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I. ÖZET 

PKOS ve PKOS olmayan İVF-İCSİ vakalarında foliküler sıvıda dopamin ve norepinefrin 

düzeylerinin incelenmesi: ovulasyon indüksiyonu ve İVF-İCSİ sonuçlarına etkisinin 

değerlendirilmesi 

Amaç: Bu çalışmada İVF-İCSİ`e alınan Polikistik over Sendromu (PKOS) olan ve olmayan 

hastalarda foliküler sıvıda NE ve DA düzeylerinin ölçülmesini, ovulasyon indüksiyonu ve İVF-İCSİ 

sonuçlarına etkisinin gösterilmesini hedefledik.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 108 infertil hasta 2 grupta: PKOS grubu (n=47) ve 

Non- PKOS grubu (n=61) değerlendirildi. Non-PKOS grubuna erkek infertilitesi veya izah 

edilemeyen infertilite nedeni ile İVF-İCSİ`e alınan hastalar, PKOS grubuna ise Androgen Excess 

Society (AES)kriterlerine göre (16) PKOS tanısı alan ve İVF-İCSİ`e yönlendirilen hastalar dahil 

edildi. 

Çalışmada her iki gruba  GnRH agonist veya antagonist rejimi ile KOH (kontrollü overyan 

hiperstimülasyon) yapıldıktan sonra foliküler sıvıda NE ve DA düzeyleri tespit edilerek, toplanan 

oosit sayısı, MII oosit sayısı, , en iyi kalitede embriyo sayısı, gebelik  ve OHSS oranları  ile korele 

edildi.  

Sonuçlar: PKOS olan hastalarda foliküler sıvıda NE ve DA  düzeylerinin  PKOS olmayan 

hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksek  olduğu saptandı. Ayrıca toplanan oosit sayısı ve MIIoosit 

sayısı PKOS grubunda daha yüksek bulunurken, 2. gün grade A aşamasında olan embriyo sayısı 

kontrol grubunda daha yüksek olarak saptandı.  Gebelik oranları bakımından iki grup arasında 

istatiksel anlamlı fark saptanmasa da, PKOS grubunda gebelik oranları daha düşük, hafif/orta OHSS 

oranları ise daha yüksek olarak saptandı.  

Yorum:PKOS`lu hastalarda folikül sıvısında yüksek NE ve DA düzeyleri anovulasyon, kötü 

oosit ve embriyo kalitesi, düşük fertilizasyon ve gebelik oranları ve yüksek OHSS oranları ile ilişkili 

olabilir. 

Anahtar sözcükler: İn Vitro Fertilizasyon, Polikistik Over Sendromu, Norepinefrin,Dopamin, 

Foliküler Sıvı 

 

SUMMARY 

Follicular fluid levels of DA and NE of IVF-ICSI patients with or without  

Polycystic ovary syndrome; and it’s relation with ovulation induction and IVF- 

ICSI outcomes 
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Purpose: In this study our primary aim was to evaluate the effects of follicular fluid DA and 

NE levels on IVF-ICSI and ovulation induction outcomes in patient with and without PCOS. 

Method:Total of 108 infertile patients were included in the study. Two groups were formed 

from patient with PCOS(n=47) and those without PCOS(n=61). PCOS group patients were diagnosed 

according to AES criteria. Patient without PCOS were admitted for IVF-ICSI cycle due to either male 

factor infertility or unexplained infertility. 

Both groups underwent controlled ovarian hyper stimulation with either GnRH agonist or 

antagonist regime. At the time of oocyte pick-up procedure follicular fluid was collected and stored. 

Number of oocytes collected, MII oocyte count, good quality embryo count and OHSS rates were 

recorded and later were compared with DA and NE levels in follicular fluid. 

Results: In patients with PCOS follicular fluid NE and DA levels were higher than those 

without PCOS. Number of oocytes retrieved and MII oocyte count were higher in PCOS group. 

Number of Grade A embryo was higher in patient without PCOS. Pregnancy rates were similar 

between two groups, albeit statistically insignificant lower rates of pregnancy and higher rates of mild 

OHSS were detected in PCOS group. 

Discussion: In patients with polycystic ovary syndrome undergoing IVF-ICSI cycles, 

follicular fluid level of NE and DA was higher, which maybe associated with anovulation, poor oocyte 

and embryo quality, lower rate of fertilisation and pregnancy and higher rates of OHSS. 

