dimerik bir glikoproteindir. Gebelik süresince eosinofil majör bazik 

protein proformu (proMBP) ile 2:2 disülfid bağlarla 500 kDa’luk bir bileşik oluşturarak 

dolaşımda artan oranlarda bulunmaktadır (39,40).  

IGFBP-4, spesifik IGFBP-4 proteazı olan PAPP-A tarafından parçalanır, bu da IGFBP-

4’ün IGF-II’ye bağlanma afinitesinde azalma ve IGF-II’nin biyoyararlanımında artışla 

sonuçlanır (29,37,41).  



Azalmış IGFBP-4 ve artmış PAPP-A seviyeleri dominant folikülün seçimi ile 

ilişkilendirilmiştir. PAPP-A ekspresyonu antral foliküllerin granuloza hücrelerinde 

gösterilmiştir (33). Ovulasyondan hemen önceki geç foliküllerde ise PAPP-A düşük, IGFBP-4 

ise yüksek olarak bulunmuştur.  

Wang ve arkadaşlarının çalışmasında, oosit toplanması sırasında folikül sıvısında 

yüksek IGF-II, yüksek IGFBP-3, yüksek IGFBP-4 ve düşük PAPP-A seviyelerinin, daha iyi 

oosit maturasyonu ve erken embryo gelişimi (oosit toplanmasından sonra 48 saat içinde) ile 

korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Bu parametrelerin, hangi oositlerin başarılı bir şekilde 

döllenebileceğini ve 2. gün embryolarına gelişebileceklerini tahmin etmede kullanılabileceği 

öne sürülmüştür. Ayrıca yüksek IGFBP-1, yüksek IGFBP-4 ve düşük IGF-I seviyelerinin, 

oosit toplanmasından sonra 48-72 saatteki geç embryo gelişiminde olumlu olacağı 

belirtilmiştir (29). 

 

2.4. Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) 

Memeli türlerinde overin foliküler büyümesi, IGF’leri bağlayarak ve biyoyararlanımını 

azaltarak inhibe eden düşük molekül ağırlıklı IGFBP’lerin (IGFBP-2, -4, -5) intrafoliküler 

seviyelerinde azalma ve bunun sonucunda IGF biyoyararlanımında artış ve granuloza 

hücrelerinin FSH duyarlılığında artış ile karakterize olduğu düşünülmektedir (39,42). Bu 

bağlayıcı proteinlerdeki azalmanın folikül içi proteolitik aktivite artışına bağlı olduğu 

gösterilmiştir (43,44) Dominant olacak folikülde gösterilebilen en erken biyokimyasal 

değişiklik PAPP-A düzeyindeki artıştır ve bu artış IGFBP-4 ve -5 düzeylerinde azalma ve 

serbest IGF düzeylerinde artış ile sonuçlanır. Bu değişikliklerin östradiol üretimini artıracak 

FSH ile sinerji gösterdiği vurgulanmıştır (28).  

Granuloza hücrelerinde üretilen ve insan preovulatuar foliküllerinin folikül sıvılarında 

gösterilen IGFBP-4 proteazı PAPP-A’nın preovulatuar foliküllerde sadece IGFBP-4 

proteolitik aktivitesinden sorumlu olmadığı, aynı zamanda IGFBP-5’in parçalanmasında da 

önemli rol oynadığı gösterilmiştir. IGFBP-5 proteolizi de esas olarak dominant folikülde 

gösterilmiş ve aynı kohorttaki diğer foliküllerde göz ardı edilebilir düzeyde düşük 

bulunmuştur (42,45).  

Ayrıca PAPP-A mRNA’nın atreziye uğramayan ve sağlıklı şekilde büyüyen foliküllerde 

olduğu gösterilmiştir (46,47) ve sığır granuloza hücrelerinde aromataz ve LH reseptör 

ekspresyonu ile korelasyon göstermektedir (47). Sağlıklı büyüyen foliküllerde granuloza 



hücrelerinden PAPP-A salınımının artması IGFBP-4 seviyelerinin azalmasından sorumlu 

bulunmuştur (39). 

Bunun dışında, PAPP-A’nın in vitro koşullarda IGFBP-2’yi de parçalayabildiği 

gösterilmiştir (39). PAPP-A’nın IGFBP-2’deki etkisi IGFBP-4’te olduğu gibi, IGF’ler 

tarafından artırılmaktadır. 

İn vivo, IGFBP-2 yıkımı muhtemelen sadece yüksek IGF biyoyararlanımı gösteren 

preovulatuar foliküllerde olmakta iken, IGFBP-4 sağlıklı büyüyen foliküllerde 

parçalanabilmektedir. Preovulatuar foliküllerde PAPP-A’nın IGF bağımlı IGFBP-2 

yıkılımından sorumlu olduğu gösterilmiştir (39). İn vitro koşullarda IGFBP-2’nin PAPP-

A’nın etkisine IGFBP-4’ten daha az duyarlı olduğu gösterilmiştir. Eksojen IGF’lerin 

olmaması halinde IGFBP-2 ancak kısmen parçalanabilmektedir. IGFBP-2’nin de IGFBP-4 

gibi, IGF’ler ile bağlandığında parçalanmaya uygun bir yapı kazandığı düşünülmektedir (48).  

 Diğer türlerde de geç dominant foliküllerde IGFBP-2’ye karşı proteolitik aktivite 

gösterilmiştir. Bu proteolitik aktivite insan PAPP-A antikorları ile kısmen nötralize edilmiştir. 

Ayrıca proteolitik aktivitenin erken ve geç dominant foliküllerde yüksek, diğer foliküllerde 

çok düşük ve insan koryonik gonodotropini (hCG) tedavisinden 35 saat sonra toplanan 

preovulatuar foliküllerde hafifçe düşük olduğu gösterilmiştir (49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-MATERYAL VE YÖNTEM 

Haziran 2009 – Aralık 2009 tarihleri arsında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine 

başvuran, intrastoplasmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ve embryo transferi (ET) için kontrollü 

overyan hiperstimulasyon yapılacak olan 55 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Her hastanın 

ICSI ve ET yapılmak üzere ovulasyon indüksiyonu uygulanan birer siklusundan elde edilen 

iki ayrı folikülünden folikül sıvısı örneği ve serum örnekleri alınmıştır. Tüm hastalar çalışma 

hakkında bilgilendirilerek, hastalardan çalışmaya dahil edildiklerine dair yazılı 

Bilgilendirilmiş Onam Formu (Ek 1) alınmıştır. ICSI ve embryo transferi endikasyonları, 

erkek faktör infertilitesi, tubal okluzyon ya da yokluk, ovulasyon bozuklukları, 

endometriyozis, açıklanamayan infertilite durumlarıdır. 40 yaşın altında olan, polikistik over 

sendromu ya da bilinen başka hastalığı olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 

infertilite süreleri ve önceden tedavi uygulanmış olması ya da olmaması, çalışmaya dahil 

edilme ya da dışlanma koşulu olarak kabul edilmemiştir.  

