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Değerli Meslektaşlarım,

  7 Kasım 2019 bilimsel toplantımızı Persembe günü Hilton Oteli’nde gerçekleştireceğiz.
Katılım ve katkılarınız için siz sayın meslektaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
  Bu dönemki toplantılarımıza yüksek düzeyde katılım  en büyük hede�mizdir. Seçilen konular ve 
konuşmacılar meslekteşlarımızın talepleri doğrultusunda özenle seçilmektedir. Önümüzdeki 
toplantımızda Antenatal Değerlendirmede Güncel Durum başlığı altında  Konvansiyonel tarama 
testleri, 1. trimester Ultrasonogra�k değerlendirme, Maternal kanda fetal DNA, İnvaziv testler  konu 
başlıkları konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından anlatılacaktır.

  Yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli meslektaşımız Opr. Dr. Salih Sadığı ‘da rahmetle 
anıyoruz.

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da kutlar  toplantılarda görüsmek üzere, en derin sevgi ve 
saygılarımızı sunarım.

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr.  Erol Tavmergen

29EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI

kutlu olsun

Prof. Dr. Erol Tavmergen
TJOD İzmir YK adına
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TJOD İZMİR ŞUBESİ HAZİRAN 2019 TOPLANTISINDAN KARELER...
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Kayıt

 
I. OTURUM
Antenatal Değerlendirmede Güncel Durum

17:30-18:00 

Oturum Başkanı: Aşkın Yıldız
Konvansiyonel tarama testleri
Gürsoy Pala
1. trimester Ultrasonogra�k değerlendirme
Fırat Ökmen
Maternal kanda fetal DNA
Alkım Yıldırım
İnvaziv testler
Cenk Gezer
Tartışma

18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00-19:30

 

 II. OTURUM
Vaka Sunumu

Oturum Başkanı:  Mert Kazandı

20:00-20:40

TJOD İZMİR KASIM 2019 BÖLGE TOPLANTISI

19:30-20:00 Ara

 
PANEL
Kime, Ne zaman, Hangi test tecrübeler ne
söylüyor ?

Başkan: Mete Ergenoğlu
Fuat Akercan, Sabahattin Altunyurt

20:40-21:20
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Marnach ML, Laughlin-Tommaso SK. Evaluation and Management of Abnormal Uterine Bleeding. Mayo Clin 
Proc. 2019 Feb;94(2):326-335.

HAZIRLAYAN: Derya Öztürk, Emre OKYAY

Anormal uterin kanama (AUK), reprodüktif çağdaki kadınların jinekoloji polikliniğine ve acil servise başvuru-
larında en sık nedenlerdendir. Kesin tedavisi histerektomidir. Ancak yüksek sağlık giderlerine yol açmaktadır. 
Bu nedenle etiyolojiye sistematik bir yaklaşım ile güvenli, efektif ve non-invaziv tedavi yöntemlerinin akılcı 
kullanımı önem kazanmaktadır. 
FIGO sistem 1 (2007), gebe olmayan kadınlarda AUK tanım ve terminolojisini standardize etti. Menoraji, metro-
raji ve oligomenore tanımlarının yerine ağır menstrüel kanama (HMB), intermenstrüel kanama ve planlan-
mamış kanama (unscheduled bleeding) ya da ara kanama (hormon tedavisine bağlı) (breakthrough bleeding 
on hormon medication) terimleri kullanılmaya başlanmıştır. FIGO sistem 2, PALM-COEIN ile sistematik şekilde 
AUK için ek sık yapısal (PALM) ve yapısal olmayan (COEIN) etiyolojileri sını�andırmıştır.
FIGO sistem 1’e göre menstrüel kanamada sikluslar 24-38 günde bir ve 8 güne kadar uzayabilmektedir. Bunun 
dışındaki sikluslar anormal kabul edilmektedir. Kanama miktarının objektif değerlendirilmesi güçtür ve kişi 
tarafından belirlenir. Daha sonra �zik muayene, spekulum ve bimanuel muayene yapılır. Sistematik değer-
lendirme için PALM-COEIN sını�amasına geçilir.
PALM-COEIN
Polip: 
- Premenopozal kadınlarda intermenstrüel kanama ve anormal uterin kanamaların %67’si polip nedenlidir. 
- Tek veya multipl, sesil ya da pedinküle, milimetreden santimetreye dek olabilir. 
- Endometrial gland ve stromanın vasküler kor etrafında hiperpastik büyümesi ile oluşur. 
- Prevelansı %7.8-34.9’dür. 
- Yaşla artar, çoğu benigndir.
- Malignite potansiyeli premenopozal kadınlarda %1.7, postmenopozda ise %5.4’tür.
- Polip gelişme riskini artıran faktörler: yaş, tamoksifen kullanımı, endojen ve ekzojen östrojen kullanımı, obez-
ite, Lynch sendromu.
- Tanı TV-USG, SIS, diagnostik H/S ve HSG ile konabilir.
- 1,5 cm den büyük asemptomatik polipler ve semptomatik polipler eksize edilmeli ve patolojiye gönderil-
melidir.
- Servikal polip; özellikler 40 yaştan sonra riski artar.Genellikle endoserviksten in�amasyon ve hormonal faktör 
zemininde gelişir. Nadiren 3 cm’yi geçer.Genellikle benign, kolaylıkla eksize edilebilir. Servikal polipler EIN, 
endometrial hiperplazi ve endometrial poliplerle birliktelik gösterebilir.
Adenomyozis:
- Endometrial gland ve stromanın fokal ya da global olarak myometrium içinde bulunmasıdır.
- Prevelansı %5-70 arasındadır. 
- Genellikle multipar kadınların hayatlarının 4.-5. dekadlarında görülür.