Keywords: In Vitro Fertilisation, Polycystic Ovary Syndrome, Norepinephrine, Dopamine, 

Follicular Fluid  

 

 

II. Amaç ve kapsam 

Son yıllarda infertilite nedeniyle kliniklere başvuran hasta sayısı artmıştır. İleri yaşta 

evlenme,  çiftlerin kendi istekleri ile çocuk sahibi olmayı ertelemeleri, ortalama çocuk sahibi olma 

yaşının yükselmesine ve fertilite oranlarında düşüşlere neden olabilmektedir (1). 

İnfertilite korunmasız, regüler ilişkiye rağmen 35 yaş altı kadınlarda 1 yıl, 35 yaş üstü 

kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik olmaması şeklinde tanımlanmaktadır(2). 15-44 yaş arası 12.279 

kadınla yapılan ankette infertilite oranları %6.0 olarak bildirilmiştir(3). Gebelik planlayan çiftlerde 6, 
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12 ve 24 ay korunmasız ilişki  sonrası gebelik oranları %54, %76 ve %89`dur(4).   

Dünya Sağlık Örgütünün, İnfertilite Tanı ve Tedavi Grubu`nun 8500 infertil çiftle yaptığı 

çalışmanın sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerde infertil çiftlerin %37`sinde kadın, %8`inde erkek  ve 

%35`inde hem kadın hem erkek infertilitesi bulunmaktadır. Çiftlerin %5`inde izah edilemeyen 

infertilite saptanmış, %15`inde ise çalışma sırasında gebelik elde edilmiştir(5). 

İnfertilite tedavisi ilaç tedavisi, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) şeklinde 

yapılmaktadır.Tedavi yöntemleri arasında kullanılan yardımlı üreme teknolojilerindeki teknikler yıllar 

geçtikçe gelişmektedir. İn vitro fertilizasyon- İntrasitoplazmatik Sperm İnjeksiyonu (İVF-İCSİ), 

infertilite tedavisinde kullanılan genel olarak kabul görmüş bir yöntemdir; çeşitli ajanlarla kontrollü 

ovaryen hiperstimulasyonu (KOH), oositlerin toplanmasını, laboratuarda fertilizasyonunu ve 

embriyoların uterusa transferini içermektedir Günümüzde 3 milyona yakın bebek YÜT yardımı  ile 

doğurtulmuştur. İnfertilite tedavisinde  İVF-İCSİ kullanımının çok popüler olmasına rağmen, başarı 

oranları %30-40 ile sınırlıdır(6).  

Polikistik over sendromu(PKOS) ovaryen infertilitenin en sık sebebidir. İnfertilite kliniklerine 

başvuran anovulatör kadınların %90-95`inde PKOS bulguları vardır. PKOS`lu kadınların %40`ı 

infertildir. Bu hastalarda reprodüktif disfonksiyon anovulasyona sekonder subfertilite ve erken gebelik 

kayıpları ile ilişkilidir.  Anovulasyon infertilite tedavisi alan hastaların 1/3 `ünde infertilite sebebi 

olarak saptanmaktadır (7). Anovulasyonun patogenezi tam açıklanamasa da, birçok mekanizma öne 

sürülmüştür. Ovaryen fonksiyon anormal folikülogenezis ve steroidogenezis sonucu dominant folikül 

gelişiminin olmaması nedeni ile bozulmaktadır.  

PKOS olgularında yapılan bir çalışma ile oligo-amenore ve/veya hirsutizmi olan hastalarla 

semptomatik olmayan hastaların fekundabilitesi karşılaştırılmıştır. Oligo-amenoresi ve/veya hirsutizm 

ve obezitesi olan hastalarda fekundabilitenin semptomatik olmayan gruba göre daha az olduğu 

saptanmıştır. Sadece hirsutizm ise azalmış fekundabilite ile ilişkili  değildir (8). Bu kohortun 

sonuçlarına göre, PKOS semptomları olan kadınlarda yüksek infertilite oranları izlenmektedir. Ayrıca 

bu hastalarda PKOS  grubunda kadın infertilitesi oranları  %52.5, semptomatik olmayan grupta ise 

%26.3 idi (8). 