 

3.2. İndüksiyon Protokolü, Oosit Toplanması ve Kültürü 

Tüm hastalara bir önceki menstruel siklusun yirmi birinci gününden başlanarak hCG 

gününe kadar (uzun protokol) subkutan enjeksiyon ile Gonadotropin Serbestleştirici Hormon 

(GnRH) agonisti olan Leuprolid Asetat (Lucrin, Abbott Laboratuvarları, Fransa) 

uygulanmıştır. Bu şekilde pituiter desensitizasyon sağlanmıştır.  Overyan stimulasyon için 

menstruasyonun üçüncü gününden başlanarak subkutan olarak rekombinant insan folikül 

stimule edici hormonu (rFSH; Gonal-F, Serono Laboratuvarları, İngiltere ya da Puregon, 

Organon, Hollanda) ve/veya intramusküler olarak insan menopozal gonadotropin (hMG; 

Menogon, Er-Kim) uygulanmıştır. Doz ayarlaması, kadının ovulasyon indüksiyonuna yanıtına 

göre yapılmıştır. Foliküler gelişim, düzenli aralıklarla bakılan transvajinal ultrason ve serum 

östradiol seviyeleri ile monitorize edilmiştir. En az iki folikülün çapı 18 mm’ye ulaştığında, 

Leuprolid asetat, rFSH ve hMG kullanımı kesilerek 10000 IU İnsan Koryonik Gonadotropin 

(hCG; Pregnyl, Organon, Hollanda) intramusküler olarak uygulanmıştır. Bu uygulamayı 

takiben 35 saat sonra oosit toplanması işlemi uygulanmıştır.  

Elde edilen oositler, kendilerini çevreleyen kumülüs hücrelerinden hyaz enzimi 

kullanılarak ayrıştırılmış ve ICSI işlemine kadar %6 CO2   ve 37˚C’de, insan serum albumini 

de eklenerek,  hyaluronan, glukoz, laktat, pirüvat, aminoasitler, elektrolitler ve penisilin G 



içeren bikarbonat tamponlu bir ortamda (G-Fert; Vitrolife, Kolorado, ABD) bekletilmiştir.  

 

3.3. Folikül Sıvısı ve Serumların Toplanması ve Saklanması 

Her hastanın ikişer adet folikülünden, oositler folikül sıvısından ayrıldıktan sonra elde 

edilen folikül sıvıları (işaretlenerek) ve oosit toplanması sırasında alınan kanları olmak üzere 

her hastaya ait üçer örnek 4000 g’de 10 dakika santrifuj edilmiş, süpernatanlar aspire edilerek 

Eppendorf tüplerine konmuş ve örnekler PAPP-A tayinine kadar -80ºC’de depolanmıştır.  

 

3.4. Embryo Sınıflandırması 

ICSI sonrası 16-18. Saatte fertilizasyon olup olmadığı araştırılmıştır. Oluşan embryolar 

G1-G2 version 5 (Vitrolife, Kolorado, ABD) ortamına ekilerek %6 CO2

         Transfer edilecek embryolar bu sınıflandırmadaki morfolojik özelliklere göre 

seçilmiştir. Embryo transferi Swemed (Vitrolife, İsveç)  kateter kullanılarak ultrason eşliğinde 

yapılmıştır. Embryo transferinden 12 gün sonra kanda serum β -hCG değeri ölçülerek 

implantasyon değerlendirilmiş, gebelik varlığı ise ultrasonografik olarak fetal kalp atımlarının 

gösterilmesi ile belirlenmiştir. 

 ve 37̊ C’de kültüre 

edilmiştir. 2., 3. ve gerekirse 5. günlerde embryolar ışık mikroskopu altında incelenerek 

morfolojik özelliklerine göre kaliteleri skorlanmış ve embryolar sınıflandırılmıştır.  

 

3.5. PAPP-A Ölçümü 

         PAPP-A ölçümleri Floresanimmunoassay (FIA) yöntemi ile yapılmış, Autodelfia cihazı 

ile Perkin Elmer (A.B.D.) marka kitler kullanılarak çalışma yapılmıştır. 

 

3.6. İstatistik Değerlendirme 

       Verilerin analizi SPSS 15.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Verilerin normal 

dağılıma uygunluğunun değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler veriler normal dağılıma uyduğunda Pearson Korelasyon Katsayısı, 

uymadığında ise Spearman’s Korelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiştir. İki grupta 

ortalamaların (ortancaların) karşılaştırılması, veriler normal dağılıma uyduğunda Student’s t 

tesi, uymadığında ise Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır. İkiden fazla grupta 

ortalamaların (ortancaların) karşılaştırılması, veriler normal dağılıma uyduğunda ANOVA, 



uymadığında ise Kruskal-Wallis Varyans Analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bağımlı 

gruplarda ortanca değerlerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanılmştır. Serumda 

PAPP-A değerlerinin gebelik oluşan ve oluşmayan hastaları öngörmede bir tanı testi olarak 

kullanılıp kullanlamayacağını belirlemek için ROC eğrisi çizilmiş ve eğri altında kalan alan 

hesaplanmıştır. En uygun kesim noktasını bulmak için Youden’s index kullanılmıştır. p < 

0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-ANALİZ VE BULGULAR 
 

Araştırma sorularına cevap bulabilmek amacıyla her bir soru için uygun analizler yapılmış, 

analiz sonrasında elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Analizlerin tümü çalışma 

ve kontrol grubu için ayrıca yapılmıştır. Analizlerin tümü p=0,05 düzeyinde yapılmıştır.  

Çalışmaya katılan 55 hastanın yaşları 19 ile 37 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 

28.2 ± 4.2 olarak hesaplanmıştır.  

Bu hastaların vücut kitle endeksi (BMI) değerleri 16.4 ile 39.1 kg/m2 arasında 

değişmektedir, bu değerlerin ortalaması 24.9 ± 4.7 kg/m2 

 Hastaların ortalama infertilite süresi 5.9 ± 3.7 yıldır, infertilite sürelerinin 1 ile 17 yıl 

arasında değiştiği görülmüştür. 55 siklusun 27’si (%49.1) ilk ICSI uygulamasıdır, diğer 

sikluslar ise 2-4. uygulamalardır.  

olarak hesaplanmıştır. 