ANORMAL UTERİN KANAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

MAYO KLİNİK  ANORMAL UTERİN KANAMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİNİ YAZDI...
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- Prezentasyonu yoğun menstrüel kanama,irregüler kanama,dismenore ve disparonidir.
- Kesin tanı histerektomi sonrası patolojik inceleme ile konmakta ancak TV-USG ve MR da tanıya yardımcı olur.
- TV-USG tanıda; ekojenik çizgilenme, myometrial kist, asimetrik kalınlaşma, myometrial heterojenite görülebil-
ir. 
- Etkin medikal tedavi seçenekleri: Kesintisiz kombine oral kontrasepti�er, yüksek doz progestin, SERMs, SPRMs, 
LNG RİA, aromataz inhibitörleri, danazol, aralıklı GnRH agonistidir. 
- Yazarlara göre en umut verici tedavi LNG RİA’dır. (Etkin ve en az yan etki)
- Endometrial ablasyon ve uterin arter embolizasyonu çok başarılı değildir. 
- Kesin tedavi histerektomi olarak belirtilir.
Leiomyoma:
- Düz kas hücrelerinden köken alan monoklonal bir tümördür.
- Yaşam boyu prevelansı beyaz kadınlarda %70-siyahi kadınlarda %80’dir.
- Risk faktörleri: Afro-amerikan ırk, erken menarş, erken oks kullanımı, düşük parite, obezite, diet (yüksek glise-
mik indeksli besin tüketimi, alkol ve et tüketimi), hipertansiyon ve aile hikayesidir.
- Semptomları ağrılı adet görme veya yoğun menstrüel kanama, pelvik baskı, sık idrara gitme, reprodüktif 
disfonksiyon, bağırsak semptomlarıdır.
- Klinik tanı pelvik muayene ve USG ile konur.
- FIGO sını�aması myom lokalizasyonunu belirlemede yardımcı olur. Submüköz ya da tip 0,1,2 myoma SIS ya da 
histereskopi ile tanı konabilir. 
- Yoğun menstrüel kanama tek semptom olduğunda medikal tedavi yüksek derecede etkindir.(traneksamik 
asit, NSAIDs, oks, danazol, GnRH agonist, aromatoz inhibitörleri, SERMs, SPRMs) 
- Submüköz myomada anormal uterin kanama  için en iyi seçenek histeroskopik myomektomidir.
- Endometrial ablasyon denenebilir.(Gebelik istemi tamamlanmış olmalıdır)
- Histerektomi çocuk istemi tamamlanan hastalarda ve diğer tedavilere cevapsız hastalarda kesin tedavi yön-
temidir.
Malign ve Premalign Durumlar:
- Premenopozal veya postmenopozal kadınlarda anormal uterin kanama EIN’ye (endometrial intraepitelyal 
neoplazi) sekonder olabilir.
- Malignite %75-90 oranında anormal uterin kanama ile kendini gösterdiğinden %70 olguda erken tanı konabil-
ir.
- Endometrioid (adenokarsinoma) en sık rastlanan tiptir.
- EIN ve malignansi için risk faktörleri: Karşılanmamış östrojen, obezite, DM, hipertansiyon, nulliparite ve tamok-
sifen kullanımı, Lynch Sendromu.
- Lynch Sendromunda hayat boyunca endometrial kanser olma orası %27-71’dir.
- ACOG; 
o 45 yaş üstü AUK olan tüm kadınlardan ve 
o 45 yaş altı anormal uterin kanaması olan ve EIN için ek risk faktörleri olan tüm kadınlardan 
endometrial  örnekleme yapılmasını önermektedir. 
- EIN (subtip: Atipisiz benign hiperplazi) oral progestin veya LNG RİA ile tedavi edilebilir. Ancak en iyi tedavi 
yöntemi histerektomidir.
Koagülopati:
- Kalıtsal kanama bozuklukları özellikle vWF %5-24 oranında ağır menstriel kanamaya neden olur.
- Özellikle ağır, uzamış adet gören, sık morarma, epistaksis, diş eti kanaması, postpartum hemoraji, ağır cerrahi 
