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ART de risk 
Ovarian hiperstimulasyon sendromu 
Ekstrauterin gebelik 
Jinekolojik kanserler ?? 
 



 

 

 

OHSS ovülasyon indüksiyon tedavisinde 
kullanılan fertilite ilaçlarına bağlı 
gelişen iyatrojenik bir hastalıktır. 

 

OHSS 



Tarihce 
1943 yılından beri biliniyor.  
(ilk kısrak idrar gonadotropinini kullanılmaya başlandığı yıl)  
                                                            JAMA 1943; 121: 1117-1122) 

OHSS nedeniğle ilk fatal vakalar 1951  
yılında Gotzche  tarafından bildirilmiştir. 
Ancak 1961 yılında bunu 
(Esteban-Altirriba j ,The syndrome of massive hyperstimulation  

of the ovaries. Rev Fr Gynecol Obstet. 1961; 56:555-64.)  
bildirilmiş. 
 
ve  daha sonra  

1958 yılında Figueroa-Casas 
(Extraordinary ovarian reaction to gonadotropins: 
 fatal case.) 
An Cir (Rosario). 1958 23:116-23) tarafından bildirildi.  



OHSS önemi 

• “In 2003–2005, 4 deaths (of the 12) were due to OHSS” 

 

• ~3 OHSS-related deaths per 100,000 ART cycles 

Year  

Deaths 

95% CI 

Number of 

treatment 

cycles  Number  Rate  

1997– 1999  20 19.17 12.41–29.61 104,320 

2000–2002  8 7.32 3.71–14.44 109,308 

2003–2005 12 10.08 5.76–17.61 119,080 

* Source Human Fertilisation and Embryology Authority 

Maternal deaths and rates per 100,000 ART procedures, 

including IVF: United Kingdom: 1997–2005  



Three OHSS-related deaths (3:100,000), all had their embryos  

frozen 

Braat DDM, et al. Hum 

Reprod 2010;25:1782–1786 



   İnsidens 

Hafif: %20-%33 
 
Orta: %3-%6 
 
Şiddetli: %0.1-%2 



   Patofizyoloji 

hCG kilit rol oynar 

Imoedemhe D, hum reprode update 1999 



   Patofizyoloji 

Anjiotensin ve VEGF gibi ovarian  
vazoaktif ürünlerin artması sonucu 
Kapiller permeabilite artışı oluşur ve  
intravasküler alandan  
  
 Perikardial alana 
 Peritoneal boşluğa 
 Plevral boşluğa  
 
sıvı geçişi oluşur. 



OHSS 

 Erken Dönem 3-7 gün (HCG sonrası) 

 Geç Dönem 12-17 gün (HCG sonrası) 



OHSS-Cytokines 

 IL – 1 

 IL – 2 

 IL – 6 

 VEGF 

 TNFa 

VEGF:  
 foliküler büyüme, 
 CL fonksiyonu, 
 Angiogenezde, 
 vasküler endotelyal stimulasyonda 



Ovarian VEGF Production 
(Basic&Clinical Studies) 

Capillary permeability 
Angiogenesis 
Endothelial cell proliferation 





HAFİF ORTA ŞİDDETLİ 



OHSS 
Ovaryan  
büyüme 

Abdominal  
distansiyon 

ASİT 

Artmış kapiller  
Geçirgenlik ve  
angiogenez 

Na+ H2O  
absorbsiyonunda  
artma 

R-A-A 

Sisteminin aktive olması 

İntravasküler  
hipovolemi 

Hipotansiyon 
taşikardi 

Azalmış renal  
perfüzyon 

Oligüri 
Azotemi 
Hiperkalemi 
Asidoz 

Hemokonsantrasyon 

Tromboemboli 

IL-1 
IL-2 
IL-6 
VEGF 
RAS 

 hCG & ↑E2 

Çoklu organ yetmezliği 
Teka lutein kistleri 
 over çapında artış, 
 ovarian torsiyon riski 



Golan Klasifikasyonu 

Over 
büyüklüğü 

 

Semptomlar 

Mild (Hafif) 

  

5-10 cm Grade 1: abdominal gerginlik 

Grade 2: bulantı kusma diare 

Moderate orta
  

> 10 cm Grade 3: Grade 2 bulguları ve usg asit 

Severe  Ağır 

  