PKOS`lu kadınların subfertil olmasında obezite, endokrin bozukluklarla yanısıra gelişen 

folikülün değişmiş mikroçevresi de önemli rol oynamaktadır(7).Folikül sıvısı, ovulasyon öncesi 

olgunlaşan oositin mikroçevresinde gerçekleşen metabolik ve hormonal olayları yansıtan ve İVF-

İCSİ'de fertilizasyon, embriyo bölünmesi ve gebelik oranları gibi parametrelerin tahmin edilebilmesini 

sağlayan biyolojik çevre olarak kabul edilebilir (9). Folikül sıvısındaki hormon ve enzim seviyelerinin 
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ölçümlerinin yüksek sensitivite, spesitivite ve prediktif değerleri yansıtması nedeniyle oosit 

matürasyonu tahmininde prediktif belirteçler olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (10). Foliküler 

sıvıdaki otokrin ve parakrin etkide molekülleri inceleyen ve bunların oosit maturasyonu ve İVF 

sonuçları ile ilişkisini gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. PKOS`lu hastalarda yüksek infertilite ve 

düşük fekundabilite oranlarını açıklamak için foliküler sıvının çeşitli komponentleri incelenmiştir.  

PKOS olgularında yaygın olarak görülen santral obezite, hiperinsulinemi ve obstrüktif uyku 

apnesi gibi kronik sempatik sinir sistemi aşırı aktivitelerine bağlı semptomlar birlikte görülmektedir. 

Bu PKOS patogenezinde artmış sempatik sinir sistemi aktivitesinin de rolü olabileceğini 

düşündürmektedir. PKO modeli oluşturulan sıçanlarda tekal hücre ve interstisiyel dokularda β-

adrenerjik reseptör down-regülasyonuna eşlik eden ovaryen sempatik akımda artışın  overde follikül 

kistlerinin gelişimine, anovulasyona ve Luteinleştirici hormon (LH) düzeylerinde artışa neden olduğu 

gösterilmiştir (11). Aşırı sempatik aktivitenin fonksiyonel sonuçları HCG (Human chorionic 

Gonadotrophin) ve beta adrenoreseptör agonistlere artmış progesteron ve androjen üretimi şeklindedir. 

Superior Ovaryen Sinirin (SOS) transeksiyonu ile bu bulgular kaybolmakta ve östroz döngü ile 

ovulatör kapasite bozulmaktadır (11).  

Yapılan çalışmalarda, PKO hayvan modellerinde ve PKOS’lu olgularda Sinir Büyüme 

Faktörünün (SBF) intraovaryen salınımının arttığı da gösterilmiştir. PKOS`lu kadınlarda kontrol 

grubuna göre katekolaminerjik liflerin dansitesinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (12). Bir başka 

çalışmada infertilite tedavisi alan PKOS ve PKOS olmayan hasta gruplarında kanda norepinefrin (NE), 

dopamin (DA) ve metabolitlerinin düzeylerini karşılaştırmıştır ve anlamlı olarak fark saptanmamıştır. 

Preovulatör foliküllerdeki NE düzeylerinin  plazma düzeylerine göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir 

(13). PKOS`lu kadınlarda SBF  foliküler sıvıda 2 kat, granüloza hücrelerinde ise 6 kat artmış olarak 

saptanmıştır (14). 

Biz bu çalışmada ilk kez, İVF-İCSİ tedavisi alan  PKOS ve Non – PKOS hasta gruplarında, 

foliküler sıvıda NE ve DA düzeylerini ölçüp, PKOS patogenezine yeni bakış açısı getirmeyi, 

anovulasyon, kötü oosit ve embriyo kalitesi ve İVF-İCSİ sonuçları ile ilişkisini ortaya koymayı 

hedefledik. 

 

 

III. Materyal ve yöntem 

Bu çalışma, Kasım 2012- Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Üreme Sağlığı Merkezine başvuran 108 infertil hasta ile gerçekleştirildi. 
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Çalışmaya dahil edilen hastalar 2 gruba: PKOS grubu (n=47) ve Non-PKOS grubu (n=61) 

ayrıldı. Non-PKOS grubuna erkek infertilitesi veya izah edilemeyen infertilite nedeni ile İVF-İCSİ`e 

alınan hastalar, PKOS grubuna ise Androgen Excess Society AES kriterlerine (19) göre PKOS tanısı 

alan ve İVF-İCSİ`e yönlendirilen hastalar dahil edildi. Uterin anomalisi ve/veya fibroidleri olan 

hastalar çalışma dışı bırakıldı.  

Çalışmada her iki gruba GnRH agonist veya antagonist rejimi ile KOH  yapıldıktan sonra 

foliküler sıvıda primer olarak NE ve DA düzeyleri tespit edilerek, sekonder olarak toplanan oosit 

sayısı, 2. mayozun metafazında duraklamış durumdaki oosit (MII oosit) sayısı, en iyi kalitede embriyo 

sayısı, gebelik oranları  ile korele edildi. 