Hastaların çoğunda (25/55;  %45.5) infertilite sebebi erkek faktörüdür, infertilitenin 

diğer sebepleri tablo 4.1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Hastaların infertilite sebepleri dağılımları 

Infertilite sebebi Sıklık Yüzde (%) 

Açıklanamayan infertilite 22 40.0 

Erkek faktörü 25 45.5 

Tubal faktör 2 3.6 

Ovulasyon bozuklukları 6 10.9 

Toplam 55 100 

 

Hastaların  siklusun 3. gününde bakılan bazal FSH (b FSH) değerleri 2.6 ile 12 mIU/mL 

arasında, bazal LH (b LH) değerleri 1 ile 18 mIU/mL arasında, bazal östradiol (b E2)  

değerleri ise 13.4 ile 736 pg/mL arasında değişmekte olup ortalama b FSH, b LH ve b E2

Hastalara ovulasyon indüksiyonu amacıyla gonadotropin verilmesi gereken gün sayısı 

 

değerleri sırası ile 6.4 ± 1.6 mIU/mL; 5.9 ± 3.8 mIU/mL;  61.8 ± 98.8 pg/mL olarak 

hesaplanmıştır.  



ortalama 9.42 ± 1.7’dir. En az 4, en fazla 14 gün FSH (bazı hastalarda hMG ile beraber) 

verilmiştir. Verilen toplam gonadotropin dozu ise 750 ile 4125 IU arasında değişmekte olup, 

verilen toplam doz ortalama 2171 ± 754 IU olarak hesaplanmıştır.  

Hastalara hCG ugulamasının siklusun 9 ile 22. günleri arasında değiştiği görülmüştür, 

bu uygulama siklusun ortalama 13 ± 2.3’üncü gününde yapılmıştır. hCG uygulama gününde 

endometrium çift duvar kalınlığının 5 ile 13 mm arasında değiştiği, ortalama 10 ± 1.9 mm 

olduğu izlenmiştir. hCG uygulama gününde bakılan ortalama E2 değeri ise 3135.6 ± 2330.2 

pg/mL olarak hesaplanmıştır,  E2 

Hastalardan toplamda 4 ile 34 arasında değişen sayıda oosit elde edilmiştir. Toplanan 

ortalama oosit sayısı 14 ± 6’dır. Bu oositlerden ortalama 12 ± 6’sı matür (M II) olup, diğerleri 

maturasyonunu tamamlamamış oositlerdir. 

değerlerinin 202 ile 9400 pg/mL arasında değiştiği 

görülmüştür.  

Fertilizasyon oranları % 0 – 100 arasında değişmekte olup, ortalama 57.9 ± 22.2 olarak 

hesaplanmıştır. 

Transfer edilen embryo sayıları ise 0 ile 5 arasında değişmekte olup, ortalama 2.7 ± 0.8 

embryo transfer edilmiştir. 

Birinci folikül olarak işaretlenen foliküllerde ölçülen PAPP-A değerlerinin 55 ile 1833 

mIU/L arasında değiştiği, ortalama 637.4 ± 391.2 mIU/L olduğu  görülmüştür. İkinci folikül 

olarak işaretlenen foliküllerin PAPP-A değerleri ortalaması ise 647.8 ± 389.8 mIU/L olarak 

hesaplanmış, değerler 145 ile 1909 mIU/L arasında değişmiştir. Serumda bakılan PAPP-A 

değerleri ortalaması 2.65 ± 2.58 mIU/L olarak hesaplanmış, değerlerin 0 ile 13 mIU/L 

arasında değiştiği görülmüştür.  

Spearman Korelasyon Katsayısı ile, birinci foliküllerden elde edilmiş olan embryoların 

kaliteleri ile birinci foliküllerin sıvısında bakılan PAPP-A (PAPP-A I) değerleri arasındaki 

ilişki ve ikinci foliküllerden elde edilmiş olan embryoların kaliteleri ile ikinci foliküllerin 

sıvısında bakılan PAPP-A (PAPP-A II) değerleri arasındaki ilişki karşılaştırılmıştır; birinci 

foliküllerden elde edilen embryoların kaliteleriyle aynı folikülden alınan sıvıdaki PAPP-A 

değerleri arasında ilişki saptanmamıştır (r:0,221;  p > 0,05). İkinci foliküllerden elde edilen 

embryoların kaliteleriyle PAPP-A II değerleri arasında da ilişki bulunmamıştır  (r:-0,113;  p > 

0,05).  

Birinci ve ikinci folikülden oluşan embryolar ayrı ayrı kalitelerine göre ayrılarak (A, B, 

C, D kalite ve kullanılamayacak kadar kötü olanlar) bunlar arasındaki PAPP-A değerleri 



Kruskal-Wallis testi ile karşılaştırılmıştır. C ve D grubuna ait az sayıda embryo olduğundan 

karşılaştırılma yapılırken bu iki grup birleştirilmiştir. Birinci embryolardan A, B, C+D ve  

kullanılamayacak kalitede olanların PAPP-A değeri ortancaları sırasıyla 437, 812, 392 ve 

700.5 mIU/L’dir. Bu değerler arasında fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

saptanmamıştır (p=0.298 p>0.05) İkinci embryolardan A, B, C+D ve  kullanılamayacak 

kalitede olanların PAPP-A değeri ortancaları ise sırasıyla 619, 911, 520 ve 442 mIU/L’dir. Bu 

gruptaki değerler arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.576;  

p>0.05)  (Tablo 4.2). 

 

Tablo 4.2. Birinci ve ikinci folikülden oluşan embryoların kalitelerine göre PAPP-A değerlerinin 

karşılaştırılması 

 Embryo 1  - PAPP-A (mIU/L) Embryo 2 - PAPP-A (mIU/L) 

Kalite n

Ortalama ± 

SS 1 

Ortanca (Minimum-

Maksimum) n

Ortalama ± 

SS 2 

Ortanca  (Minimum-

Maksimum) 

A 22 

570.1 ± 

438.1 437 (55-1833) 21 

704.1 ± 

480.1 619 (145-1909) 

B 7 

659.4 ± 

316.4 812 (225-1067) 9 

739.6 ± 

342.8 911 (153-1094) 

C+D 4 

479.7 ± 

382.1 392 (143-992) 7 

613.8 ± 

337.1 520 (177-1097) 

Kullanılamayacak 22 

726.3 ± 

366.3 700.5 (139-1432) 18 

543.6 ± 

304.8 442 (167-1112) 

p*  0.298  0.576 

*Kruskal Wallis Varyans Analizi, n1

  n

: birinci embryoların farklı kalitelerdeki sayıları,    

2

 

: ikinci embryoların farklı kalitelerdeki sayıları, SS: standart sapma  

 

Aynı kişiye ait iki farklı kalitedeki embryonun elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A 

değerleri Wilcoxon testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Aynı kişinin A ile B kalite 

embryolarının (9 kişi) elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A değerleri arasında, C ya da D 

kalite embryoları ile A kalite embryolarının (6 kişi) elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A 

değerleri arasında, kullanılamayacak kadar kötü embryoları ile A kalite embryolarının (8 kişi) 

elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A değerleri arasında ve kullanılamayacak kadar kötü 

embryoları ile B kalite embryolarının (6 kişi) elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A 



değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (Sırası ile p: 0.314, p: 0.075, p: 0.4, p: 0.917 ) 

(Tablo 4.3).  
 

