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ÇOCUK ARZUNUZ A İLİŞKİN BİR K AÇ SÖZ

1. Çocuk arzunuza ilişkin bir kaç söz

ÇOCUK ARZUNUZ A İLİŞKİN BİR K AÇ SÖZ

Kısırlıkta organik nedenler hem erkekte (yakl. %40) hem de kadında (yakl. %40) veya her ikisinde
birden (yakl. %20) teşhis edilmektedir.
Çocuk sahibi olamayan çiftlerden sadece yakl. %10’unda bir kısırlık nedeni tespit edilememektedir.

İstediğimiz halde çocuğumuz olmuyor. Neden biz?
Bu soruları sadece siz değil, sizinle birlikte birçok çift de kendilerine soruyor.
Günümüzde Almanya’da her yedi çiftten birinde kısırlık görüldüğünü biliyor muydunuz?
Ve sizinle aynı kaderi paylaşan çiftlerin sayısının her geçen gün arttığını?
Bir çiftte, çocuk arzusuna ve düzenli bir korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl sonra hamilelik
oluşmamış ise, kısırlık veya kısıtlı doğurganlık mevcuttur.

Nedenin erkekte olduğu sabit olsa bile vakaların çoğunda kadının da erkek ile birlikte tedavi
görmesi gerekmektedir.

Arzu edilen çocuk yolunda ilk adımlar
Kesin bir teşhiste bulunabilmek için her şeyden önce özel muayenelere başvurulur. Çocuk sahibi
olamama nedeninin çok çeşitli olabilmesinden dolayı, her zaman eşlerden her ikisine de uygulanan
muayeneler çok zaman alabilmektedir. Neden(ler)in net olarak ortaya çıkartılmasından sonra sizin
teşhisinize özel bireysel bir tedavi planı hazırlanır. Tedavi eden hekim devamında bu planı, tedavi
süresini ve tedavide atılacak olan adımları sizinle detaylı olarak görüşür.

Sorun bende mi? Sorun sende mi?
Kısırlık her zaman her iki eşi de ilgilendiren bir sorundur. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Organik
nedenler olduğu gibi psikolojik ve mesleki nedenler, kadının yaşı, yaşam tarzı, beslenme, sigara
alışkanlığı, alkol tüketimi ve çevre faktörleri doğurganlık üzerinde önemli etkiye sahiptirler.

Hamile kalma ihtimali nedir?
Alman IVF Merkezlerinde, embriyo transferlerinden sonra hamile kalma oranı ortalama %20–30’dur.
Karşılaştırma: Bir adet döneminde düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan sağlıklı bir çiftin hamile kalma
şansı da aynı şekilde azami %20-30’dur.
Başarılı bir hamilelik için bireysel şansınızın ne olduğu hakkında hekiminiz sizi detaylı olarak
bilgilendirecektir: Çünkü kısıtlı doğurganlığın nedeni ve şiddet derecesi ile kadının yaşı, bireysel
şansın değerlendirilmesinde her zaman dikkate alınması gereken faktörlerdir.
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2. İnsanlarda üreme

Adet döngüsünün ilk yarısı
(yakl. 1.–14. Gün)

A d e t d ö n g üsü i l k yarısı

FSH etkisi altında bir kesecik gelişir, bunun
içerisinde ise artarak östrojenler [Estradiol (E2)]
oluşur. Bu östrojenler rahim mukozasını yapılandırır,
rahim ağzını (serviks) bir kaç milimetre açar ve
orada, daha sonra spermlerin girişini kolaylaştıracak
olan bir sıvının salgılanmasını sağlarlar.

Fallop tüpü

Üreme ve hamilelik; basit bir süreç olduğu sanılmakla birlikte
son derece hassas ve karmaşık bir süreçtir.

FSH

Estradiol
Folikül
içinde yumurta
hücresi

Rahim ağzı

Kadının adet döngüsünde neler oluyor?
Kadının ara beyninde (hipotalamus) ve pitüiter bezinde (hipofiz) oluşturulan hormonlar, kadının
yumurtalıklarında (overler) ayda bir defa döllenme kapasitesine sahip bir yumurta hücresinin
olgunlaşmasını sağlar.

f s h v e l h h o rm o n l arı n ı n Ü R E T İ M İ N İ sağ l ar

Hipofizde üretilen FSH
ve LH hormonlarının
etkileri:

Hipotalamus

GnRH

Hipotalamus tarafından salgılanan
GnRH hormonu (Gonadotropin
salgılatan hormon) hipofiz üzerinde
tetikleyici bir etkiye sahiptir. Bunun
üzerine hipofiz FSH (Folikül uyarıcı
hormon) ve LH (luteinleştirici hormon)
isimli cinsel hormonları salgılar.

Adet döngüsünün ortası
(yakl. 14.–16. gün)
A d e t d ö n g üsü o rtası
Fallop tüpü

1	Yumurta kesesinin
Hipofiz

FSH

LH

büyümesini ve içinde yer
alan yumurta hücresinin
olgunlaşmasını sağlar

2 Yumurtlamayı başlatır
3	Devamında sarı cismin

3
2

1

gelişimini ve işlevini

Yumurta hücresi

LH

FSH ve LH da yumurtalıklara etki
ederler.

Rahim ağzı

Atılmış
Folikül

Genelde 12. –14. günde gerçekleşen bir LH artışı, bir
sonraki gün yumurtlamayı (ovülasyon) başlatır.
Folikül patlar, şimdi döllenebilme kapasitesine sahip
yumurta hücresi fallop tüpünün fimbria ucu
tarafından yakalanır. Geride kalan folikülün
artıklarından sarı cisim (corpus luteum) oluşur, bu
da sarı cisim hormonu olan progesteronu üretir.
Progesteron, rahim mukozasını döllenmiş yumurta
hücresinin yerleşmesine hazırlar ve hamileliğin
muhafaza edilmesinden sorumludur.