kanama ya da aile öyküsü olanlarda düşünülmelidir. 
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- Kalıtsal koagülopatiler eksik faktör replasmanı ve desmopressin asetat ile tedavi edilebilir.
- Edinsel koagülopati medikal tedavisinde IV konjuge östrojen, kok veya MPA kullanılır.
- Akut kanamalarda traneksamik asit düşünülebilir.
- Foley kateterle intrauterin tamponad kullanılabilir.
- Medikal tedavi işe yaramazsa çocuk istemi tamamlanan hastalarda endometrial ablasyon veya histerektomi 
düşünülmelidir.
Ovulatuar Disfonksiyon:
- Amenore yapabildiği gibi genellikle irregüler kanama olarak da karşımıza çıkar.
- Erken üreme çağı ve geç perimenopozal yaşlarda görülür.
- Ovulatuar disfonksiyon PCOS, obezite, hipotiroidizm, hiperprolaktinemi, anoreksiya, aşırı egzersiz ve yoğun 
kilo kaybında görülebilir.
Endometrial Nedenler:
- Lokal endometrial hemostazın primer disfonksiyonundan kaynaklanır.
- Etyoloji net değil.
- Tedavi: Benzer medikal tedavileri (NSAIDs, KOK, progestin, LNG RİA, danazol) ve endometrial ablasyon ve 
histerektomidir.
- Endometrial in�amasyon ya da endometrit rol oynayabilir. Chlamydia trachomatis ya da  ureaplasma 
saptanırsa antibiyoterapi verilmelidir.
İatrojenik:
- En sık neden ekzojen hormonal tedavidir.(Kok ya da intamuskuler, intauterin, subdermal kontrasepti�er)
- Kortikostreroid ilaçlar (GnRH agonisti, aromataz inh, SERMs, SPRMs) BTB’ye neden olabilir. (breakthrough 
bleeding-ara kanama)
- Antidepresan, antikoagülanlar neden olabilir.
Henüz Sını�andırılmamış(Not classi�ed yet): AV malformasyon,myometrial hipertro�,istmosel bu sınıftadır.
DEĞERLENDİRME 
- AUK’ların hepsi tedavi gerektirmez, ancak öykü ve �zik muayene ile tam bir değerlendirme gerektirir
- Laboratuar testleri: Tam kan ve ferritin düzeyi, hCG, koagulasyon testleri ve gerekirse hormonal değer-
lendirme ve görüntülemeyi içerir
- Obezite ve ovulatuar disfonksiyon ile artmış EIN riski tedavinin esas noktasını oluşturur
- Premenopoz nulligravid kadınlarda, hormonal kontrasepsiyon alan kadınlar hariç, en az yılda 4 kez menstru-
asyon meydana gelmelidir. 
AKUT ANORMAL UTERIN KANAMA TEDAVİSİ
- Akut kanama tedavisi tabloda özetlenmiştir 
- Akut kanama kontrol edildikten sonra altta yatan etken PALM-COEIN sını�aması kullanılarak belirlenmelidir
- Akut ve ağır menstruasyon kanamaların medikal tedvisi yüksek doz östrojen tedavisini içerir. Anti-emetiklerin 
eklenmesi  bu tedavide faydalı olmaktadır
- Kanama 8 saat içinde bu tedavi ile azalmalıdır.
- Ağır menstruasyon kanamalarının medikal tedavisi :
o Monofazik 35 mcg EE içeren KOK 3x1, 7 gün. Sonrasında günde 1 kez olarak devam edilmesi  veya
o MPA 3x1, 7 gün, sonrasında 3 hafta süreyle 20 mg günlük olarak devam edilmesi veya
o Traneksamik asit 10 mg/kg IV (her bir doz 600 mg maksimum olarak) veya 1.3 gram oral günde 3 kez, 5 gün 
süreyle eklenebilir. Serebral vasküler olay ve VTE öyküsünde kullanılamaz.
o 26 F Foley sonda 30 ml şişirilerek uterin tamponad akut kanamayı kontrol etmekte kullanılabilir.
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ANORMAL UTERİN KANAMA TEDAVİSİ 