Tablo 4.3. Aynı kişiye ait farklı kalitedeki embryoların PAPP-A değeri karşılaştırmaları 

 

  A B  

 n Ortalama ± SS Ortalama ± SS p 

PAPP-A 9 633.9 ± 348.6 585.8 ± 311.2 0.314 

 

  A C+D  

 n Ortalama ± SS Ortalama ± SS p 

PAPP-A 6 659.2 ± 396.3 556.3 ± 391.3 0.075 

 

  A Kullanılamayan  

 n Ortalama ± SS Ortalama ± SS p 

PAPP-A 8 555.6 ± 437 613.6 ± 366.3 0.4 

 

  B Kullanılamayan  

 n Ortalama ± SS Ortalama ± SS p 

PAPP-A 6 928.3 ± 240.5 919.8 ± 411.3 0.917 

*Wilcoxon Testi, SS: standart sapma 
 

Hastaların PAPP-A I, PAPP-A II ve kontrol amacıyla serumlarından elde edilen PAPP-

A (PAPP-A s) değerleri arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı kullanılarak 

karşılaştırılmıştır, PAPP-A I ve PAPP-A II değerleri arasında ilişki anlamlı bulunurken diğer 

parametreler arasında anlamlı fark saptanmamıştır. PAPP-A I ve PAPP-A II arasındaki 

korelasyon, intraklas korelasyon katsayısı (ICC) testi kullanılarak değerlendirilmiştir. ICC: 

0.656; p < 0.001 olarak saptanmış, ilişki anlamlı bulunmuştur  (Tablo 4.4) 

 



Tablo 4.4. Folikül ve serum PAPP-A değerlerinin karşılaştırılması 

 PAPP-A I – PAPP-A II PAPP-A I – PAPP-A serum PAPP-A II – PAPP-A 

serum 

p 0.000* 0.283 0.306 

 *p <0.001 
 

Gebelik ve serum PAPP-A değerleri arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi ile 

değerlendirilmiştir. Gebe olan hastalarda oosit toplanması sırasında serumda bakılan PAPP-A 

değerleri gebelik oluşmayan hastalardakine göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p < 0,05) 

(Tablo 4.5).  

 

Tablo 4.5. Gebelik ve serum PAPP-A değerleri arasındaki ilişki 

 Gebelik yok Gebelik var  

 Ortalama ± SS 

Ortanca               

(Minimum-

Maksimum) Ortalama ± SS 

Ortanca               

(Minimum-

Maksimum) p 

PAPP-A 

serum 3.15 ± 3.08 2 (1 - 13) 1.96 ± 1.43 2 (0 - 7) 0.029 

*Mann-Whitney U testi, SS: standart sapma 

 

Bu ilişki için ROC eğrisi çizilerek eğri altında kalan alan da hesaplanmıştır (Şekil 4.1).   

 
Şekil 4.1. Serum PAPP-A seviyeleri ile gebelik elde edilmesi arasındaki ilişki 



 PAPP-A serum değerleri ≤ 1.5 olduğunda gebelik oranları daha iyi bulunmuştur 

(sensitivite: %43.48; spesivite: %87.5)  PAPP-A serum  ≤ 2.5 olduğunda ise sensitivite: 

%78.76; spesivite: %34.38’dir. Youden’s İndeks (sensitivite + spesivite – 1) kullanılarak, en 

iyi kesim noktası 1.5 olarak hesaplanmıştır. Oosit toplanması sırasında serumda bakılan 

PAPP-A değeri  ≤ 1.5 olduğunda gebelik olasılığı daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 4.6. Gebelik oluşan ve oluşmayan hastalarda diğer parametrelerin karşılaştırılması 

 Gebelik yok (n=32) Gebelik var (n=23)  

 

             

Ortalama ± SS 

 

Ortanca               

(Minimum-Maksimum) 
Ortalama ± SS 

Ortanca               

(Minimum-Maksimum) 
p 

Yaş* 28.2 ± 4.1 28 (20 - 37) 28.2 ± 4.4 29 (19 - 36) 0.958 

BMI (kg/m2 25.9 ± 4.3 )** 24.9 (21 - 39) 23.6 ± 4.9 23.9 (16,5 - 37) 0.062 

İnfertilite süresi (yıl)** 6.9 ± 3,8 6.5 (2 - 17) 4.5 ± 3.3 3.7 (1 - 12) 0.017*** 

Bazal FSH (mIU/mL)** 6.5 ± 1.8 6.1 (2.6 - 12) 6.3 ± 1.4 6.1 (4.3 – 10.1) 0.823 

Bazal LH (mIU/mL)** 5.9 ± 3.8 5.3 (1.5 - 18) 5.9 ± 4 5 (1  - 15.5) 0.880 

Bazal E2 47.2 ± 18.6 (pg/mL)* 45.37 (20 - 90) 45.5 ± 21 44.1 (13.5 - 87) 0.753 

Gonadotropin verilen 

gün ** 
9.3 ± 2 9 ( 4 - 14) 10 ± 1.4 9 (7 - 13) 0.871 

Toplam gonadotropin 

dozu (IU)** 
2252 ± 852 2025 (750 - 4125) 2049 ± 576.4 1837.5 (1425 - 3375) 0.441 

HCG siklus günü** 13 ± 2.26 12 (9 - 17) 12.3 ± 2.5 12 (10 - 22) 0.691 

HCG günü EÇDK 

(mm)* 
10.3 ± 2 10.5 (5 - 13) 9.7 ± 2 9.5 (6 - 13) 0.305 

HCG günü E2 3255.3 ± 2295.6 (pg/mL)** 2693 (416 - 8930) 2980 ± 2425,1 2370.5 (202 - 9400) 0.658 

Toplanan oosit  sayısı** 13.2 ± 6.7 13 (4 - 34) 15.5 ± 6.9 15 (5 - 28) 0.203 

M2 oosit sayısı** 11.5 ± 6.5 12.5 (2 - 31) 13.1 ± 5.8 14  (4 - 24) 0.301 

Fertilizasyon oranı (%)* 56.9 ± 24.8 58.9 (0 - 100) 59.3 ± 18.5 60 (18.2 - 100) 0.698 

Transfer edilen 

 embryo sayısı** 
2.7 ± 0.9 3 (0-5) 2.8 ± 0.5 3 ( 1 - 3) 0.593 

 
*Student’s t testi, ** Mann Whitney U test, SS: standart sapma, EÇDK: endometriyum çift 
duvar kalınlığı, E2:östradiol 



           Gebelik oluşan ve oluşmayan hastalarda diğer faktörler karşılaştırılmış, karşılaştırılan 

parametrelerden infertilite süresi gebelik oluşan hastalarda anlamlı olarak daha kısa 

bulunmuş, diğer parametrelerde iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4.6). 