• FSH, adet döngüsünün ilk yarısında
içinde bir yumurta hücresinin
olgunlaşacağı genelde bir
keseciğin (folikülün) büyümesini ve
gelişmesini teşvik eder,

• 	
L H, adet döngüsünün ortasında
yumurtlamayı (ovülasyon) sağlar.
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3

3. İnfertilite – Muhtemel nedenler

Döllenme

D Ö LLEN M E

4

İNFERTİLİTE – MUHTEMEL NEDENLER

2

5
1

6

7
1) Yumurta hücresinin döllenmesi
2) Çekirdek öncülü safhası (pronucleus)
12-24 saat
3) 4 hücre (yakl. 2. Gün)
4) 16 hücre ve fazlası (yakl. 4. gün)
5) Blastosist (5. gün)
6) “çıkıyor”
7) Yerleşme (yakl. 6. gün)

Yumurta hücresi şimdi fallop tüpünde döllenebilir.
Bunun için dölleyebilir sperm hücreleri
(spermatozoa) gerekir, bunların da, spermlerden
birinin yumurta hücresini dölleyene kadar, önce
rahim ağzının salgı engelini aşmaları, daha sonra
rahim boşluğundan ve nihayetinde fallop tüpünün
bir kısmından geçerek yumurtaya ulaşmaları
gereklidir. Bunun için ise yeterli sayıda iyi bir
hareket kabiliyetine ve şekle sahip spermlerin
bulunması gereklidir. Anne ve babadan gelen
kalıtsal özellikler birleşiir, hücre bölünmesi başlar ve
yeni bir insan yaşamı oluşur. Fallop tüplerinin öz
hareketleri bu erken safhadaki embriyoyu rahim
içine doğru taşımaya başlar (2.– 5. gün) 5 gün sonra
rahim içine ulaşılmıştır, Embriyo yerleşir (6 .–7. gün).
Hamilelik, başlar.

Yerleşmiş blastosis (yakl. 6. gün)

Yumurtlama ve döllenmeyi takip
eden 6.-7. gün
Embriyo, uygun şekilde hazırlanmış olan rahim
iç yüzeyine yerleşmiştir. Embryo hormon
sinyalleri (özellikle hamilelik hormonu hCG)
vermeye başlar ve bu şekilde yumurtalıklara
(overlere) yerleştiği (implantasyonu) sinyalini
verir. Bu şekilde sarı cisim muhafaza edilir ve
hamileliğin devamının sürdürülmesinden
sorumlu olan progesteron hormonunu
oluşturmaya başlar.

Y U M U RT L A M A VE D Ö LLEN M E
S ON R A S I 6.-7. G Ü N

Sizde, eşinizde veya her ikinizde infertiliteden sorumlu olan organik nedenler teşhis ve tedavi
edilebilir. Dış şartlarınızı (meslek, yaşam tarzı, beslenme, çevre) nasıl iyileştirebileceğiniz ve durumunuzla duygusal olarak nasıl baş edebileceğinizle ilgili olarak, tedavinizi üstlenen merkezi
danışmanlık size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

• 	
H ipotalamusta, hipofizde, tiroid
bezinde, böbrek üstü bezinde veya
yumurtalıklardaki hormon üretiminde
sorun olması sebebiyle hormonal
bozuklukların oluşması ve dolayısı ile
yumurta hücresinin olgunlaşmasında
problem yaşanması

• 	
Yumurtalıklarda, Fallop tüplerinde veya
rahimde anomali

• 	
E ndometriozis: Rahim dışında büyüyen
rahim mukozası, örneğin Fallop
tüpünde veya mesanede

Yerleşmiş embriyo (blastosist)

• 	
İ münolojik infertilite: Yumurta
veya sprem hücrelerine karşı
antikor oluşumu

1

2

• 	
G enetik nedenler, örneğin kormozom
Sarı cisim

1) Hormon sinyali hCG

ERKEKTE

K A DINDA

• 	
Ö rneğin kabakulak gibi bir enfeksiyon
sonucu olarak oluşmuş olan bozuk veya
yetersiz testis işlevi. Bu durum kendisini
sperm sayısının azlığı veya şekil
bozukluğu ile ortaya koyabilir

• 	
S perm yollarında anomali veya tıkanıklık
• 	
S permlerin bakterilerle kontaminasyonu,
testislerin karın boşluğunda bulunması
veya testiste varisler

• 	
İ münolojik infertilite: Sperm hücrelerine
karşı antikor oluşturuluyor

• 	
A meliyat edilmiş tümörler, örneğin
testiste

• 	
G enetik nedenler, örneğin bir
kromozom anomalisi

anomalisi, yani normal kromozom
sayısından veya kromozom şeklinden
sapma

2) Sarı cisim hormonu
Progesteron
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İ L AÇ L A R VE E T K İ LE R İ

Peki, bir neden tespit edilemiyorsa ne olacak? Fallop tüpleri açıksa, spermler iyiyse, düzenli bir
yumurtlama gerçekleşiyorsa ve ikiniz de sağlıklıysanız Ve buna rağmen çocuk arzunuz
gerçekleşmiyorsa? Bu durumda da tüp bebek tedavisi anlam ifade edebilir.

4. İlaçlar ve etkileri

Tüp bebek tedavisi için hangi tıbbi şartları yerine getirmelisiniz?
Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların hepsinin müşterek bir görevleri vardır: Bunlar
doğrudan veya dolaylı yoldan yumurtalıkların işlevini kontrol ederler! Değişik ilaçların nasıl etki
gösterdiğini bu kısa bilgilendirme bölümünden öğrenebilirsiniz:

Ö ZEL Ş A RT L A R
K A DINDA
• Y
 aş genelde önemli bir role sahiptir,
çünkü 30. yaştan itibaren kadının
doğurganlığı sürekli azalma gösterir.
Hamile kalma ihtimali – tüp bebek
tedavisiyle bile sürekli azalmaktadır.
• R
 ahim ve en az bir yumurtalık işlevsel
olmalıdır.
• B
 ir AIDS enfeksiyonunu ihtimal dışı
bırakmak için HIV testi ve negatif bir
hepatit durumu yasal olarak zorunludur.
• Kızamık aşısı belgelenmelidir.
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Ö z e l ş art l ar
ERKEKTE
• B
 ir AIDS enfeksiyonunu ihtimal dışı
bırakmak için HIV testi ve negatif bir
hepatit durumu yasal olarak zorunludur.
• E
 n önemli şart, erkeğin yeterli işleve
sahip sperm üretmesidir. Sperm üretimi
yetersiz ise, diğer uygulamalara
başlamadan önce genetik bir
muayene tavsiye edilir.