AKUT KANAMALAR 

• Monofazik KOK 35 mcg, 3x1 günlük, 7 gün, sonra  

günde 1 kez idame  

• MPA 20 mg veya nore�ndron 20 mg, 3x1 günlük, 7 gün, 

sonra 3 ha�a 20 mg/gün  

• Traneksamik asit 10 mg/kg IV (max. 600 mg her bir doz 

için) 

veya 

1.5 gram, günde 3 kez, oral, 5 gün süreyle  

KRONİK KANAMALAR 

• İbuprofen 600 mg 4x1 veya 800 mg 3x1; 

veya 

Naproksen başlangıç 500 mg; 3-5 saat sonra tekrar doz, 

sonra 250 – 500 mg günde iki kez. 

veya 

Mefenamik asit 500 mg günde 3 kez (Tok karnına) 

• Monofazik 30 – 35 mcg KOK 

• MPA 5-10 mg veya nore�ndron 5-10 mg 

• Depo MPA 150 mg, subkutan, 3 ayda bir 

• LNG RIA 52-mg, 5 yıl süreyle 

• Etonogestrel deri al� implant, 3 yıl süreyle 

• Traneksamik asit, 1.5 g, günde 3 kez, oral, 5 gün süreyle 

 



TJOD İZMİR ŞUBESİ 

E - BÜLTEN

EKİM
 2019

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ www.tjod.org9

Dr. Emre Bayram

ISUOG Rehberinde kullanılan kanıt düzeyleri ve öneri dereceleri
Kanıt düzeyinin sını�andırılması
• 1++: Yüksek kaliteli meta analizler, randomize kontrollü çalışmaların veya randomize kontrollü çalışmaların 
sistematik değerlendirmeleri ve çok düşük bias riski
• 1+: İyi yapılmış meta-analizler, randomize kontrollü çalışmaların ya da düşük bias riski olan randomize kon-
trollü çalışmaların sistematik değerlendirmeleri
• 1-: Meta-analizler, randomize kontrollü çalışmaların ya da yüksek bias riski olan randomize kontrollü çalışma-
ların sistematik değerlendirmeleri
• 2+: Çok düşük karışıklık riski, bias veya rastgele ilişki ihtimali olan vaka kontrol veya kohort çalışmalarının veya 
yüksek kalite vaka kontrol veya kohort çalışmalarının yüksek kaliteli sistematik incelemeleri
• 2-: Karışıklık riski yüksek, yanlılık, şans veya ilişkinin nedensel olmadığı riski yüksek vaka kontrol veya kohort 
çalışmaları
• 3: Analitik olmayan çalışmalar; örn. Vaka raporları, vaka serileri
• 4: Uzman görüşü
Öneri Derecesi
• A: En az bir meta-analiz, sistematik inceleme veya randomize kontrollü çalışma 1 ++ olarak derecelendirildi ve 
doğrudan hedef popülasyona uygulanabilir; veya randomize kontrollü çalışmaların veya esas olarak hedef 
kitleye doğrudan uygulanabilir olan 1+ olarak değerlendirilen ve sonuçların genel tutarlılığını gösteren 
çalışmalardan oluşan bir kanıtlar bütünü veya sistematik olarak gözden geçirilmesi.
• B: Doğrudan hedef nüfusa uygulanabilir ve sonuçların genel tutarlılığını gösteren 2 + + olarak değerlendirilen 
çalışmaları içeren kanıt bütünü; veya 1 ++ veya 1+ olarak derecelendirilen çalışmalardan yola çıkılarak tahmin 
edilen kanıtlar
• C: Doğrudan hedef nüfusa uygulanabilir ve sonuçların genel tutarlılığını gösteren 2+ olarak değerlendirilen 
çalışmaları içeren kanıt bütünü; veya 2 ++ olarak değerlendirilen çalışmalardan yola çıkılarak tahmin edilen 
kanıtlar
• D: Kanıt düzeyi 3 veya 4 olan; veya 2+ olarak değerlendirilen çalışmalardan tahmin edilen kanıtlar
• İyi uygulama noktası: Kılavuz Geliştirme Grubu'nun klinik deneyimine dayanarak önerilen en iyi uygulama
PREKLAMPSİ TARAMASI İÇİN ULTRASON KULLANIMI
Hangi Doppler Endeksi Kullanılmalıdır?
• PE taraması bağlamında uterin arter rezistansının ölçümü için pulsatilite endeksi (PI) kullanılmalıdır (ÖNERİ 
DERECESİ: B)
PI ile preeklampsi taraması nasıl ve ne zaman yapılmalıdır ? 
• Uterin arter Doppler incelemesi gebeliğin 11+0 ila 13+6 haftaları arasında veya ikinci trimester taramasında 
yapılabilir.