  

>12 cm Grade 4: Grade 3 bulguları ve klinik 

olarak asit-plevral effüzyon 

Grade 5: hemokonsantrasyon 
hipovolemi - oliguri 



Severe OHSS Critical OHSS 

Variably enlarged ovary  Variably enlarged ovary  

Massive ascites +/- hydrothorax  Tense ascites +/- 
hydrothorax  

Hct >45%(30% increment over the 
baselne value)  

Hct >55%  

WBC >15,000  WBC >35,000  

Oliguria    

Creatinine 1.0-1.5  Creatinine >1.6  

Creatinine clearance >50mL/min  Creatinine clearance 
<50mL/min  

Liver dysfunction  Renal failure  

Anasarca  Tromboembolic phenomena  

  ARDS  

 Navot Klasifikasyonu 



RCOG Klasifikasyonu 



OHSS ÖNLEME STRATEJİLERİ 

1. Siklus iptali 
2. “Coasting” yaklaşımı 
3. Agonist trigger 
4. Dual Trigger 
5. HCG dozunun azaltılması  
6. IV human albumin veya hidroksietil 

starch 
7. Dopamin agonistleri 
8. Tüm embriyoları dondurmak /sayısını  
9. Kisspeptin ile ovulasyon trigger 

 



Önleme stratejisi: 

Esas OHSS yüksek riskli hastaların COS 
öncesi belirlenmesi 

1-AMH düzeyi 
2-Antagonist protokol 
 



Geleneksel yöntemler 

1-Siklusu iptal etmek 
 HCG vermeyerek OHSS riski tamamen ortadan 

kaldırılabilir. 

 GnRH a kullanılmayan sikluslarda spontan LH piki 
olabileceğinden OHSS riski tam olarak ortadan 
kalkmaz. 

 Doğal konsepsiyon olasılığı varsa çiftler cinsel 
ilşkiden kaçınmalı yada kondom kullanmalıdır. 

Dezavantajı 

 IVF sikluslarında zaman ve para kaybına yol açar 

 Ayrıca programın başarısı düşer. 

 

OHSS önleme stratejisi 



 Coasting E2 düzeyi >3000pg/ml iken ve folikül 
çapları 15-18mm iken başlanmalı  

 4 günden uzun sürmemeli 

 E2 düzeyi <3000pg/ml olunca hCG yapılmalı  

 OHSS insidansı: <%2 

 Fertilizasyon: % 55-71 

 gebelik : % 36.5-63 

Levinsohn-Tavor O, Hum Reprod 2003  

2-Coasting 



Coasting/sorun 
 

 

 Ani E2 düşmesi gebelik prognozu 
açısından kötü 

 E2 düzeyi hala arttmaya devam ediyorsa 
coasting bir işe yaramaz 



Önlem stratejisi: coasting 

 

 There was no evidence to suggest any 
benefit of withholding gonadotrophins 
(coasting) after ovulation in IVF for the 
prevention of OHSS 

 

D’angelo A, et al. Cochrane 

Database Syst Rev 

2011;(6):CD0028110 



 

There is not enough evidence to show 

whether using frozen embryos …can reduce 

OHSS in women who are at high risk 

 

D’angelo A and Amso N. 

Cochrane Database Syst 

Rev 2007;(3):CD002806 

Önlem stratejisi: cryopreservation 



 Erken HCG uygulaması 
 

 OHSS riski olan PCOS hastalarında folikül 
çapı <15mm iken HCG yapılması OHSS’yi 
önler. 

 Ancak bu durumda oositlere IVM yapılması 
gerekir. 

 



IV Human Albumin 

 Plasma onkotik basıncını artırarak 
ekstravasküler alana sıvı geçişini engeller. 

 Kapiller permeabiliteyi arttıran sitokinlere 
bağlanır.  

 50 gr albumin 15 dk içinde 800ml sıvıyı 
intravasküler alana çeker. 

 Farklı rejimler kullanılmıştır: 
 OPU’dan 1 gün öncesi ile 5 gün sonrası arasında 10-

125 gr dozlarda kullanılmıştır. 