Klomifen
Klomifen, ovulasyon indüksiyonu sağlayan (yumurtlamayı tetikleyen) ve ağızdan alınan bir ilaçtır.
Doğurganlık arızasının, nadiren ve hiç gerçekleşmeyen yumurtlamadan (ovulasyon) kaynaklandığı
hallerde Klomifen ilk infertilite tedavisi olarak kullanılablir.

İnsan Menopozal Gonadotropin (hMG)
Bu hormon, idrarlarında yüksek oranda FSH (folikül uyarıcı hormon) içermesinden dolayı, ilaç
tedavisi için menopoz sonrası kadınların idrarından elde edilmektedir. Buna İnsan Menopozal
Gonadotropin veya hMG denmektedir. Menopozal Gonadotropinler FSH yanı sıra bir miktar da
LH (luteinleştirici hormon) ihtiva ederler.

Folikül Uyarıcı Hormon (FSH)
FSH, tüp bebek tedavisinde en önemli ilaçtır. Bu hormon, ya menopoz sonrası kadınların
idrarından elde edilir ve temizlenir (uFSH) veya biyoteknolojik olarak (rekombinant – rFSH) üretilir.
Her iki hormon da, aynı hipofiz tarafından üretilen FSH gibi, yumurtalıkları uyarırlar ve bu şekilde
yumurta hücrelerinin olgunlaşmasında bir artış sağlarlar. Yumurtalıkların bu hormonlara nasıl
tepki verdikleri doza bağlıdır ve bireysel olarak farklılık gösterir.
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Corifollitropin alfa
Corifollitropin alfa, yeni türden bir doğurganlık hormonudur ve belli tedavi yöntemlerinde, uFHS
(üriner folikül uyarıcı hormon) ve rFHS (rekombinant folikül uyarıcı hormon) uygulamalarında
olduğu gibi , birbirini takip eden yedi gün boyunca değil, sadece bir defa enjekte edilmesi yeterlidir. Aynı uFSH ve rFHS gibi etkilidir, fakat belirgin bir şekilde daha uzun süreli bir FHS aktivitesine
sahiptir ve yedi gün boyunca yumurta kesesinin büyümesini teşvik eder.

İ L AÇ L A R VE E T K İ LE R İ

Progesteron
Progesteron, sarı cisim hormonudur. Rahim yüzeyini embriyonun yerleşmesine hazırlar. Bu, ek
olarak bağışıklık sistemini etkiler.
Vajinal uygulama kendini kanıtlamıştır; maddenin emilimi en uygun bu şekilde gerçekleşmektedir.

GnRH Antagonistleri
GnRH Antagonistleri 1999 yılından bu yana Almanya’da uyarı tedavisinde kullanılmaktadır. GnRH
Antagonistleri; zamansız, erken bir LH artışını engellerler ve bu şekilde, yumurtalıkların
uyarılmasından ve yumurta hücresinin gelişmesinden sonra tam gününde yumurtlamanın
başlatılmasını sağlarlar. Yani, tedaviyi bireysel olarak kontrol edilebilir hale getirmekteler.

GnRH Agonistleri
GnRH Antagonistleri henüz mevcut değilken, infertilite tedavisinde hipofiz düzenlemesi amacıyla,
yine erken bir yumurtlamayı önlemek için sadece GnRH Agonistleri kullanılmaktaydı. Bu şekilde
yumurtlamayı tam gününde başlatmak mümkün olmaktadır. Etki mekanizmasından dolayı GnRH
Agonistlerle uygulanan bir tedavi GnRH Antagonistlerle uygulanandan daha uzun sürmektedir.

İnsan Koryonik Gnadotropini
İnsan Koryonik Gonadotropini (hCG) hamilelik hormonu , plasentanın ana hormonudur. Tüp bebek
tedavisinde ise başka bir yerde, yumurtlamayı başlatmak ve sarı cisim safhasını desteklemek
amacıyla kullanılmaktadır.
hCG’nin kimyasal yapısı LH’nınkinden çok az bir farklılık gösterdiğinden dolayı 5.000–10.000 birim
hCG verilmesi, büyük foliküllerde LH’nın doğal artışını sümüle edebilir ve böylelikle
yumurtlamayı başlatabilir. hCG iğnesinden yaklaşık 36–40 saat sonra yumurtlama beklenmelidir.
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5. Asiste üreme yöntemleri

IVF
... In Vitro Fertilizasyon anlamına gelmektedir. Bu yöntem ilk “IVF çocuğu” olan Louise’in 1978
yılında İngiltere’de dünyaya gelmesinden sonra gittikçe daha çok geliştirilmiş ve ilerletilmiştir. Bu
yöntemde, öncesinde uyarıldıktan sonra alınan yumurta hücreleri vücudunuzun dışında eşinizin
spermi ile bir araya getirilir.

Tüp bebek tedavisi ekip işidir. Hem siz ikiniz hem hekimler, laboratuvar çalışanları ve yardımcılar
ekibin değişmez elemanlarıdır. Herkes kendi katkısını “sağlar”.

Döllenmiş yumurta hücresi, yani embriyolar daha sonra rahim içine aktarılır (embriyo transferi).

İntrasitoplasmatik sperm enjeksiyonu (ICSI)
ICSI, erkeğin sperm kalitesinin kötü olduğu hallerde IVF kapsamında gerçekleştirilen ek bir
uygulamadır. Bu açıdan, yumurta hücresinin kazanılmasına kadar olan adımların tamamı aynıdır.

5.1

Yönteme genel bakış
Ovülasyon indüksiyonu (OI)
Yumurtlama eksikliğinde veya
yumurtlamanın zamanında
gerçekleşmemesi halinde sıklıkla ilk önce
yumurtlamayı tetikleyici ilaçlar kullanılır.
Yumurtlama, bu ilaçlarla başlatılmaya çalışılır.
Döllenme, ya belli bir zaman aralığı
içerisinde normal cinsel ilişki yoluyla veya bir
rahim içi aşılama ile gerçekleşir.

ICSI yönteminde bir yumurta hücresi bir pipet vasıtasıyla sabitlenir. Daha sonra özel bir mikroskop
altında tek bir sperm ince bir enjeksiyon pipetine çekilir ve doğrudan yumurta içine enjekte edilir.
Mikro enjeksiyon da denilen ICSI, bu şekilde spermin yumurta içine doğal girişini taklit etmektedir.