ISUOG UYGULAMA KILAVUZU ESAS ALINDIĞINDA PREEKLAMPSİ TARAMA VE TAKİBİNDE
ULTRASONUN YERİ: KLİNİSYENE KISA İPUÇLAR 

Dr. Emre Bayram  ISUOG UYGULAMA KILAVUZU ESAS 
ALINDIĞINDA PREEKLAMPSİ TARAMA VE TAKİBİNDE

ULTRASONUN YERİ: KLİNİSYENE KISA İPUÇLARINI  YAZDI...
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• Halen PE için üçüncü trimester taramasının maternal, fetal ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi üzerine rand-
omize bir çalışma yoktur; Sonuç olarak, uygulamaya geçirilmesi şu anda tavsiye edilemez (İYİ UYGULAMA NOK-
TASI).
• PI ölçümü transvajinal veya transabdominal yolla yapılabilir. (İYİ UYGULAMA NOKTASI)
• Ortalama uterin arter PI, tarama için tercih edilen Doppler endeksi olmalıdır (ÖNERİ DÜZEYİ: B).
• Unilateral plasenta durumunda, unilateral olarak artmış bir PI'nin, ortalama PI normal sınırlar içindeyse PE 
riskini arttırmadığı ön görülmektedir (ÖNERİ DERECESİ: B).
• Uterin arter Doppler endeksinin değerlendirilmesinde, maternal faktörler uterin arter PI'ni etkileyebilir bu 
nedenle tek başına tarama yönteminden ziyade çok faktörlü bir tarama modeline dahil edilmesi gerekmektedir 
(TAVSİYE DERECESİ: B).
İlk trimesterde yapılan taramada yüksek riskli olduğu belirlenen kadınlarda ikinci trimester doppler endeksler-
inde değişiklik olması beklenmeli midir ?
• PE riskini azaltmak için önleyici stratejilerin (örneğin düşük doz aspirin), ilk trimesterde başlanırsa etkili olduğu 
göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle, 
• Yüksek riskli olduğu belirlenen kadınlarda, ikinci trimesterde Doppler değişimini değerlendirmeyi bekleme-
den en kısa sürede bu stratejilerin kullanılmaya başlanması gerekir.  (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
Plasenta Volümü eş zamanlı PE taramasında kullanılmalı mıdır ?
• Plasental hacim ve vaskülarizasyon endeksleri PE için prediktör olarak değerlendirilse de, tekrarlanabilirliğin 
sınırlı olduğu göz önüne alındığında tarama amacıyla önerilmemiştir ve; özel ekipman gerektiği ve zaman 
aldığı belirtilmiştir. (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
PE taramasında ULTRASON KOMBINE TARAMA STRATEJİLERİ nelerdir ? Tek başına ultrasona göre farkı var mıdır 
? 
• PE riski altındaki kadınların tanımlanmasında 11-13 haftalar arasında maternal faktörlerin, maternal arter kan 
basıncının, uterin arter Doppler ve PlGF düzeyinin bir kombinasyonu PE riskli kadınların tespitinde en etkili 
tarama modeli gibi görünmektedir (TAVSİYE DERECESİ: B).
• Kombine taramanın üstünlüğü göz önüne alındığında, kombine tarama mevcutsa, Doppler ENDEKS 
cut-o�'larının bağımsız bir tarama yöntemi olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır (ÖNERİ DERECESİ: B).
• İlk trimester bireysel hasta riskini hesaplamak için transabdominal yaklaşım tercih edilir, çünkü çoğu tarama 