 
IVF – ET endikasyonlarının gebelik olan ve olmayan hastalardaki dağılımı da tablo 

4.7’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.7.  IVF – ET endikasyonlarının gebelik olan ve olmayan hastalardaki dağılımı 

 endikasyon 

total  

Açıklanamayan 

infertilite 

Erkek 

faktörü 

Tubal 

faktör 

Ovulasyon 

bozuklukları 

Gebelik yok 13 (% 40.6) 16 (% 50) 2 (% 6,3) 1 (%3.1) 32 (%100) 

Gebelik var 9 (% 39.1) 9 (% 39.1) 0 (% 0) 5 (% 21.7) 23 (%100) 

Total 22 (% 40) 25 (% 45.5) 2 (%3.6) 6 (% 10.9) 55 (%100) 

 

Çalışılan parametrelerin kendi aralarında ilişkili olup olmadığı Spearman ve Pearson 

korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir. Toplanan oosit sayısının toplam verilen 

gonadotropin dozu ile ve hCG günü bakılan E2 

 

değeri ile ilişkisi anlamlı bulunmuştur. 

Gonadotropin verilen gün sayısı toplam gonadotropin dozu ile ilişkili bulunmuştur. Serum 

PAPP-A değerleri ile diğer parametreler arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır  (Tablo 4.8). 

Tablo 4.8. İlişkili parametreler 

 toplanan oosit sayısı - 

toplam gonadotropin 

dozu 

toplanan oosit sayısı – 

hCG günü E

Gonadotropin verilen 

gün – toplam 

gonadotropin dozu 
2 

p (Spearman 

korelasyon testi) 
            0.001 0.000 0.077* 

p (Pearson 

korelasyon testi) 
0.001 0.000 0.047 

*korelasyon Spearman testine göre anlamsız bulunmuştur, E2:östradiol 



V-SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

IGF’ler, IGF reseptörleri, IGF bağlayıcı proteinler ve IGF bağlayıcı proteinlerin proteazlarını 

kapsayan IGF sistemi, insan over dokusunda foliküler büyüme ve gelişiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. IGF’ler ve IGF reseptörlerinin otokrin ve parakrin etkilerle folikül seçiminde, 

oosit maturasyonunda ve potansiyel olarak embryo gelişiminde görev aldığı düşünülmektedir. 

Hayvanlarda ve insan overinde preovulatuar ve atretik foliküllerde IGF sisteminin etkilerine 

ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İnsan overinde, bu sistemin FSH ile sinerjik etki gösteren 

temel bileşeni IGF-II’dir. IGF-II konsantrasyonlarının overyan venöz akımlarda periferik 

dolaşımdan daha yüksek olması, foliküler sıvıdaki IGF-II’nin foliküler gelişimle doğru 

orantılı ilişkisi, ayrıca in vitro çalışmalarda IGF-II artışının, kültürdeki insan granuloza 

hücrelerinden östrojen salınımını doz bağımlı olarak artırması bu görüşü desteklemektedir 

(29). 

 IGF-II biyoyararlanımı IGFBP-4 ile inhibe edilmektedir. IGFBP-4, PAPP-A ile yıkılır, 

böylece IGFBP-4’ün IGF-II’ye bağlanma afinitesi azalır ve IGF-II biyoyararlanımı artar. 

 IGF sisteminin foliküler gelişim ile ilişkisini gösteren bir çok çalışma bulunmasına 

karşın, bu mediatörlerin foliküler sıvıdaki rollerine, oosit maturasyonu ve ovulasyon sonrası 

embryo gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar kısıtlıdır. 

 Biz, çalışmamızda, ICSI - ET başarısını önceden tahmin etmekte kullanılabilecek ucuz 

ve kolay ulaşılabilir bir test bulmayı amaçladık. Teorik olarak, böyle bir testin, aynı zamanda 

her embryo için ayrı ayrı ölçülebilmesi ve gebelikle ilişkisinin kuvvetli olması gerekmektedir. 

 ICSI - ET  işleminin başarılı sonuçlanmasında bir çok faktör rol oynamaktadır. 

Gametlerin kalitesi, kaliteli bir embryo oluşması, endometrial reseptivite ve embryonun 

implante olabilmesi işlem sonucunu etkileyen başlıca faktörlerdir.  

 Oosit maturasyonunun foliküler mikroçevre tarafından da önemli derecede etkilendiği 

bilinmektedir. İnsan folikül sıvısında sitokinler ve büyüme faktörleri gibi, folikül gelişimini 

ve oosit maturasyonunu etkileyen bir çok madde bulunmaktadır. IGF sisteminin de herhangi 

bir bileşeni  embryo gelişminde rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada, oosit kalitesini ve 

dolaylı olarak oluşan embryonun kalitesini etkileyebilecek bir faktör olarak, IGF sisteminin 

bir elemanı olan, folikül sıvısında bulunan ve folikül seçiminde önemli rolü olduğu önceki 

çalışmalarla gösterilmiş olan, PAPP-A çalışılmıştır.  

 İkinci trimester anöploidi taramasında rutin olarak kullanılan PAPP-A, çoğu  



laboratuvarda zaten bulunmakta olan kolay temin edilebilir bir madde idi. Bu çalışmada 

folikül sıvısında ve folikül sıvısı alınması sırasında eş zamanlı olarak alınan serumda PAPP-A 

miktarını ve etkilerini araştırdık. Folikül sıvısını ve bu folikülden elde edilen oositin ve 

oluşturduğu embryonun gelişimini inceledik. Karşılaştırmanın kişisel diğer faktörlerden 

etkilenme olasılığını en aza indirebilmek için her hastada iki ayrı folikülün sıvısını, bu 

foliküllerden elde edilen oositleri ayrı ayrı değerlendirdik, ayrıca bu hastaların oosit 

toplanması sırasındaki serum PAPP-A değerlerinin de folikül sıvılarındaki PAPP-A değerleri 

ile tutarlılık gösterip göstermediğini ve çalışılan parametrelerle ilşkili olup olmadığını 

belirleyebilmek için oosit toplanması sırasında hastaların kan örneklerini aldık.  