İ n s e m i n asyo n
Destekli Yuvalama
Embriyo gelişiminin erken safhalarında embriyo Zona pellucida denen bir yapı tarafından
çevrelenmektedir. Başarılı bir implantasyon (rahim duvarına yerleştirme işlemi) için, embriyo önce
Zona pellucida’dan kurtulmak zorundadır. Bu işleme Hatching (“çıkmak”) denmektedir.
Embriyonun “çıkmasını” kolaylaştırmak için Zona pellucida bir lazer yardımıyla biraz “çizilebilir”. Bu
sürece de “Assisted Hatching” denmektedir.
Fallop tüpü

Rahim içi aşılama (IUI)
Yumurtlama anında özel olarak hazırlanmış,
“yıkanmış” spermler ince bir kateter yardımı
ile doğrudan rahim içine aktarılır. Sperm
aşısı, erkek üretkenliğinin orta derecede
sınırlı olduğu durumlarda kullanılır.

Rahim içi
Rahim ağzı

Polar Body Diyagnozu
Polar body diyagnozu, yumurta çekirdeğinde belli kromozomların hatalı dağılımını algılama
imkanı tanımaktadır. Hatalı kromozom dağılımı, ileri yaştaki kadınların yumurta hücrelerinde
daha sık karşılaşılan bir durumdur ve genellikle düşüğe yol açarlar.

Preimplantasyon genetik diyagnoz (PID)
Preimplantasyon genetik diyagnoza (PID) Almanya’da henüz kısa bir süre önce kısıtlamalar ile
müsaade edilmiştir. Embriyonun genetik muayenesine ancak çocuğun ebeveynlerinin genetik
kalıtımlarından dolayı ağır bir kalıtımsal hastalığa sahip olma ihtimalinde veya ölü veya düşük riski
varsa müsaade edilmektedir.
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Yumurta hücresi kriyo konservesi
Sıklıkla, Alman embriyo koruma yasasına göre kültürde geliştirilmesine müsaade edilenden
(azami üç) daha fazla yumurta döllenir.

A S İ S T E Ü R E M E YÖ N T E M LE R İ

5.2

Tüp bebek tedavisi

“Fazalılık yumurtaları” (emprenye yumurta hücresi veya çekirdek öncülü safhası denir) güvenceye almak
için kriyo ve derin dondurma yoluyla konserveleme yöntemi uygulanır.

Tedavi yedi adımdan oluşur:

Bu yumurta hücreleri ileri döngülerde çözülür, kültive edilir ve diğer yöntemlerdeki gibi
embriyonal safhada rahim içine transfer edilir. Bu yöntem kendini kanıtlamıştır ve güvenlidir; başka
yumurta olgunlaşmasını veya folikül ponkisyonunu gerektirmez. Ancak bu yöntemdeki hamile
kalma oranı dondurulmamış yumurta hücrelerine nazaran biraz daha düşüktür.

İlk adım

Testiküler sperm ekstrasyonu (TESE)
TESE, testis biyopsisi ile yapılan testiküler sperm ekstrasyonunu ifade etmektedir. Bu şekilde
kazanılan spermler, yumurtanın döllenmesi için sadece bir ICSI kapsamında kullanılabilirler. Testis
biyopsisi aslında, aşırı kısıtlı sperm sayısında öncelikle başarı şansının değerlendirilmesi için
uygulanan teşhise yönelik bir yöntemdir.

Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA)
Küçük bir müdahale ile epididimden, büyük bir ihtimalle sperm içeren doku örnekleri alınır. Bu
yöntem, örneğin Sperm yollarının tıkalı olduğu hallerde ve İVF veya ICSI’de kullanılır.

Yumurta hücresi gelişiminin teşviki (over stimülasyonu)
Esas itibarı ile tüp bebek tedavisinin anlık döngü bazında uygulanması da tabii ki mümkündür. Buna
rağmen folikül ve yumurta hücresi gelişiminin uyarılması anlamlıdır. Niçin? Normal hallerde, doğal bir
döngüde sadece bir yumurta hücresi olgunlaşır. Bu ise bir embriyo transferi ve bir hamilelik için
nispeten düşük bir ihtimal anlamına gelmektedir. Uyarı sayesinde şans artmakta, çünkü birden fazla
yumurta hücresi kazanma hedefi ile çok sayıda folikül büyümeye teşvik edilmektedir.
Yaşınız ne kadar ilerlemişse, Embriyo Koruma Kanunu’na göre müsaade edilen azami üç embriyonun
transferi o kadar çabuk elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde en az bir embriyonun yuvalanması
şanısınız daha artacaktır. Ancak bu yöntem, çoklu hamilelik riski ile mutlaka karşılaştırılmalıdır.
Uygulanan en önemli uyarımlar alttakilerdir:
• uFSH / rFSH veya hMG enjeksiyonları, örneğin 2. veya 3. döngü gününden itibaren;
• u
 FSH / rFSH veya hMG uyarımının bir GnRH Agonisti ile kombinasyonu. GnRH Agonistinin
verilmeye başlanması ya ön döngünün ikinci yarısına (uzun protokol) veya FSH/hMG
verilemesi ile yaklaşık olarak aynı zamana denk gelir (kısa protokol).
• u
 FSH / rFSH veya hMG uyarımının bir GnRH-Antagonisti ile kombinasyonu. Bu ancak folikül
uyarımı başladıktan sonra (yakl. 5. veya 6. uyarım gününden itibaren) verilir (antagonist
protokolü).
Corifollitropin alfa ile bir GnRH Antagonisti kombinasyonu. Bu, 5. veya 6. uyarım gününden
itibaren verilir. Duruma göre uFSH / rFSH ile tedaviye devam edilmesi gerekli olabilir.
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Üçüncü adım

T EDAV İ Ö R NE K LE R İ

Yumurtlamanın başlatılması
Hormon ve ultrason muayenesinin yeterli bir folikül gelişimini gösterdiği anda bir hCG enjeksiyonu
ile yumurtlama başlatılır. Yakl. 40 saat sonra ani bir yumurtlama meydana gelecek ve böylelikle
folikül ve yumurta hücresi tedavinin devamı için kaybedilecektir. Bu nedenle foliküller yakl. 36 saat
sonra (ponksiyonla) alınırlar. Hangi türden olursa olsun, herhangi bir arızanın meydana gelmesi
halinde tedavi kesilir. Bu, sizin güvenliğiniz için yapılır.