algoritması bu yaklaşım kullanılarak geliştirilmiştir (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
PE taramasında maternal hemodinami değerlendirilmesi nasıl yorumlanmalıdır ?
• Maternal hemodinamik değerlendirmenin PE'nin öngörülmesinde değerli olabileceği gerçeğine rağmen, 
klinik rutin uygulamasını desteklemek için bağımsız bir test olarak çok az veri vardır (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
PE taraması sonrası yönetim nasıl olmalıdır ? Ne yapabiliriz ?
• Düşük doz aspirinin, ilk trimester taraması sırasında uygulanmaya başlandığında erken PE gelişimi için riski 
önemli ölçüde azaltabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır (ÖNERİ DÜZEYİ: A).
Çoğul gebeliklerde farklılıklar nelerdir ? Nasıl yorumlanmalıdır ?
• İkiz gebelikte plasental kütle artar ve bu durum uterin arterlerde daha düşük ortalama dirençle sonuçlanır. Bu 
nedenle;
• Eğer mümkünse, Doppler incelemesi için ikizlere özgü referans aralıkları tercih edilir (TAVSİYE DERECESİ: B).
• Tekil gebelikler için kombine tarama (maternal faktörler, uterin arter PI, ortalama tansiyon, PlGF) algoritması 
ikizlerde de kullanılabilir. 
• Bu şekilde yapılan kombine tarama PE geliştirecek ikiz gebeliği olan kadınların % 95'ten fazlasını tanımlayabil-
ir. Bununla birlikte, gözlemci, bunun % 75'lik bir tarama-poziti�iği oranında elde edildiğinin farkında olmalıdır 
(ÖNERİ DERECESİ: B).
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PREEKLAMPSİLİ HASTALARDA ULTRASON KULLANIMI
• Fetal bozulmanın saptandığı hastalarda fetal durum sıkı ve düzenli olarak değerlendirilmelidir (İYİ UYGULAMA 
NOKTASI).
• Sonogra�k takip, fetal büyüme ve biyo�ziksel pro�lin değerlendirilmesini ve fetal Doppler çalışmalarını içerir. 
(İYİ UYGULAMA NOKTASI)
• PE'den etkilenen gebeliklerde ultrason izlem sıklığı ve etkisi henüz belirlenmemiştir (İYİ UYGULAMA NOKTA-
SI).
• Fetal biyometri, amniyotik sıvı hacmi, uterin arter, umbilikal arter (UA) ve fetal orta serebral arter (MCA) PI ve 
serebroplasental oran (CPR)  göz önünde bulundurulacak ana incelemelerdir (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
• Aynı testler ciddi PE veya HELLP sendromlularda olduğu gibi, PE için veya şüpheli PE olan kadınlarda da 
düşünülmelidir (İYİ UYGULAMA NOKTASI).
DOPPLER ÖLÇÜMLERİ İÇİN TEKNİK ÖNERİLER
• Antihipertansif ilaçların uygulanması maternal ve fetal Doppler endekslerinde anlamlı değişikliklerle ilişkili 
değildir (KANIT DÜZEYİ: 2+).
• Antenatal kortikosteroidler UA ve duktus venosustaki vasküler dirençte GEÇİCİ bir azalma ile ilişkilidir. (KANIT 
DÜZEYİ: 2+).
• Magnezyum sülfatın maternal ve fetal Doppler endeksleri üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin veriler yeter-
sizdir (KANIT DÜZEYİ: 2-).
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Hazırlayan: Dr Emre BAYRAM