IV Human Albumin 

 Yan etkileri: 
 Viral enfeksiyon transmisyonu 

 Bulantı, kusma 

 Febril reaksiyon 

 Allerjik reaksiyon (anafilaktik şok) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1199 patients 

 IV albumin does not appear to reduce the occurrence of 
severe OHSS 
 Venetis CA, et al. Fertil Steril 

2011; 95:188–196,196.e1–3 

IV albumin for the prevention of severe OHSS: a 

systemic review and meta-analysis 



 

 Intravenous (iv) colloid fluids … at the time of oocyte 

retrieval may be beneficial for women with a high risk of 

developing OHSS 

 Borderline evidence of benefit with the routine use of 

human albumin in the prevention of OHSS (1660 

patients) 

 Good evidence to support the use of hydroxyethyl starch 

in the prevention of OHSS (487 patients) 

 

Youssef MA, et al. Cochrane 

Database Syst Rev 2011; 

(2): CD001302 

Önlem stratejisi: intravenous 

albümin/Hidroksietil starch 



Hidroksietil Starch Solüsyonu 

 MA: 200-1000kDa 
 İntravasküler hacmi  ve onkotik basıncı 

artırır. 
 Serum yarı ömrü 10saat 
 Trombosit agregasyonunu engeller. 
 3 RCT’da orta ve ciddi OHSS’yi önlemede 

human albumin kadar etkili bulunmuş 
 Avantajı: enfeksiyon riski yok, albuminden 

daha ucuz 
 2x500 cc 



Tüm Embriyoları Dondurmak 

 Erken OHSS’ i  engellemez 

 Geç OHSS’yi engeller. 



OHSS önleme stratejisi: recombinant LH 

European Recombinant LH 

Study Group. J Clin 

Endocrinol Metab 

2001;86:2607–2618 



Önleme stratejisi: düşük hcG dozu 

 
 Yüksek risk grubunda hCG dozunu azaltmak OHSS 

riskini elimine etmiyor. 
          Schmidt DW, et al. Fertil Steril 2004;82(4):841–846 

 2000-3250 IU hCG  

 şiddetli OHSS yi elimine eder. 

 oosit maturasyonu oluşturmada yeterli 

 

 
Tiboni GM Drug Des Devel Ther,2016  



Dopamin Agonistleri 

 Positif inotropik etki 

 Renal kan akım artması 

 Mezenterik vazodilatasyon etkileri 
vardır. 

 VEGF2 nin fosforilasyonunu bloke 
ederler 



Cabergolin HCG gününden 8. güne dek 0.5 
mg/gün p.o. 





Youssef MA, et al. Human 

Reprod Update 

2010;16:459–466 

OHSS önleme stratejisi: dopamine agonists 

OHSS incidence 

OHSS severity 



Youssef MA, et al. Human 

Reprod Update 

2010;16:459–466 

GnRHa 
● GnRH agonist versus hCG for oocyte 

triggering in GnRH antagonist ART cycles 



OHSS % (n) n 
Ovulation  

trigger 

Oocyte  

source 
Trial  type Reference 

0 (0/13) 

31(4/13) 

15 

13 

GnRHa 

hCG 

Own RCT, high risk Babayof,  et al 2006 

0 (0/33) 

31 (10/32) 

33 

32 

GnRHa 

hCG 

Own RCT, high risk Engamnn, et al 2008 

0 (0/30) 

17 (5/30) 

30 

30 

GnRHa 

hCG 

Donors RCT Acevedo, et al 2006 

0 (0/1046) 

1.3 (13/1031) 

1046 

1031 

GnRHa 

hCG 

Donors Retrospective Bodri, et al 2009 

0 (0/40) 40 
GnRHa Own Observational, 

High risk 
Griesinger, et al 2010 

0 (0/152) 

2 (3/150) 

152 

150 

GnRHa 

hCG 

Own RCT Humaidan, et al 2009 

0 (0/23) 

4 (1/23) 

23 

23 

GnRHa 

hCG 

Own Retrospective, case-

controlled, high risk 
Engmann, et al 2006 

0 (0/42) 42 

GnRHa 

hCG - cancelled 

Own Retrospective case-

control, high risk 
Manzanares, et al 2009 

0 (0/254) 

6 (10/175) 

254 

175 

GnRHa 

hCG 

Donors Retrospective Hernandez, et al 2009 

0 (0/82) 