GnRH antagonist stimülasyon rejiminde, siklusun 2.-3. gününden başlayarak  gonadotropinlerle 

(rekombinant insan folikül stimüle edici hormonu (rFSH; Gonal-F, Serono ya da Puregon, Organon) ± 

insan menopozal gonadotropini (hMG; Menogon veya hphMG; Menopur, Ferring) over stimülasyonu 

yapılarak, dominant folikül boyutu 13-14 mm`ye ulaştığında  GnRH antagonisti cetrorelix (Cetrotide 

flakon 0.25 mg, Serono) veya ganirelix (Orgalutran enjektör 0.25 mg, Organon) de tedaviye eklendi.  

Uzun protokol veya GnRH agonist protokol uygulanan hasta grubuna tedavinin başlandığı 

siklustan önceki siklusun 23. gününden başlayarak ovaryen stimülasyondan 10 gün öncesine kadar 

Leuprolid asetat (Lucrin Depot, Abbott) uygulandı. Pituitar baskılanma sağlandıktan sonra (LH 

˂5mIU/mL, E2 ˂50 pg/mL) ve endometrium çift duvar kalınlığı ˂5mm`den az ise rekombinant FSH 

yardımı ile ovaryen stimulasyona başlandı. FSH dozları transvajinal yolla yapılan folikülometriye 

dayanarak ayarlandı.  

En az üç folikülün çapı 17-18 mm’ye ulaştığında, oosit maturasyonunun ve ovulasyonun 

tetiklenmesi amacıyla 250 mikrogram / 0.5 ml rHCG, (Ovitrelle, Serono) subkutan (s.c) olarak 

uygulandı. Bu uygulamadan 35-36 saat sonra transvaginal ultrasonografi eşliğinde oosit toplama işlemi 

(oosit pick up) gerçekleştirildi. Embriyo transferi, oosit toplanmasını takip eden 3-5. günlerde, Swemed 

(Vitrolife, İsveç) katater kullanılarak ultrasonografi eşliğinde yapıldı. Transferden sonraki 12. günde 

βhCG testi yapılarak, pozitif saptanan hastalar takip altına alındı. 5-6. haftalarda  fetal kalp atımı 

değerlendirilmesi için transvajinal ultrasonografi yapıldı.  

Çalışma için toplanan folikül sıvısı  örnekleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı 

Merkezine infertilite nedeni ile başvuran ve İVF`e alınan hastalardan  OPU (oosit toplama işlemi) 

sırasında alındı. Elde edilen  örnekler 10 dakika 1000* d  santrifuje edildikten sonra çalışma zamanına 

kadar -80 °C de saklandı.Toplanan tüm örneklerde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

ABD`da ELİSA kit (KAPL10-0200 Norepinefrin and KAPL10-0300 Dopamine, Diasource 

İmmunoassays, S.A, Belçika) yardımı ile NE ve DA düzeyleri üretici talimatlarına uygun bir şekilde 

ölçüldü.  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Elisa yöntemi ile çalışırken NE ve DA sis- diol spesifik afinite jeli ile ekstrakte edildikten sonra 

asile edilir ve enzimatik yolla dönüştürülür.  Karşılaştırmalı olarak çalışan Elisa kitleri mikrotiter plak 

formatındadır. Antijen mikrotiter plağın solid fazına bağlanır. Türevlendirilmiş standartlar, kontroller, 

örnekler ve solid faza bağlı olan analitler sabit sayıda olan antiserum bağlanma yerlerine bağlanırlar. 

Sistemde denge sağlandıktan sonra serbest antijenler ve antijen-antiserum kompleksleri yıkama ile 

temizlendi. Solid faza bağlanmış antikorlar anti-tavşan İgG peroksidaz konyugat yardımı ile tespit 

edildi.  Bu reaksiyon 450 nm`de monitorize edildi. Örneklerde NE ve DA düzeylerinin tayini bilinen 

standart konsantrasyonlara göre hazırlanmış referans eğrisinde emilmeleri karşılaştırılarak hesaplandı. 

IV. Analiz ve Bulgular 

İstatistik analiz için  IBM SPSS programının 12. versiyonu kullanılmıştır. İki grup 

arasındaki verilerin dağılımı normal ise Student- T testi, normal dağılım göstermiyor ise Mann-

Whitney U testi uygulanmıştır. Gruplar arası nitel verilerin oranlarının karşılaştırılması ki-kare test ile 

yapılmıştır. Yapılan istatiksel analiz sonucunda p ˂0.05 olması istatiksel anlamlı  olarak kabul 

edilmiştir.  