Agonist protokolü
hCG
36
saat

rFSH uyarımı

GnRH-Agonisti: Depo veya günlük uygulama
Adet döngüsü günü

22

Uyarım günü

48-72
saat

Folikül
ponksiyonu

Embriyo
transferi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Yakl. 14 gün

Dördüncü adım
Yumurta hücresi kazanımı için cerrahi müdahale (ultrason ponksiyonu)
Foliküller ultrason tekniği yardımı ile ponksiyonla alınırlar. Bu müdahale; sizin için kolaylaştırmak
amacıyla kısa, hafif bir narkoz ile gerçekleştirilir. Müdahele yatılı bir uygulama değildir.

Antagonist protokolü
Beşinci adım

hCG
Adet kanaması
GnRH-Antagonisti

36
saat

48–72
saat

Alternatif

rFSH uyarımı

Adet döngüsü günü

Corifollitropin alfa

rFSH
Folikül
ponksiyonu

Embriyo
transferi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tedavi şeması sadece örnektir. IVF merkezi sizin için tabii ki size özel bir tedavi programı hazırlayacak, bu
program bu örnekten farklı olabilecektir.

Sperm kazanımı ve işlemesi
Sperm kazanımı – söylemesi kolay ama genelde kolay olmaktan çok öte Bu adımın sizde
başağrısı yaratması anlaşılır bir durum. Konuya açık yüreklilikle değinin. Evinizde, rahatsız
edilmeden IVM merkezinin bir odasında veya otelde, nerede mastürbasyon yapacağınıza siz,
sadece siz karar verirsiniz. Ancak, spermlerin kazanımdan sonra en kısa zamanda ve mümkün
olduğunca bakteri kontaminasyonuna uğramadan laboratuara iletilmesi önemlidir.
Hareketli sperm hücreleri özel işleme yöntemleri ile yoğunlaştırılır (örn. Swimup-yöntemi) ve
prostat sıvısından arındırılırlar. Olağanüstü kısıtlı sperm bulgularında başka işleme yöntemleri ve
tabii ki İCSİ mümkündür.

İkinci adım
Yumurta hücresinin olgunlaşma kontrolü
Tedavi başlangıcında, yumurtalıkların ve rahmin uygulanacak uyarılma tedavisine hazır olup
olmadığı ultrason vasıtasıyla muayene edilir. Gelişen foliküller, uyarım tedavisi esnasında
ultrasonla kontrol altında tutulur. Gerekli olması halinde kandaki hormon seviyeleri [Estradiol (E 2)
ve icabında LH ve Progesteron] ölçülür. Bu şekilde yumurtlamanın başlatılması ve olgun,
döllenmeye hazır yumurta hücrelerinin kazanımı için en uygun an belirlenir.
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Altıncı adım

i v f T EDAV İ S İ NE g e n e l bakı ş

Kazanılan yumurta hücrelerinin döllenmesi ve embriyoların büyümesi
Yumurta hücresinin kazanımından en fazla 4 saat sonra, IVF tedavisi için kazanılmış olan sperm,
laboratuarda hazırlanır. Hareketli spermler 2–6 saat sonra kültür sıvısı içerisindeki yumurta
hücrelerine ilave edilir.

1 Uyarılmış yumurtalık
1

Yumurta ve sperm hücreleri yaklaşık 24 saat süreyle 37°C sıcaklıktaki bir kuluçka dolabında kalırlar.
Bu süre sonunda bir döllenmenin meydana gelip gelmediği (impregnasyon) kontrol edilir. Döllenme
meydana gelmiş ise, 24–96 saat sonra embriyolar rahim içine transfer edilebilir. Bu zaman
ekseninde sizin bireysel şartlarınıza uygun olarak varyasyonlarda bulunmak mümkündür.

Kadının yumurta hücreleri
Uyarılmış yumurtalık

2	Yumurta hücresi kazanımı
için ponksiyon

3	Yumurta ve sperm
Hücrelerinin Birleştirilmesi
(IVF veya ICSI)
Erkeğin sperm hücreleri

ICSI yönteminin tüm adımları, döllenme hariç olmak üzere, IVF yöntemi ile aynıdır: ICSI
yönteminde, hazırlanmış sperm hücreleri arasından bir mikro manipülatör yardımı ile tek bir sperm
hücresi “yakalanır” ve çok ince bir iğne vasıtasıyla doğrudan yumurta içine enjekte edilir. Yumurta
hücresi ile spermin doğrudan birleştirilmesi sayesinde döllenme ihtimali çok yüksektir.

2

4	Çekirdek öncülü safhası

Kadının yumurta hücreleri

Mikroskopik kontrol

5	Dört-hücre-safhası Blastosist
Yakl.
24 saat

Yakl.
24 saat

6	Embriyonun rahim içine

Yedinci adım

transferi
5

4

Embriyonun veya
Embriyoların transferi
Kültür ortamında en az bir canlı embriyonun gelişmiş
olması halinde, bu embriyo çok küçük miktarda kültür
sıvısı ile birlikte ince, bükülebilir bir katetere emilir ve
rahim içine transfer edilir. Transfer genelde ağrısızdır.
Bazı durumlarda transfer kateterini daha iyi sevk
edebilmek için rahimin bir araçla tutularak
uzatılması gerekli olabilmektedir.

3
Fallop tüpü
Rahim içi

6
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6. Tüp bebek tedavisinde riskler
ve şanslar
İnsan vücuduna yapılan her müdahale fırsat ve riskler içerir. Tüp bebek tedavisinde de böyledir.
Bu adımı atmaya karar verdiğinizde bunları bilmeniz gerekir.