Tanı Kriterleri
 Adet düzensizliği + klinik hiperandrojenizm ile tanı konulabilmektedir. Eğer klinik hiperandrojenizm 
bulguları mevcut değilse biyokimyasal testler ile hiperandrojenizm desteklenebilir. 
 Eğer sadece adet düzensizliği veya hiperandrojenizm bulguları varsa; adölasanlarda ultrasonogra� 
endike olmamakla birlikte tanıyı tekrar değerlendirmek gerekebilir. Erişkinlerde polikistik over görüntüsü 
açısından ultrasonogra� ile değerlendirilmeli. Pozitif ise tanı konulabilmektedir.
Düzensiz menstrüal siklus
-Menarş sonrası ilk 1 yıl düzensizlik olması pubertal geçişi gösterdiğinden normal kabul edilir.
-Menarş sonrası 3 yıl ile perimenopoz arasındaki sürede 21 günden kısa , 45 günden uzun veya yılda en fazla 8 
siklus 
-Ovulatuar disfonksiyon düzenli sikluslarda da görülebilir. Eğer anovulasyon şüphesi varsa progesteron seviye-
sine bakılmalı.
Hiperandrojenizm
-Modi�ye Ferriman-Gallway skorlama sistemi kullanılabilir. Hirşutizm tanısı için cut-o� değeri 4-6 olarak alına-
bilir.
-Ludwig skorlama sistemi ile alopesi tanımı ve derecesi belirlenebilir.
-Serbest testesteron ve serbest androjen indeksi ölçümleri tanıda değerlidir. Androstenedion ve DHEAS seviye-
leri tanıda kısıtlı rol oynamaktadır.
-Bu değerler bakılırken hasta en az 3 ay hormonal tedavi almamış olması gerekmektedir.
-Çok yüksek seviyelerde neoplazmlar açısından değerlendirme yapılmalıdır.
Ultrason ve Polikistik Over Morfolojisi
-8 MHz frekans içeren prob kullanılmalı. Bir overde en az 20 adet folikül ve/veya ovarian volümün 10 ml 
üstünde olması polikistik morfoloji açısından önemlidir.
-Ölçümler alınırken korpus luteum,kist,dominant folikül gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
-Adet düzensizliği ve hiperandrojenizm bulguları olanlar için ultrason gerekli değildir. 8 yaş altı çocuklarda 
multikistik görünüm normal karşılandığından ultrason bu yaşlarda PCOS tanısında kullanılan bir yöntem 
değildir.
Anti-Müllerian Hormon
-Serum AMH seviyeleri PKOS tanısında alternatif olarak kullanılmamalıdır. 
Kardiyovasküler Hastalık- Diyabet ve Kilo Yönetimi
-Ağırlık,boy,ideal bel çevresi ve vücut kitle indeksi takipleri önemlidir.Özellikle bel çevresi ve VKİ , WHO 
kılavuzuna göre değerlendirilmeli ve kaydedilmelidir.