Saller ve ark. yaptığı çalışmada  foliküler sıvıdaNE düzeyleri Non- PKOS grubundaPKOS 

grubuna göre daha yüksektir (p ˂0.01). Bizim çalışmamızda power: %80 ve α:0.05 için alınması 

gereken en küçük örneklem büyüklüğü 19 olarak hesaplanmıştır (15).  

V. Sonuç ve Öneriler  

Hastalardan toplanan oosit sayısı ve II. mayozun metafazında duraklamış durumdaki MII 

oosit sayısı PKOS grubunda (ortalama 16.27 ve 13,1  olup, dağılımı 4 ile 34 ve 2 ile 34 arasında)  

kontrol grubuna göre(ortalama 10.7 ve 8,7  olup, dağılımı 1 ile 26  ve 1 ile 25 arasında) istatiksel olarak 

daha fazla idi(p˂0.05).  İkinci gün grade A aşamasında (D2GA) olan embriyo sayısı kontrol grubunda 

daha fazla idi (p˂0.05), üçüncü gün grade A aşamasında (D3GA) ve beşinci gün grade A aşamasında 

olan (D5GA) aşamasında olan embriyo bakımından her iki grubun sonuçları benzer idi.  

Foliküler sıvıda DA düzeylerine bakıldığında; PKOS`lu hastalarda ortalama 217,83 pg/mL 

(35,5 pg/mL -1162,83 pg/mL), kontrol grubunda ise 168,16 pg/mL (20 pg/mL - 330,30 pg/mL) olduğu, 

PKOS grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu (p˂0.001) tespit edildi. 

Folikül sıvılarında NE düzeyleri incelendiğinde PKOS`lu hastalarda 310,0 pg/mL (91 

pg/mL - 1686, 67 pg/mL),  kontrol grubunda ise 253 pg/mL (2 pg/mL - 1664,00 pg/mL) olduğu ve 

PKOS grubunda istatiksel anlamlı olarak yüksek olduğu (p˂0.05) gösterildi.  

Gebelik oranları  PKOS grubunda %37.0, kontrol grubunda ise %42.9 olarak saptandı ve 

istatiksel anlamlı değildi(p˃0.05). Hafif/orta şiddetli Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) 

kontrol grubunda hiç görülmezken, PKOS grubunda %7.4 olarak saptandı (p˂0.05). 
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Değişkenler arasında katsayılar Spearman Korelasyon katsayısı kullanılarak incelendi. 

Foliküler sıvıda DA düzeyi ile MII oosit sayısı  ile zayıf pozitif  ilişki (r=0.198), NE düzeyi ile toplanan 

oosit sayısıarasında zayıf pozitif ilişki saptandı(r= 0.205). Foliküler sıvıdaki DA ve NE düzeyleri ile 

ikinci gün grade A aşamasında (D2GA), üçüncü gün grade A aşamasında (D3GA) ve beşinci gün grade 

A aşamasında olan (D5GA) aşamasında olan embriyo sayısı, gebelik ve OHSS oranları arasında ilişki 

saptanmadı.  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Bu bilgiler dayanarak,  İVF-İCSİ yapılan hastalarda foliküler sıvıda  NE, DA  ve ROT 

seviyelerini karşılaştıran daha geniş çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

PKOS patogenezinde katekolaminlerin önemli yere sahip olduğu anlaşılmıştır, özellikle PKOS`lu 

hastalarda OHSS`nu öngörülmesinde foliküler sıvıda katekolamin düzeylerinin öneminin belirlenmesi, 

PKOS olgularında ovulasyonun sağlanması için β-antagonistlerin kullanımı, PKOS ve OHSS tedavisi, 

İVF sonuçlarının iyileştirilmesinde katekolamin agonistlerinin kullanımının yerinin belirlenmesi için 

ileride daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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X. Ekler  

 

a. 2 adet ELİSA kit (KAPL10-0200 Norepinefrin , Diasource İmmunoassays, S.A, 
Belçika ) ve 2 adet  (KAPL10-0300 Dopamine, Diasource İmmunoassays, S.A, 
Belçika) alındı .  

b. Çalışmanın ilk sonuçları ASRM 2014 `te bildiri olarak kabul edildi. 

c. Proje  13.10.2014 tarihinde AÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD`da fahri 
araştırma görevlisi Dr. Natı Musalı`nın Uzmanlık Tezi olarak kabul edildi. 

 

  

 