7 (5/69) 

82 

69 

GnRHa 

hCG 

Own Retrospective, high risk Orvieto, et al 2006 

0 (0/32) 

1 (1/42) 

32 

42 

GnRHa 

hCG 

Donors Retrospective, high 

risk:  agonist arm only 
Shapiro, et al 2007 

0 (0/44) 

7 (3/44) 

44 

44 

GnRHa 

hCG 

Donors RCT Sismanoglu, et al 2009 

8 (1/12) 12 

GnRH, luteal rescue 

with hCG 1500IU 

Own Observational,  high 

risk 
Humaidan, et al 2009 

0 (0/106) 

8 (9/106) 

106 

106 

GnRHa 

hCG 

Donors RCT Galindo, et al 2009 

0 (0/50) 

16(8/50) 

50 

50 

GnRHa 

hCG 

Donors RCT Melo, et al 2009 

0 (0/45) 

15 (33) 

4 

45 

GnRHa 

hCG 

Own RCT, high risk Shahrokh, et al 2010 

 16 publications 

 

 Agonist: 2005 

patients, not a 

single case of  

OHSS! 

 

 hCG: 92 cases in 

1810 patients, 5.1% 

 



Luteal faz yetersizliği 
 Lh surge süresini kısaltır 
 LH reseptör etkinliğini azaltır 
  Prematür luteolizise 
  implantasyon yetmezliğine 
  erken gebelik kaybına 
   yol açar 
 
 Bu hastalarda luteal faz desteği önerilmekte 

   

GnRHa kullanmanın limitasyonları 



GnRHa ile oosit maturasyon fizyolojisi 

1. Humaidan P, et al. 

Reprod Biomed Online 

2011; (Epub ahead of 

print); 

2. Gonen Y, et al. J Clin 

Endocrinol Metab 

1990;71:918–922  

LH surge1 FSH surge2 



LH Surge Karakteristikleri 

                     Naturel          hCG          GnRh 

 Surge sür      49±9             >96          24-48 

 Assend.          ~14             ~20          ~4 

 plato                ~14              0              0 

 Descend.        20                 >72          20-36 

 LH peak d     100-200          -               50-250 

 Peak/Base     10-20            -                10-20 



 

Agonist triger sonrası modifiye luteal destek 

1500 IU hCG kullanımı: 

OPU sırasında hcG kullanımı luteal fazı destekler, başarıyı 

artırır. 

prospective, randomized, controlled study 

 305 patients 

 Anlamlı fark yok 

 Positive hCG/ET rate (48 and 48%)  

 Ongoing pregnancy rate (26 and 33%)  

 Delivery rate (24 and 31%)  

 Rate of early pregnancy loss (21 and 17%) 

 
Humaidan P, et al. Fertil 

Steril 2010;93:847–854 



şiddetli OHSS 6/23 (% 26) 
 1-geç şiddetli OHSS 
 5-erken şiddetli OHSS 
 



Total Freeze yapılan 2 Agonist 
trigger olgusunda ciddi OHSS 
bildirilmiş 





 Kisspeptin 
Oosit maturasyonu,  
klinik gebelikte etkili,  
hiçbir hastada OHSS gelişmedi. 



Oosit toplanması sonrası yöntemler 

Segmentasyon 
 GnRH antogonist 
 GnRH a ile oosit maturasyonu 
 Krioprezervasyon 
 Frozen-thawed embrio transfer 
 



 

 

 

 

 

“The concept of an OHSS-Free Clinic has become a reality. 
This approach should include pituitary down-regulation 
using a GnRH antagonist, ovulation triggering with a GnRH 
agonist and vitrification of oocytes or embryos” 

 

 
“…luteal phase supplementation with low-dose hCG has to be 
fine tuned.” 