SON ESHRE KILAVUZUNA GÖRE PKOS YÖNETİMİNDEKİ İPUÇLARI

Dr. Emre Bayram  SON ESHRE KILAVUZUNA GÖRE PKOS 
YÖNETİMİNDEKİ İPUÇLARINI  YAZDI...
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-PKOS tanılı hasta sigara,obezite,hipertansiyon,dislipidemi,azalmış �ziksel aktivite,bozulmuş glukoz toleransı 
gibi durumlara sahipse , artmış kardiyovasküler hastalık riski açısından değerlendirilmelidir.
-Yaşa bakılmaksızın PKOS lu hastalarda GDM, Tip 2 DM tanılara 3-5 kat artış göstermektedir. Bu obezite ile daha 
da şiddetlenmektedir.
-Yüksek riskli PKOS lu hastalarda (VKİ>25 kg/m2, anormal glukoz toleransı, ailede DM ve hipertansiyon öyküsü) 
OGTT yapılması önerilmektedir. Açlık glukoz , HbA1c ölçümleri de bakılabilir.
-İnfertilite tedavisi alan, gebelik planlayan ve 24-28 hafta arası gebe olan tüm PKOS lu hastalara OGTT öneril-
mektedir.
Endometrial Kanser
-PKOS lu hastalarda endometrial  kanser riski yaklaşık 2-6 kat artmaktadır.
-PKOS lu hastalarda anormal vajinal kanama,uzamış amenore,kilo kaybı,endometrial kalınlık artışı gibi durum-
larda şüphenilmeli. PKOS lu hastalarda rutin endometrial kalınlık ölçümü önerilmemektedir.
Yaşam Tarzı Değişiklikleri
-Kilo vermesi gereken PKOS lu hastaların 6 aylık periyotlarla %5-10 oranında ağırlıklarını azaltmaları hede�en-
melidir.
-PKOS lu erişkin hastalar haftada en az 150-250 dakika orta şiddette �ziksel aktivite ile kilo kontrolü 
sağlamalıdır.
Farmakolojik yaklaşım
-PKOS da kullanılan kombine oral kontrasepti�er, metformin gibi ilaçlar; çoğu ülkede kullanılan fakat 
endikasyon dışı kullanım olarak kabul gören tedavilerdir.
-Hiperandrojenizm ve adet düzensizliği ile gelen PKOS lu hastalarda ilk farmakolojik seçenek kombine oral kon-
trasepti�erdir.
-Yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo kontrolü sağlanamayan VKİ>25 kg/m2 hastalarda metformin bir seçenek 
olarak kullanılabilir.
-PKOS da anti-androjenik ajan kullanımı kısıtlıdır.6-12 ay kozmetik tedavi+KOK kullanımına rağmen süren hişu-
tizm,androjenik alopesi gibi durumlarda kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte düşünülebilir. Fetusta virilizasyon 
riski taşıdığından mutlaka kontrasepsiyon ile birlikte verilmelidir.
-PKOS da inositol kullanımı hakkında daha fazla kanıta ihtiyaç duyulmaktadır.
İnfertil PKOS lu Hastada Farmakolojik Yaklaşım
-İlk seçenek olarak Letrozol gelmektedir. Sonra sırasıyla klomifen sitrat, CC+metformin, metformin gelmekte-
dir.
-Gonadotropin ve laparoskopik over cerrahisi de tedavi yaklaşımları arasında sayılabilir.Son seçenek olarak IVF 
düşünülmelidir.
-CC+metformin kombine kullanımının ,tek başına kullanımlarına göre obez PKOS lu infertil hastalarda ovu-
lasyon , gebelik ve canlı doğum oranlarını artırdığı bilinmektedir.
-Gonadotropin ile uygulanan ovulasyon indüksiyonu sonrası 3 den az matur folikül varsa işlem uygulanmalıdır. 
Aksi halde siklus iptal edilmeli, çoğul gebelik riski açısından korunulmalıdır.
IVF
-Üriner ve rekombinant FSH preparatları IVF ve ICSİ tedavilerinde PKOS lu hastalarda kullanılabilmektedir. 
Ekzojen rekombinant LH tedavisi rutin olarak önerilmemektedir.
-GnRH antagonistleri, ovulasyon stimülasyon süresini, ilaç dozunu ve OHSS riskini azalttığından dolayı 
analoglara göre tercih edilmelidir. 


