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GnRH analogları
Ø GnRH analogları gonadotropin salınımını baskılayarak ovaryan steroidogenezi 

inhibe eder; ancak adrenal androjen yapımına etkisi yoktur. Bu nedenle 
ovaryan hiperandrojeneminin adrenal hiperandrojenemiden ayırımını sağlar.

Ø Ayda bir depo şeklinde uygulanması hem idiopatik hirsutizm hem de PKOS’ta 
oluşan hirsutizmi tedavi eder.

Glukokortikoidler
Ø ACTH salınımını baskılayarak, adrenalden androjen yapımını azaltırlar. 

Sadece adrenal veya mikst adrenal+ovaryan hiperandrojenizmi olan 
PKOS’lu hastalarda kullanılır. 

Ø Deksametazonun glukokortikoid etkisi kortizolden 40 kat daha fazla olduğundan 
ve mineralokortikoid etkisi de bulunmadığından ilk tercih edilen ajan olur. Uzun 
süreli kullanımında adrenal supresyon etkisi unutulmamalıdır.

Spironolakton
Ø Bir aldosteron antagonisti olan spironolakton kuvvetli bir potasyum tutucu 

diüretiktir. Over ve adrenal kaynaklı androjen sentezini inhibe eder. Her ne kadar 
tedavi ile gerek idiopatik olgularda ve gerekse PKOS’ta serum testosteron düzeyi 
azalıyorsa da azalma idiopatik olgularda çok daha belirgin olmaktadır. SHBG 
düzeyi değişmez.

@ Etki Mekanizmaları

1. DHT‛nin reseptör seviyesinde kompetitif inhibisyonu
2. CYP-17 enzimlerinde azalma ve testosteron sentezinin baskılanması
3. Androjen   katabolizmasının   arttırılması   (periferde   testosteronun   

östrojene çevirimini hızlandırır)
4. Ciltte 5 α redüktaz inhibisyonu

Ø Anormal uterin kanamalara (metroraji) (en sık yan etki) yol açabilir. 
Sinerjik etkilerinden dolayı genellikle KOK’lara ek olarak periferik etkilerinden 
faydalanmak üzere verilirler. Teorik olarak gebelerde erkek fetusu feminize 
edebileceğinden kullanımı süresince kontrasepsiyon gereklidir.

Siproteron asetat
Ø Siproteron asetat; antiandrojenik etkili bir progestin olan 17-OHP’nin sentetik 

derivesidir.

@ Etki Mekanizmaları

1. T ve DHT‛nin androjen reseptörleri seviyesinde kompetitif 
inhibisyonu (primer etki mekanizması)

2. Hepatik enzimlerin indüklenmesi ile androjenlerin klirensinin artması 
3. Hafif glukokortikoid etki ile DHEA-S seviyesinin azalması
4. Dolaşımdaki androjen ve LH seviyesini azaltır.

Flutamid
Ø Saf nonsteroidal antiandrojendir. Etki mekanizması hedef dokularda 

androjenlerin nükleer reseptörlere bağlanmasının inhibisyonudur. 
Testosteron biosentezini de hafif oranda baskılar. 

Ø Özellikle akne, sebore, saç dökülmesi ve hirsutizmde etkilidir. Teorik olarak 
gebelerde erkek fetusu feminize edebileceğinden kullanımı süresince 
kontrasepsiyon gereklidir. Ayrıca hepatotoksit yan etkisi bulunmaktadır.

Ketokonazol
Ø Steroidogenezde yer alan sitokromal enzim (17-20 liyaz) inhibisyonu 

yaparak adrenal ve over kaynaklı androjenlerin sentezini önler. Androstenedion, 
testosteron ve serbest testosteronu belirgin olarak azaltır.
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Finasterid
Ø 5α-redüktaz enziminin spesifik inhibitörüdür. Kadınlarda erkek tipi saç 

dökülmesinde kullanılır. Finasterid kullanımında ovulasyon baskılanmaz ve bu 
nedenle menstrüel düzensizlikler görülmez. Teorik olarak gebelerde erkek fetusu 
feminize edebileceğinden kullanımı süresince kontrasepsiyon gereklidir.

Eflornitin hidroklorid (diflorometilornitin)
Ø Ornitin dekarboksilazı irreversible inhibe ederek hücre büyümesini inhibe eder. 

Topikal olarak yüz ve çenede kullanılır. 4-8 hafta sonra etkilidir ve 8 hafta sonra 
eski haline geri döner.

Hiperandrojenemide kullanılan ajanlar

Overde 
Yapımın 

Azaltılması

Adrenalde 
Yapımın 

Azaltılması

Androjen 
Yıkımının 

Arttırılması

Androjen 
Reseptör 
Blokajı

5α 
redüktaz 

inhibisyonu

SHBG 
Arttırılması

KOK Glukokortikoid Spironolakton Spironolakton KOK KOK

MPA Spironolakton Siproteron Siproteron Spironolakton

GnRH analogu Siproteron Flutamid Finasterid

Spironolakton Ketokonazol

Siproteron

Ketokonazol

KRONİK ANOVULASYON

• Kadında düzenli ovulasyonun olabilmesi için intakt bir hipotalamo-hipofizo-ovaryan aksın 
varlığı gereklidir. Bu aksın herhangi bir yerindeki aksama anovulasyona neden olur.