Riskler
Folikül ponksiyonu
Her bir folikül ponksiyonu, riskleri bulunan cerrahi bir müdahaledir. Uygulanan narkoz da ilaveten
narkoz riski içerir. Ultrason destekli bir folikül ponksiyonunda komplikasyonlar meydana gelebilir,
örneğin yakın organlar zedelenebilir; fakat bu oldukça düşük bir risktir.
Çoklu hamilelik
Çok sayıdaki embriyonun transferi bilindiği üzere hamile kalma oranını artırmaktadır. Almanya’da
her ne kadar en fazla üç embriyo transfer edilebiliyor olsa da, yüksek bir oranda öngörülemeyen
çoklu hamilelik riski mevcuttur. Bir ikiz doğurma ihtimali yaklaşık %20, üçüz doğurma ihtimali %1
seviyesindedir.
Dış gebelik
Embriyolar rahimden tüplere göç edebilirler. Bu nedenle, uzmanlarca yerleştirilmeye rağmen, bir
dış gebelik (ekstrauterin) oluşabilir. Düzenli kontrol ve derhal tedavi ile komplikasyon riski
minimize edilebilmektedir.
Düşük veya anomaliler.
Almanya’daki hamileliklerin %10–15’i düşükle sonuçlanıyor. Tüp bebek tedavisinde, temelinde yatan
soruna bağlı olarak bu oran genelde %20 altındadır. Anomali riski de biraz artmaktadır. Ancak
burada dikkate alınması gereken konu şudur: Tüp bebek tedavisindeki kadınların ortalama yaşı
“normal” hamilelerin yaşından daha yüksektir ve artan yaşla birlikte düşük yapma oranı doğal
olarak artmaktadır.
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Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
Bu uyarımın hedefi, çok sayıda yumurta hücresi kazanmaktır. Ne kadar çok folikül gelişirse,
yumurtalıklar o kadar büyürler. Yani, çok sayıda folikül ve daha büyük yumurtalıklar bir uyarımda
normal bir durumdur, tüp bebek tedavisinin ilk adımı olan çok sayıda yumurta hücresi gelişiminin
başarılı olması için bunun böyle olması da zaten gereklidir.
Artmış büyüme, (yumurtlamanın başlatılması için) hCG verilmesiyle birlikte ovarian
hiperstimülasyon sendromu (OHSS) denen olguya yol açabilir. Kasık ağrıları, bel çevresinin
büyümesi, bulantı ve tuvalete çıkmada düzensizlikler bunun semptomlarıdır. Bu semptomların
ortaya çıkması halinde derhal hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
Nadir vakalarda yumurtalıklardaki büyüme o denlidir ki, daha iyi bir kontrol sağlamak amacı ile
hastanede yatılı kalmanız gerekebilir.
Hamilelik
Hamilelik tabii ki aslında bir risk değildir; nihayetinde bir çocuk istiyorsunuz. Fakat bir hamilelik
komplikasyonlara neden olabilir. Her hamilelikte olduğu gibi, genetik veya doğuştan var olan bir
bozukluk veya düşük riski tümüyle ihtimal dışı bırakılamamaktadır.

Şansınız
"Şansımız ne kadar?" Özellikle bu sorunun sizi meşgul etmesi olağandır. Size buna ilişkin iki rakam:
Bir IVF veya ICSI tedavisinin başarı oranı olarak tüm dünyada embriyo transferinden sonraki hamilelik
oranı kabul ediliyor. Yani: Bir embriyo transferinden sonra ne kadar sıklıkla hamilelik oluşuyor?
Alman IVF merkezleri için bu oran ortalama %20–30 civarında.
Hasta başına tedavi döngüsü sayısı ile hamile kalma şansı artıyor. Böylelikle sizin için asıl önemli olan
ikinci rakama geliyoruz. Çünkü dört tedaviden, yani dört tedavi döngüsünden sonra her iki
kadından daha fazlası hamile kalıyor.
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Hamilelik garantisi maalesef yok. Aynı şekilde, her şey de her zaman arzu edildiği gibi gitmiyor.
Çünkü tüp bebek tedavisinde örneğin şunlar olabilir:

• Yumurta hücreleri henüz olgunlaşma aşamasındayken vücudunuz bir hormonel ters tepki
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7. Tüp bebek tedaviniz için
önemli tavsiyeler

verebilir. Bu durumda tedavi süreci iptal edilmelidir.

• Yumurta hücresi sperm hücresi tarafından döllenmeyebilir. Bu, bir sonraki döngüde ICSI
tedavisi ile üstesinden gelinebilecek bir durum.
İnfertilite tedavinizin odak noktasında, tüp bebek yapımını gerçekleştiren medikal aletler yer
almamaktadır. Odak noktasında siz, eşiniz ve ilişkiniz bulunuyor:
Tüm arzularınızla, umutlarınızla, korkularınızla ve şüphelerinizle. Tüp bebek tedavisi ikiniz için de
özel, kişisel bir durum. Böyle de kalması gerekiyor.
Konuya sakin ve rahat yaklaşmayı deneyin. Göreceksiniz:
Ne kadar sakin olursanız, tedavi sizin için o kadar kolay olacaktır.
Sorumlu hekiminizin önemli bir görevi de sizi tam bu anlamda güçlendirmek, size bir ortak olmak
ve size kulak vermektir. Karşılıklı görüşme ise bunun önemli bir parçasıdır. Örneğin hekiminiz çok
özel sorular da soracaktır.
Belki de nahoş sorular, ama bunlar gerekli sorulardır ve onlara cevap bulduğunuzda, bu size
destek olur.

• Çocuk sahibi olamamak hanginize daha çok acı veriyor?
• Terapiye ilişkin korkularınız nelerdir?
• Sizin için sınırlar nerededir?
• Evlatlık edinme konusuna nasıl bakıyorsunuz?
• Çocuksuz bir hayat sizin için nasıl olurdu?
Tıbbi olsun, özel sorular olsun, hekim ekibiniz sizin için var. Bilmek istediğiniz her şeyi sormaktan
çekinmeyin.
İhtiyacınız varsa, ara sıra rahatça bir stres atın. Tedavinin size zor geleceğini düşünüyorsanız,
bunu mutlaka söyleyin!
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Kendinizi hiç bir şeye zorlamayın. Bir insan olduğunuzu unutmayın! Söylemesi yapmaktan daha
kolay, fakat kendinizi başarıya odaklamayın. Size bir faydası olmaz, tam aksine. Bırakın kendinizi,
ama pes etmeyin!