 IGFBP-4’ün PAPP-A ile yıkımı, overyan folikül gelişimini ve insan granuloza 

hücrelerinde steroidogenezi düzenleyen önemli bir mekanizmadır. PAPP-A’nın serum 

seviyeleri foliküler sıvıdaki seviyelerine göre çok düşüktür. Gebe olmayan kadınlarda 

overyan foliküller PAPP-A’nın önemli bir kaynağıdır, ancak tek kaynak olmadığı çeşitli 

çalışmalarda gösterilmiştir. Hourvitz ve arkadaşları overyan foliküllerde PAPP-A genini 

göstermiştir (46). Sjöberg ve arkadaşları, insan preovulatuar folikül sıvısında, rüptüre 

olmamış foliküllerin luteinize hücrelerinde ve korpus luteumda PAPP-A varlığını belirtmiştir 

(50). Sinosich ve arkadaşları foliküler sıvıdaki PAPP-A konsantrasyonunu 0,317 – 1,595 IU/L 

arasında olduğunu belirtmiştir (51). Conover ve arkadaşları da IVF işleminde dominant 

overyan foliküllerden elde edilen folikül sıvısında 1,604 ± 0,315 IU/L konsantrasyonlarında 

PAPP-A değerleri olduğunu göstermiştir (45).   Büyük moleküllü bir madde olan PAPP-

A’nın folikül sıvısı / serum oranlarının, folikül sıvısında üretilen daha küçük molekül ağırlıklı 

maddelerin folikül sıvısı / serum oranlarına göre daha yüksek oranda olması beklenirken, 

mevcut çalışmalar bunu desteklememektedir. Moos ve arkadaşları, buna bir açıklama olarak 

serum PAPP-A seviyesinin esas olarak overden başka dokulardan kaynaklanabileceğini öne 

sürmüştür. Bunu doğrulamak için yakın zamanda yapılan bir çalışmada PAPP-A’nın folikül 

sıvısı konsantrasyonları serum örnekleri ile karşılaştırılmış, ancak PAPP-A’nın folikül sıvısı 

ve serum konsantrasyonları arasında korelasyon saptanmamıştır.  Serum PAPP-A’nın esas 

olarak folikül sıvısından kaynaklanması halinde, serum konsantrasyonlarının folikül 

sıvısındaki total PAPP-A miktarı ile korelasyon göstermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlar oosit toplanması sırasında serumdaki PAPP-A’nın büyük kısmının folikül sıvısından 

kaynaklanmadığını ve folikül sıvısından kana önemli miktarda PAPP-A taşınmadığını 

desteklemektedir. IVF yapılacak kadınların overyan foliküllerinde önemli miktarda PAPP-A 

bulunsa da (ortanca 19,775 IU), intrafoliküler PAPP-A, serum PAPP-A konsantrasyonunu 



önemli derecede artırmamaktadır (52).  

 Bizim çalışmamızın sonuçları da bu bulgularla tutarlılık göstermektedir. Serum ve 

folikül sıvılarındaki PAPP-A değerleri arasında korelasyon saptanmamıştır. Serum PAPP-A 

değerlerinin çalışılan diğer parametrelerle ilişkisi de anlamlı bulunmamıştır. Gebelik oranları 

ise foliküler sıvı PAPP-A değerleri ile ilişkili bulunmazken, serum PAPP-A değerleri gebelik 

oluşan ve oluşmayan hastalarda anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Ancak çalışılan test 

cihazının ölçüm aralıkları göz önünde bulundurulduğunda, serum PAPP-A değerlerinin 

gebelik sonuçları ile ilişkisi anlamlı gibi görünse de, bu sonuçlar rastlantısal olabilir. 

 Folikül sıvısındaki bir çok maddenin embryo gelişimi ile ilişkisini değerlendirmek üzere 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak IGF sisteminin bu tip etkilerini inceleyen çalışmalar 

kısıtlıdır.  Yakın zamanda Wang T-H ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmış olan bir 

çalışma, kayda değer sonuçları olması bakımından önemlidir.  Wang ve arkadaşları ICSI-ET 

yapılacak 162 hastanın 225 folikül sıvısı örneğini ve bu foliküllerden elde edilen olgun 

çekirdekli metafaz II oositleri toplayarak, ELISA yöntemi ile folikül sıvısındaki IGF-I, IGF-

II, IGFBP-1, IGFBP-3, IGFBP-4 ve PAPP-A konsantrasyonlarını ölçmüşler, sonuç olarak, 

oosit toplanması sırasında folikül sıvısında yüksek IGF-II, IGFBP-3, IGFBP-4 ve düşük 

PAPP-A seviyelerinin daha iyi oosit maturasyonu ve erken embryo gelişimi (oosit toplanması 

sonrası 48 saat içinde) ile ilişkili olduğunu, yüksek IGFBP-1, IGFBP-4 ve düşük IGF-I 

seviyelerinin de daha geç dönemdeki embryo gelişimi (oosit toplanması sonrası 48-72 saat 

içinde) için olumlu faktörler olduğunu öne sürmüşlerdir (29).  

 Çalışmamızda, oosit kalitesinin sınıflandırılmasında olgun oositler, M II (metafaz II) 

olarak değerlendirilmiştir. Diğer oositler metafaz I (M I) ve germinal vezikül (GV) 

aşamalarında kalan oositlerdir. Fertilizasyon 2 PN aşamasının görülmesi ile belirlenmiştir. 

Olgun oositlerin fertilizasyonu sonrası, yarıklanma aşamasına gelen ve gelişimine devam 

eden embryoların kaliteleri değerlendirilmiştir. Embryoların özellikle 3. gün 

değerlendirmeleri sonucu sınıflandırılması esas alınmıştır, ancak bazı embryolar 5. gün de 

değerlendirilmiş ve iyi kalite olan blastokistler de transfer edilmek üzere ayrılmıştır.  

 Çalışmamızda, bazı hastaların stimulasyonunda yalnızca saflaştırılmış FSH 

kullanılırken, bazı hastalarda stimulasyon hMG ile desteklemiştir.  

 Rekombinant DNA teknolojisindeki gelişmelerle kullanıma giren saflaştırılmış FSH 

preparatları ile yardımcı üreme tekniklerinde eksojen LH desteğinin gerekliliği çeşitli 

çalışmalarda araştırma konusu olmuştur. Overyan steroid sentezi ve ovulasyonda rolü olduğu 



bilinen LH’ın ovulasyon indüksiyonu sırasında da, folliküler maturasyonun tamamlanması 

için gerekli olabileceği düşünülmüştür. Bu düşünce ile uzun agonist ve antagonist sikluslarda 

LH’ın rolü üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır, ancak overyan stimlasyon protokollerine LH 

eklenmesi gerekliliği üzerinde kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır.   