@
Kronik anovulasyon saptanan olgularda ayırıcı tanıda hipotalamohipofizer 
bozukluklar, hipotiroidizm, anoreksia nervoza, PKOS ve primer ovaryan yetmezlik 
değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanıda mutlak bakılması gereken tetkikler serum FSH, 
PRL ve TSH düzeyleridir (N-10).

@ Kronik anovulasyonunun uzun dönem komplikasyonları (E-96, N-04)

1.  İnfertilite
2.  Menstrüel düzensizlikler (oligomenore - amenore - DUK)
3.  Hirsutizm, alopesi, akne
4.  Endometriyum kanseri riskinde artış
5.  Kardiovasküler hastalık riskinde artış
6.  İnsülin rezistansı ve diyabet riskinde artış

POLİKİSTİK OVER SENDROMU 
(STEIN-LEVENTHAL SENDROMU)

@ Üreme çağındaki kadınlarda anovulatuvar infertilitenin, hirsutizmin ve 
hiperandrojenizmin en sık nedenidir.  

• İnsidansı %5-10 olup, kompleks kalıtsal özellik gösteren familyal bir hastalıktır 
(multigenik). Klinik veya biyokimyasal hiperandrojenizm, kronik anovulasyon ve 
ultrasonografik polikistik over görüntüsü ile karakterizedir. Sıklıkla obezite ve insülin 
rezistansı ile ilişkilidir. Reprodüktif, metabolik ve kardiyovasküler sonuçları 
olabilmektedir.
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Patofizyoloji
• PKOS gelişiminin en önemli nedeni kronik anovulasyondur. Kronik anovulatuvar 

hastalarda, progesteron yokluğuna bağlı olarak santral opiat tonusu azalır. Bunun 
sonucunda GnRH pulsatil salınım frekansı artar. GnRH pulsatil salınım 
frekansının artması LH salınımını arttırırken FSH salınımını arttırmaz. FSH’nin 
artmama nedeni yükselen periferik östrojenlerin negatif feedback etkisi ve normal 
düzeydeki inhibinin etkisine bağlıdır. Bu nedenle PKOS’ta LH:FSH oranı yükselmiştir 
(E-89).

• Artan LH ovaryan androjen yapımını arttırır. Yükselen androjenler SHBG’yi 
baskılayarak serbest androjen miktarını arttırırlar. Bu da folliküler atrezi, 
anovulasyona ve hirsutizme yol açar.

• Dolaşımda seviyesi artan androstenedion periferde aromatize olarak E1 seviyesini 
arttırır. Bunun sonucunda E1:E2 oranı da yükselmiş olur. Progesteron ile 
karşılanmayan hiperöstrojenemik ortam endometriyal hiperplazi ve 
endometriyum kanser riskini arttırır.

• PKOS olgularının büyük bir kısmında genetik olarak insülin ve CYP17 enzim 
reseptörlerinde otofosforilasyon defekti vardır (tirozin otofosforilasyon 
yerine serin otofosforilasyonu olur). Bunun sonucunda p450c17 enzimlerinde 
hiperaktivite ve insülin rezistansı oluşur.
Ø p450c17 enzim hiperaktivitesine bağlı olarak PKOS‘lu hastaların yaklaşık 

yarısında adrenal androjen (DHEA-S) yapımında da artış görülür. Böylece 
hem adrenalde hem de overlerde androjen yapımı artar. 

Ø İnsülin reseptörünün çalışmaması ise insülin rezistansını ve hiperinsülinemiyi 
doğurur. İnsülin rezistansı ve buna bağlı hiperinsülinemisi olan PKOS’lu 
olgular çoğunlukla obezdirler. PKOS’lu hastalarda insülin rezistansı ile 
kardiyovasküler hastalık riski koreledir.

@ İnsülin Rezistansının Tanısında Kullanılan Testler

1. Açlık glukoz/ insülin oranı; < 4,5 olması insulin direncini gösterir
2. İki saatlik 75 gram oral glukoz tolerans testi; 75 gramlık glukoz 

yüklemesinden 2 saat sonra insülin düzeylerine bakılır. Pik değer 
> 150 μU/ml ise veya 3 değerin ortalaması > 84 μU/ml ise insülin 
rezistansını gösterir.

3. HOMA-IR (Homeostasis Model of Assessment - Insulin 
Resistance); Açlık insülin μU/ml х açlık glukoz mmol/L / 22,5 
formülü ile hesaplanır ve normal değer < 2,77‛dir. 

4. Açlık serum insülin düzeyi 
5. QUICKI (The quantitative insulin sensitivity check index); 1/[log 

açlık insulin(μU/mL) + log açlık glukoz (mg/dL)]. Normal değer > 
0,357‛dir. 

6. Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi; Periferik insülin direncini 
belirlemede altın standart yöntemdir. 