Kişisel gelişim grupları

Embriyo transferini takip eden günler sizin için muhtemelen zor olacaktır. Umut ve korku dolu.
Ne kadar zorlansanız da, şimdi sakin olmaya çalışın, gevşeyin. Bundan daha iyisini yapamazsınız.

O halde alttaki adrese başvurun:

Bir şey daha, her ne kadar bazen zor gelse de: Tüp bebek tedaviniz boyunca doğallığınızı
muhafaza edin. Gülmeyi unutmayın. Sadece plan çerçevesinde değil, arzu ettiğiniz zaman
da sevişin.
Bunun için bilinçli olarak ayarlanan tedavi molaları çok önemlidir, genelde iki ila üç ay, bazen
daha uzun. Tedavi dönemi peşine tedavi dönemi anlamsızdır. Bazen, verdiğiniz molalardaki bu
“yumuşak” olaylarda aniden bir hamilelik meydana gelebiliyor.

Sizin gibi çocuk sahibi olamamaktan muzdarip çiftlerle bilgi alışverişinde bulunmak ister misiniz?

Wunschkind e.V.
Fehrbelliner Straße 92
10119 Berlin
Telefon: 0180/500 21 66
İnternet: www.wunschkind.de
E-Mail: kontakt@wunschkind.de
Buradan tavsiye alabilir, size en yakın kişisel gelişim grubunun adresini öğrenebilirsiniz.

Şimdi, sağlıklı yaşamaya dikkat edin ve tedavi süresince kendinize özellikle iyi davranın.

• 	
Ç ok taze meyve, sebze ve salata, günde bir büyük öğün yerine çok sayıda küçük öğünle
iştahınızı muhafaza edin!

• İhtiyacınız olan uykunuzu alın.
• Sevdiğiniz sporu yapın. Aşırıya kaçmadan, ama düzenli olarak.
• Her fırsatta, gün akışı içerisinde bile, kendinize bir gevşeme molası verin.
• 	
S igara, tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemektedir, bu kanıtlanmıştır. Sigara tüketiminizi
azaltın, hatta daha da iyisi, tümüyle bırakın.
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8. Tüp bebek tedavisi ve hukuk

g ü n c e l sö z lük

9. Güncel sözlük
Tüp bebek tedavisinde sıkça karşılaşılan en önemli terimlerin genel listesi.

Embriyo Koruma Kanunu
Alman Embriyo Koruma Kanunu, tüp bebek tedavisi konusunda tüm dünyada en açık ve en
kapsamlı olanlardan bir tanesidir. 1.1.1991 tarihli Embriyo Koruma Kanununda, federal hükümet
üreme tıbbının yasal çerçevesini net bir şekilde tarif etmiştir. Kanun metnine ilişkin detayları şu
adreste bulabilirsiniz: www.gesetze-im-internet.de/eschg/
Asiste üremenin uygulanması yönetmelikleri
Asiste üremenin uygulanması yönetmelikleri, hekimler odası tarafından hazırlanmakta ve
hekimlerin suni döllenme uygulamalarında bulundukları çerçeveyi belirlemekteler. Güncel
düzenlemelere Federal Hekimler Odasının ilgili internet sayfalarından ulaşabilirsiniz:
(www.bundesaerztekammer.de).
V. Sağlık Sigortası
SGB (Sosyal Kanun) V. Cilt özellikle Madde 27a hükümleri ile sigortalının hizmet alma haklarını
ve masrafların kısmen yasal sağlık sigortasın tarafından karşılanmasına ilişkin şartları
düzenlemektedir. PKV içeriğindeki sigorta hükümleri ise tüp bebek tedavisi için kendine özel
şartlar içermektedir. Buna ilaveten, hizmet listesi sağlık sandığına/sigortasına göre farklılık arz
edebilir. Daha fazla bilgi için: www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb5/gesamt.pdf
Müşterek federal komisyonun suni döllenme uygulamalarına ilişkin yönetmelikleri
Bu yönetmeliklerde, tüp bebek tedavisinde yasal sağlık sandıkları tarafından karşılanan tüm tıbbi
uygulamalara ilişkin detaylar ile uygulama türü ve kapsamı tarif edilmektedir. Bu yönetmeliklere
ulaşabileceğiniz yer: www.g-ba.de/informationen/richtlinien/1/
Yasal düzenlemelere ilişkin diğer bilgilere ulaşabileceğiniz yer:
www.kinderwunsch.de.

Abort

Düşük

Agonist	Vücudun bir hormonunu taklit edebilen ve vücuttaki doğal hormon
işlemlerine eş değer tepkileri uyarabilen kimyasal madde.
Androloji

Erkek cinsel sağlığı bilimi

Antagonist	
B ir Antagonist, bir maddenin (agonist) etkisini ortadan kaldırır veya
karşı etki oluşturur.
Antikor

Vücudun savunma maddesi

Assit

K arın bölgesinde, örn. yumurtalıkların aşırı uyarılmasında toplanan sıvı.

Blastosist

Erken safhadaki embriyonun ilerlemiş bölünme hali

Böbrek üstü bezi korteksi	Cinsel hormonların üretildiği bez. Böbrek üstü bezi korteksindeki
arızalar infertiliteye yol açabilir.
Corifollitropin alfa	Yeni türden bir doğurganlık hormonudur ve rekombinant üretilmiş
folikül uyarıcı hormon (rFSH) ile aynı derecede etkilidir, ancak daha uzun
süre kalıcı olan bir FSH aktivitesine sahip olup bu nedenle peş peşe yedi
gün yerine sadece bir defa enjekte edilmesi yeterlidir.
Diyafram	Gebelikten korunma dahil olmak üzere rahim ağzını kapatmaya yarayan plastik kapak.
Ekstrakorporal
Döllenme (ECB)

Yumurta hücresinin vücut dışında döllenmesi (bkz. In Vitro Fertilizasyon)

Ekstrauterin

Rahim dışında

Ekstrauterin
gebelik (EUG)

Rahim dışı gebelik

Embriyo	Henüz doğmamış olan çocuğun ilk 12 Bitte ändern: Bitte löschen und
hafta boyunca durumu einfügen.
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hMG (insan
Menopozal
Gonadotropin)

hMG menopoz sonrası kadınların idrarından üretilir
ve yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlar.