Devroey P, et al. Human 

Reprod  2011; 26: 2593–

2597  



OHSS-Tedavi 

 Destekleyici konservatif tedavi 

 Arteriolar yatağın doldurulması 

 3. boşluktan damar yatağına sıvı 

mobilizasyonu 

 Hemokonsantrasyonun önlenmesi 



 İV kristalloidal sıvılar (125-150 
ml/saat) 

 Mannitol, Dekstran, haemaccel 

 % 6-10 HAES (Voluven ®%6) 

 Albumin (%20, 200 ml 4 saatte1) 

 

OHSS-Tedavi 



Taze donmuş plazma 
Parasentez  
Plevral ponksiyon 
Heparin  
Gebelik sonlandırması 

OHSS-Tedavi 



 Mild OHSS: 

 Spesifik tedavi yok. 1 hafta içinde 
çoğu iyileşir. Analjezik verilebilir. 

OHSS-Tedavi 



Moderate OHSS: 

İstirahat, yeterli sıvı alımı,  

Egzersiz kısıtlaması uygundur.  

Aldığı-çıkardığını takip etmesi önerilir.  

2-3 günde bir hasta yeniden 

değerlendirilir. 

OHSS-Tedavi 



Severe OHSS: 

 Yakın takip gereklidir.  

 Hct ölçümü OHSS şiddetini 
değerlendirmede önemli.  

 Hct % 45  olursa hastaneye yatırmak 
uygundur. 

OHSS-Tedavi 



Hastaneye yatırma kriterleri 

 Sıvı ve gıda alımını engelleyen bulantı , kusma 
olması 

 Baseline değerlere göre hipotansif olması 

 Akciğerde azalmış solunum sesleri 

 Gergin distande olmuş karın, asit bulguları 

 Peritoneal irritasyon bulguları 

 Hct > 45; Na < 135mEq/L; K > 5mEq/L; 
Cr>1,2mg/dl 

 Şiddetli OHSS bulguları (Grade 4 ve 5) 



Trombozun engellenmesi 
 Şiddetli OHSS hastaları hastaneye 

yatar yatmaz Heparin tedavisine 
başlanmalıdır (2X 5000Ü) 

 Normovolemiyi sağlamak önemlidir 

 İntermitan pnömatik kompresyon 
çorapları 

 Venöz destek çorapları 



Asit Tedavisi 
Sıvı tedavisi asit birikimini 

durduracaktır 

 

Parasentez 
 



Parasentez 

 Transvaginal yoldan OPU gibi 

 Sedasyon ve hemodinamik monitörizasyon 

 Şiddetli olgularda 3lt veya fazlası 
boşaltılabilir (45-60dk) 

 Kalıcı abdominal katater 

 

 



 Bütün tedavilere yanıt vermeyenler 

 Hepatik yetmezlik 

 Tromboemboli 

 ARDS 

 Parasenteze rağmen düşük O2 
satürasyonu ve kan gazları 

 Tedavi edilemeyen renal yetmezlik 

 

Yoğun bakım tedavisi gereken hastalar 
 



Özet 



Özet 



OHSS den Korunmak için 

Son söz 

COH öncesi risk belirlenmeli 
• Low risk:  

• AMH:≤ 1ng/ml,  
• AFC:≤6 
  önlem: gerek yok 
 

• High risk:  
• AMH:≥3 ng/ml,  
• AFC:≤16 
  Önlem:antagonist protokol 
 



Günümüzde OHSS den arındırılmış bir  
klinik tam mümkün olmamakla birlikte 
ufukta buna yaklaşmak mümkün olacaktır. 
 
 



1-OHSS ART nin ciddi bir sorunu 
2-Esas rol hCG dir,  
 hcg etkisiyle ovarian vasoaktif aminler salınır  
 ve olayı başlatır. 
3-Yüksek riskli hastalarda AMH düzeyi  
 ölçümü önem arz eder. 
4- Antagonistli sikluslarda GnRHa oosit maturasyonu için  
 kullanımı OHSS yi azaltır. Ancak luteal destek  
 unutulmamalı. 
5-Dual trigger luteal fazı destekler ve OHSS yi artırmaz. 
6-Luteal fazı kurtarmak için E+P kulanılabilir. 
7-Segmentasyon OHSS yi önlemede çok önemlidir. 
8-Freeze all strategy ve sonrası frozen embrio transfer 
9-Kisspeptin gelecekte çok önemli yer alabilir. 

  

Ne dedik 



Ey Azerbaycanımız,  
Türkün oğuzlar Veteni,  
 Er oğullar,  
 Er igidler,  
 Kişi-gızlar veteni’ ne selam 
  olsun. 