 Uzun agonist protokolü ve rekombinant FSH kullanılan sikluslarda, stimulasyon süresi 

uzadıkça, pituiter LH salınımındaki baskılanma daha etkin olmakta ve endojen LH 

konsantrasyonları azalmaktadır (53). GnRH uzun agonist protokolleri kullanılan hastalarda, 

baskılanmış endojen LH seviyelerinin sonuçlara etkisi halen tartışmalıdır. GnRH agonisti ve 

rekombinant FSH kullanılan kadınlarda estradiol sentezinin, oosit ve embryo kalitesinin ve 

fertilizaston oranlarının daha az, erken gebelik kayıplarının daha fazla olduğunu gösteren 

yayınlar vardır (54,55,56). Bunun yanında, LH’ın oosit kalitesine olumsuz etki gösterdiğini 

belirten (57), ya da LH’ın stimulasyon sonucuna etkisi olmadığını gösteren (58) yayınlar da 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle bazı araştırmacılar overyan stimulasyon sırasında eksojen LH 

desteği yapılmasını önerirken (59,60), bazıları da önermemektedir (61). Kumbak ve 

Kahraman’ın çalışmasında uzun agonist protokolde rLH eklenmiş, bunun oosit kalitesini 

anlamlı olarak olumsuz etkilediği, ancak embryo kalitesi ve tedavi sonucunda belirgin etkisi 

olmadığı belirtilmiştir (62).   

 Biz de çalışmamızda, önceki yayınlarda görüş birliğine varılamamış olması nedeni ile, 

merkezimizde farklı klinisyenler tarafından uygulanan farklı tedavi protokolü altındaki 

hastaları çalışma dışı bırakmadık.  

 Hastaların demografik özelliklerine bakıldığında, hastaların yaş, vücut kitle indeksi ve 

infertilite süreleri, önceki benzer çalışmalarda esas alınan dahil edilme kriterleri ile benzerlik 

göstermektedir. Başvuran hastaların infertilite sebeplerinin büyük oranda erkek faktörü 

olması, kliniğimizin bu anlamda referans bir merkez olması ile açıklanabilir.  

 Stimulasyon sonrası elde edilen embryolardan çalışamamıza dahil olanların hepsi iyi 

kalite değildir, bu nedenle bir kısmı transfer edilmemiştir. Ancak bu embryoların elde edildiği 

folikül sıvılarındaki PAPP-A değerleri de çalışmaya dahil edilmiş ve iyi kalite embryoların 

folikül sıvılarıyla karşılaştırılarak farklı olup olmadıkları incelenmiştir. Bu amaçla, hem 

embryolar elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A değerleri ile karşılaştırılmış, hem de 

embryolar kendi gruplarında kalitelerine göre alt gruplara ayrılarak PAPP-A değerleri 

arasındaki farkın anlamlılığına bakılmıştır. Bunların dışında, etki edebilecek diğer faktörleri 

ortadan kaldırmak için aynı kişiden elde edilen iki farklı kalitedeki embryolar yine 

kalitelerine göre alt gruplara ayrılarak bu embryoların elde edildiği folikül sıvılarının PAPP-A 



değerleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaların sonucunda PAPP-A değerleri arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır, bu sonuç Wang ve arkadaşlarının çalışmasında elde edilen 

sonuçla tutarlılık göstermemektedir. Foliküldeki PAPP-A seviyesinin önemli bir fark 

göstermemesi, çalışmamızda göz ardı edilmiş olan bilinen ya da bilinmeyen başka etkenlerin 

daha önemli rol oynayabilecek olması ile açıklanabilir. 

 Çalışmaya dahil edilen tüm embryoların transfer edilmemiş olması, gebelik sonuçlarının 

ilişkisini karşılaştırmayı da zorlaştırmaktadır. Tüm embryoların transfer edilmiş olması 

halinde bile gebeliğin hangi embryo ile oluştuğunun bilinmesine imkan yoktur. Bu ancak, her 

hastaya, çalışmaya dahil edilen tek bir embryonun transfer edilerek sonucunun izlenmesi ile 

çözülebilirdi ki, bu yöntem her hastaya iyi kalitede üç embryo transferi ile karşılaştırıldığında 

yardımcı üreme tekniğinin başarısını genel olarak olumsuz etkileyecek olması nedeni ile 

uygun değildir (çalışmanın yapıldığı dönemde her hastaya yasal olarak 3 embryo transfer 

edilebiliyordu, ancak yardımcı üreme tekniklerine ilişkin yasada yapılan sonraki düzenleme 

ile 35 yaşın altındaki bayanlara ilk iki IVF denemesinde tek embryo transferi zorunluluğu 

getirilmiştir). Bu nedenle, folikül sıvısından elde edilen PAPP-A’nın gebelik sonuçları ile 

ilişkisinin karşılaştırılması anlamlı olmayabilir. Diğer çalışmalarda, aynı hastadan toplanan 

folikül sıvılarının tamamının ortak bir havuzda biriktirilerek, buradan bakılan PAPP-A 

seviyelerinin gebelik sonuçları ile karşılaştırılması incelenebilir. Ancak çalışmamızda PAPP-

A I, PAPP-A II ve serum PAPP-A değerleri de kendi aralarında karşılaştırılmış, serum PAPP-

A değerlerinin foliküler sıvı PAPP-A seviyeleri ile ilişkisi anlamlı bulunmazken, PAPP-A I 

ve PAPP-A II değerleri istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. 

 Oosit toplanması sırasında serumda bakılan PAPP-A seviyelerinin, yakın zamanda 

yapılan çalışmalarda (2009), foliküldeki PAPP-A seviyelerinden bağımsız olduğu 

gösterilmiştir (52). Ancak bu sonuçlar biz çalışmaya başladığımızda henüz elde edilmemişti. 

Bu çalışmada, serumdaki PAPP-A seviyesinin de embryo kalitesi, fertilizasyon oranları ya da 

gebelik sonuçları ile ilgisi olabileceğini düşünülerek, aynı zamanda da foliküldeki PAPP-A 

seviyeleri ile karşılaştırma yapmak amacıyla serum PAPP-A seviyeleri de çalışılmıştır. 

Sonuçta serum PAPP-A seviyeleri gebelik sonuçları ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuş, diğer 

parametrelerle karşılaştırılmasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. 

Çalışmada serum PAPP-A seviyesinin tek başına çalışılmış olması nedeni ile, bu sonuçların 

elde edilmesinde yine göz ardı edilmiş bilinen ya da bilinmeyen bazı faktörler etkili olmuş 

olabilir. Yukarıda da belirtildiği şekilde, istatistiksel anlamlılık rastlantısal olabilir.  Serum 

PAPP-A seviyesinin başka faktörlerle ilişkisini, gebelik sonuçları ile ilişkisini ve pratik 



anlamda işe yarayabilirliğini değerlendirmek üzere daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 Hastalar gebelik elde edilmesine ve edilememesine göre ayrılarak diğer parametreler 

karşılaştırıldığında da genel olarak fark saptanmamıştır. İki grubun yaş ortalamaları benzerdir. 