• İnsülin rezistansı sıklıkla hiperandrojenizm ile birlikte olmasına rağmen ondan tamamen 
bağımsızdır. İnsülin gonadotropin sekresyonundan bağımsız olarak overlerde 
steroid yapımını arttırır. Overin stromal hücrelerinde insülin ve IGF-I reseptörleri 
bulunur. Hiperinsülinemide SHBG ve IGF-BP seviyeleri azalır. Sonuçta serbest steroid 
hormonlar artar ve artan IGF etkisiyle de overden androjen yapımı artar.

• Hastalarda hiperandrojenemi ve insülin rezistansının birlikte bulunmasına HA-IR 
sendromu denir. İnsülin direncinin ve hiperinsülineminin daha şiddetli olduğu 
olgularda insülinin epidermis bazal hücrelerindeki mitojenik etkisine bağlı olarak, 
bazı deri alanlarında (en sık vulva, aksilla, ense, meme altı, uyluk iç yüzü) 
hiperpigmentasyon oluşur (akantozis nigrikans) (N-06, Ş-20). İki tablonun bir 
arada bulunması ise HAIR-AN sendromu adını alır (N-99).

• PKOS’lu hastaların yaklaşık %25’inde hiperprolaktinemi izlenir. Bu olgularda 
bromokriptin kullanımı LH düzeyini azaltarak over fonksiyonlarını düzeltir.
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Konjenital polikistik over sendromunun mekanizması

@ Polikistik over sendromunda kısa dönem sonuçlar

1. Obezite
2. İnfertilite
3. Adet düzensizlikleri
4. Anormal lipid düzeyleri
5. Hirsutizm / akne / androjenik alopesi
6. Glukoz intoleransı / akantozis nigrikans
7. Uyku apne
8. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı
9. Depresyon ve duygu durum bozukluğu

@ Polikistik over sendromunda uzun dönem komplikasyonlar

1. Diabetes mellitus
2. Dislipidemi (hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi)
3. Koroner kalp hastalıkları
4. Hipertansiyon
5. Endometriyum kanseri
6. Over kanseri
7. Hasta gebe kalırsa abortus ve İUGG

Klinik
• Oligomenore-amenore: İrregüler kanamadan ziyade amenore ortaya çıkar.
• Hirsutizm (%70)
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• Obezite (%50): Android (santral) obezite vardır ve bel kalça oranı artmıştır 
(>0,85). Obez PKOS hastalar yüksek kardiyovasküler hastalık ve DM riskine 
sahiptir.

Tanı
• PKOS’un tanısına yönelik olarak tam bir görüş birliği bulunmamakla birlikte 

hiperandrojenemi yapan diğer nedenlerin ekartasyonuna ek olarak aşağıdaki 
iki tanı kriterinden biri tercih edilebilir.
Ø Aşağıdaki iki kriterden ikisinin de bulunması;
þ Hiperandrojenizm; Klinik (hirşutizm) ve/veya biyokimyasal 

(hiperandrojenemi)
þ Ovaryan disfonksiyon; Oligoanovulasyon ve/veya polikistik over 

görüntüsü
Ø Aşağıdaki üç kriterden en az iki tanesinin bulunması;
þ Hiperandrojenizm; Klinik (hirşutizm) ve/veya biyokimyasal 

(hiperandrojenemi)
þ Oligoanovulasyon
þ Polikistik over görüntüsü

• Polikistik over görüntüsü: Her bir overde 2-9 mm çapında, 12 adet follikül 
olmalı ve/veya ovaryan volüm artmalı (> 10 mL). Makroskopik olarak 
overler normal boyutlarının 2-5 katı büyümüş ve hacmi artmıştır. (N-90). Üreme 
çağındaki kadınların %23’ünde görülmektedir. Polikistik over görüntüsü olan PKOS 
kardiyovasküler hastalık riski artışı ile ilişkili değildir, VKİ, yaş ve insülin direncinden 
bağımsızdır.

Polikistik over görüntüsü

• Bu tanısal kriterlere göre, PKOS fenotipine neden olan geç başlayan adrenal hiperplazi, 
adrenal ve ovaryen fonksiyonel tümörler, Cushing sendromu, hipogonadotropik ya da 
hipergonadotropik anovulasyon, hiperprolaktinemi, tiroid patolojileri ve akromegali 
ekarte edilmeli.

Laboratuvar
• LH: FSH oranı artar (3:1).
• Androstenedion ve testosteron düzeyleri yükselir.
• E1: E2 oranı artar.
• Olguların % 50’sinde DHEA-S düzeyi bazalin üst seviyesine çıkar.
• Olguların % 25’sinde prolaktin seviyesi artar.
• İnsülin rezistansı eşlik edebilir.
• Total kolesterol, trigliserid ve LDL artar; HDL ve apoprotein A1 azalır (en karakteristik 

değişiklik HDL2alfa azalmasıdır).
• SHBG azalır.
• Plazminojen aktivatör inhibitörü artar; fibrinolizis bozulur.
• Antimüllerian hormon düzeyi artar.