Endometriyozis	Rahim dışında rahim iç tabakasına benzer mukoza oluşumu

Hormon

Vücudun mesajcı molekülleri

Fallop tüpleri	Yumurtalıklar ile rahim arasında bağlantıyı sağlayan, sperm hücresinin
yumurtaya ve döllenmiş yumurtanın rahim içine taşınmasına yarayan
boru şeklindeki kanal.

ICSI	İntrasitoplasmatik sperm enjeksiyonu, bir spermatozoonun yumurta
hücresine enjeksiyonu

Embriyo transferi	Embriyonun rahme transferi (ET )
Endometrium

Rahim içi mukoza

Fertilizasyon

Döllenme

Fetüs

Henüz doğmamış olan çocuğun 12. haftadan sonraki durumu

Fimria hunisi

Fallop tüpünün yumurta hücresini içine alan huni şeklindeki ağzı

İdyopatik fertilite

Nedeni bilinmeyen ve açıklanamayan infertilite.

İmmün sistem

Vücudun bağışıklık sistemi

İmplantasyon

Embriyonun rahim iç duvarına yuvalanması

İmünolojik fertilite

Vücuda ait savunma mekanizmalarının neden olduğu infertilite

In Vitro
Fertilizasyon (IVF)

„Cam tüp içinde döllenme“ / vücut dışında döllenme
(latince: vitrum = cam)

İnfertilite

Kısırlık

İntrauterin
inseminasyon (IUI)

Özel olarak ilenmiş spermatozoonların yumurtlama anında ince bir
kateter yardımı ile doğrudan rahim içine transferi.

Kanül

İğne

Kateter

Vücut organlarına erişime yarayan ince hortum

Folikül	İçinde yumurta hücresinin yer aldığı sıvı dolu kesecik
Folikül ponksiyonu

Foliküllerin yumurta hücresi kazanımı için alınması

FSH (folikül uyarıcı
hormon)

Yumurta hücresinin büyümesini ve
gelişmesini teşvik eden fertilite hormonu

Gametler

Üreme hücresi (yumurta ve sperm hücresi)

GnRH (Gonadotropin
Releasing Hormone)

Gonadotropin Releasing Hormone = Gonadotropin salgılatan
hormon, hipofizden FSH ve LH‘nın salgılanmasını sağlar.

GnRH-Agonistleri /
Kimyasal yolla üretilen maddelerdir ve doğal GnRH‘ya çok benzerler.
GnRH-Antagonistleri	Bu maddeler erken vakitli bir LH veya FSH artışını (bkz. GnRH) ve bu
şekilde erken bir yumurtlamayı engellerler.

Kiralık annelik	Hamileliğin, döllenmiş yumurtanın kendisine ait olmayan diğer bir
kadın tarafından sonuçlandırılması; Almanya‘da yasak.

Gravidite

Hamilelik

Kist

hCH (insan
Choriongonado tropin)

Hamilelik esnasında üretilen hormon. hCG, yumurtlamayı sağlamak üzere
ilaç olarak da kullanılabilir.

Klomifen	Klomifen, yumurta keseciklerinin olgunlaşmasını uyaran bir etken
maddedir (antiöstrojen).

Hipofiz

Pitüiter bez

Kromozom

Kalıtsal bilgi taşıyıcı

Kriyo konserveleme

Derin dondurma yoluyla muhafaza

Kültür maddesi

Besleyici eriyik

Hipotalamus	Üst düzey hormon düzenleme bezi, hipofizin işlevini düzenler.
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İçi sıvı dolu boşluk
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Lütenleştirici
hormon (LH)

Yumurtlamayı tetikleyen hormon.

g ü n c e l sö z lük

Sperm / Spermatozoot

Meni / sperm hücresi

Sperm antikorları

 rkek ve / veya kadın vücudunun kadın vücudunun sperm
E
hücrelerine karşı geliştirdiği savunma maddeleri

Spermiogarm

Sperm kalitesinin analizi

MESA	
M ikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu, Epididimden doku
örneği alınması
Strojen

Yumurta keseciğinde üretilen kadın hormonu

Ovarian
Hiperstimülasyon
Sendromu (OHSS)

Tüp bebek tedavisinde nadiren rastlanan komplikasyon. Yumurtalıkların
hormonla uyarılması sonucu ortaya çıkabilir ve sadece hafif etkileri
olabilir, fakat yatılı tedavi gerektirecek ağır etkileri de mümkündür.

Over

Yumurtalık

Ovülasyon

Yumurtlama

Ovülasyon
indüksiyonu (OI)

Yumurtlamanın tetiklenmesi için ilaç tedavisi

Plasenta

Bebek eşi

TESE 	Testiküler sperm ekstrasyonu, testisten sperm kazanımı

Polikistik over (PCO)	Çok sayıda kist bulunan yumurtalık, genelde erkek hormon
seviyesinin artmasıyla görülür
Preimplantasyon
genetik diyagnoz (PID)

Tetikleyici iğne

Yumurtlamayı tetikleyici hCG iğnesi

Transüterin

Rahim içinden

Tüp

Follap tüpü, yumurta kanalı

Üriner FSH (uFSH)

İdrardan elde edilen temizlenmiş FSH

Uterus

Rahim

Uyarım	Foliküllerin, örneğin hormonlar vasıtasıyla olgunlaşmasının teşviki
Yumurtalık
(overler)

Kadının, içinde döllenebilir yumurta hücreleri ile üreme hormonlarının
üretildiği üreme organı.

Embriyoda genetik muayeneler

Progesteron	Yumurtlamadan sonra adet döngüsünün ikinci yarısında (lüteal fazda)
üretilen kadın hormonu. Rahim mukozasının döllenmiş bir
yumurtanın yuvalanmasına hazırlanmasını teşvik eder.
Rekombinant
Yüksek saflıkta folikül uyarıcı hormon, gen teknolojisi ile elde edilir.
FSH (rFSH)	Yapısı ve etkisi insan hormonu ile benzerdir. Tüp bebek tedavisi
kapsamında yumurtalıkların uyarılması için kullanılmaktadır.
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Sarı cisim
(Corpus luteum)

Yumurtalıkta folikül artıklarından oluşur

Servikal sıvı

Rahim ağzındaki salgı

Serviks

Rahim ağzı
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