Vücut kitle endeksi, gebelik oluşan hastalarda biraz daha düşük olmasına rağmen bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. İnfertilite süresi iki grup arasında anlamlı olarak 

farklı bulunan tek paramertredir, gebelik elde edilen grupta önemli derecede daha kısadır. 

Siklusun üçüncü günü bakılan hormon değerleri, gonadotropin verilen toplam gün sayıları, 

verilen toplam gonadotropin dozları, hCG siklus günü, hCG günü endometriyum kalınlıkları 

ve serum östradiol değerleri, toplanan oosit sayıları, matür oosit sayıları, fertilizaston oranları 

ve transfer edilen embryo sayıları iki grup arasında anlamlı fark göstermeyen parametrelerdir. 

Yardımcı üreme tekniği endikasyonlarına bakıldığında da, erkek faktörü ve açıklanamayan 

infertilite gebelik oluşmayan grupta daha fazla izlenmiştir, ancak bu endikasyonlar tüm hasta 

populasyonu göz önünde bulundurulduğunda endikasyonların büyük kısmını oluşturmaktadır 

ve gebelik oluşmayan hasta sayısının da daha fazla (% 58.2) olması nedeniyle, bu, beklenen 

bir sonuçtur. 

 Çalışılan diğer parametrelerin kendi aralarında ilişki olup olmadığı değerlendirildiğinde, 

toplam gonadotropin dozu ile toplanan oosit sayısı, hCG günü serum östradiol seviyesi ile 

toplanan oosit sayısı ve gonadotropin verilen gün sayısı ile toplam gonadotropin dozu kendi 

aralarında ilişkili parametrelerdir, bu parametrelerin ilişkili olması çalışmadan bağımsız 

olarak zaten beklenen durumdur. 

 Bu çalışma, serum ve folikül sıvısındaki PAPP-A seviyeleri ile oosit maturasyonu, 

embryo kalitesi, fertilizasyon ve gebelik oranları arasında anlamlı bir ilişki göstermemiştir. 

Önceki benzer çalışmada (29) çalışmaya dahil edilen hastaların ve değerlendirilen embryo 

sayısının daha fazla olduğu göz önüne alındığında, sonuçların farklı çıkması açıklanabilir. 

Çalışmamızda göz ardı edilmiş olan bilinen ya da bilinmeyen başka etkenlerin daha önemli 

rol oynayabilecek olması da olasıdır. Daha geniş hasta populasyonlarında daha kapsamlı 

çalışmalar yapılmalıdır.  
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VII- EKLER 
Ek 1: Mali bilanço ve Açıklamaları 
  

Hizmet Adet Gider Miktarı 

PAPP-A FIA kiti ile laboratuar 

çalışması    

 

165 örnek 4.600 TL 

 

 

Çalışma sırasında, kliniğimizde halihazırda bulunmakta olan santrifüj cihazı ve -800

 

C 

derin dondurucudan yararlanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ek 2: Yayınlar ve Tezler 
 
Çalışma, AÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. 

Gülşen Doğan Durdağ’ın Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmaya ait bilimsel yayın hazırlığı devam etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek   3: Hasta Onam Formu 

          Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

Serumda ve foliküler sıvıdaki Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) değerlerinin 

embryo gelişimi ve erken gebelik sonuçları ile ilişkisi 

 

Sayın………………………… 

Yukarıda ismi verilen çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, sizden yumurta toplama işleminde elde 

edilen ve yumurta aynştırıldıktan sonra atılmakta olan sıvıda bir maddeye (PAPP-A) bakılacak ve 

kandaki seviyesiyle karşılaştırmak için kan örneğiniz alınacaktır. Test, zaten atılacak olan sıvıda yapılacak, 

yumurta veya embryoya herhangi bir zarar vermeyecektir. Çalışma ile amaçlanan, siz hastaların önceden 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak için, tüp bebek başarısını önceden tahmin etmekte kullanılabilecek uygun 

bir kan testi bulmaktır. 

Çalışma ile ilgili bazı kişisel bilgileriniz de kaydedilecektir (Adınız, soyadınız, vb). Bu bilgiler gizlilik 

esaslarına göre korunacaktır. Çalışmaya katılmak tamamen kendi onayınıza bağlı olup, isterseniz çalışma dışı 

kalmayı talep edebilirsiniz. Araştırıcı da sizi çalışma dışı bırakabilir. Bu araştırmaya 55 kadın gönüllünün 

katılması planlanmıştır. Yapılacak testler için sizden ücret talep edilmeyeceği gibi, istediğiniz takdirde 

çalışma sonucu size bildirilecektir. 

o Araştırma sonucundan bilgi sahibi olmak istiyorum 

o Araştırma sonucundan bilgi sahibi olmak istemiyorum 

 

Aklınıza takılan herhangi bir soru olduğu takdirde arayabileceğiniz numaralar: Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD: 312 595 6405 Sorumlu arastırmacı: Dr Gülşen Doğan 

Durdağ: 0 505 7725767 

Onam Formu 

‘Serumda ve foliküler sıvıdaki Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) değerlerinin embryo 

gelişimi ve erken gebelik sonuçları ile ilişkisi’ başlıklı araştırma bana sözlü olarak da anlatıldı. 

Tüm sorularım cevaplandırıldı. Araştırmaya kendi rızamla gönüllü olarak katılmayı kabul 

ediyorum. 

Hastanın Adı-Soyadı:                                                        Tarih:                                          İmza: 

Doktor Adı-Soyadı:                                                                              Tarih:                                                    İmza: 

Kurum Yetkilisinin Adı-Soyadı:                                                     Tarih:                                                    İmza: 

 



Ek 4: Hasta İzlem Formu 

Hasta İzlem Formu 

Serumda ve foliküler sıvıdaki Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A) değerlerinin 

embryo gelişimi ve erken gebelik sonuçları ile ilişkisi 

Adı Soyadı: 

Protokol: 

Yaşı: 

Çalışmaya alınma tarihi: 

Adres/Tel: 

Boy (cm): Ağırlık (kg): BMI (kg/m2

 

): 

IVF-ET endikasyonları : 
Erkek faktörü 
Tubal faktör 
Ovulasyon bozukluklan 
Endometriyozis  
Açıklanamayan infertilite 
 
OPU öncesi FSH verilmesi gereken gün sayısı: 

Toplam verilen FSH ampulü sayısı: 

Aspire edilen folikül sayısı: 

Toplanan oosit sayısı: 

PAPP-A (folikül 1): 

PAPP-A (folikül 2): 

PAPP-A (serum): 

Fertilize olan oosit sayısı: 

Embryo gelişimi: 

Gebelik oluşumu : 

 



 


