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Önsöz (Prof.Dr. Özgür Öktem) 

 
Üreme Sağlığını Koruma Derneği (URSAK), infertilite tedavisi amaçlı olarak sunulan yardımcı üreme teknik ve 
teknoloji hizmetlerinin yanında kemoterapi veya radyoterapi alınması gereken hastalıklarda, üreme doku ve 
organlarını etkileyecek cerrahi uygulama gerektiren durumlarda, kanser tanısı almış çocuklarda veya üreme 
çağındaki yetişkinlerde tedavi öncesinde veya sırasında fertilite potansiyellerinin maksimum düzeyde 
korunabilmesi için yol gösterici, yardımcı bir sivil toplum kuruluşu olma amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.   

Kurulduğu günden günümüze kadar kuruluş amacı doğrultusunda pek çok ilke imza atan bir dernek olarak 
düzenlemiş olduğumuz bu ilk Çalıştayımızda, alanında uzman değerli konuşmacılarımız ve katılımcılarımız ile 
birlikte fertilitenin korunması ile ilgili tüm süreçlerde multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaya 
çalıştık. Multidisipliner bakış açısı, üreme tıbbı, onkoloji, psikolojiden diyetisyene konunun tüm ilgilileri ve 
paydaşları ile bir takım kurulmasını ve bu takımın yılmadan ve son derece titiz bir koordinasyon ve mücadelesini 
gerektiriyor. Mücadelede ayrıca medikal onkoloji süreçlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi, hasta için en 
etik çözümün sunulabilmesi, sürecin medikolegal yönlerinin de değerlendirilmesi/tartışılması son derece önemli.  

Hekim olarak hastalarımız için en uygun tedaviyi sağlayabilmek, hastalarımıza olası tüm alternatifleri sunmak, 
hasta hangi kültürel ve sosyal yapıdan gelirse gelsin durumu ve süreçleri kapsamlı olarak açıklamak ve anlatmak 
konunun uzmanları olarak bizlerin birincil görevimiz. Dünyada ve Avrupa’da bile halen çok spesifik bir ilgi alanının 
içinde olan fertilitenin korunması konusunu bugün tüm yönleri ile bir Çalıştay programı içinde tartışabilmemiz, 
fertilitenin korunması konusunda sunduğumuz sağlık hizmetlerinin Türkiye'de geldiği seviyeyi ve başarıyı 
göstermesi açısından son derece anlamlı ve değerli.  

 

URSAK Yönetim Kurulu olarak bundan sonra düzenlenecek çalıştaylar için de örnek niteliği taşıyan bu raporun 
uzman meslektaşlarımıza ve konu ile ilgilenen tüm paydaşlara faydalı olacağını ümit ediyoruz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Prof.Dr. Özgür Öktem 

 

URSAK Dernek Başkanı 
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Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Fertilitenin Korunması İçin Güncel Önergeler  
(Prof.Dr. Murat Sönmezer) 

Murat Sönmezer 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
 
Güncel durum: Son 50 yılda kanser sağkalım oranları, tanı ve tedavi alanındaki gelişmelere bağlı olarak belirgin 
olarak artmıştır. Ancak çok ajanlı kemoterapi ve kök hücre uygulamaları nedeni ile büyüme problemleri, 
kardiyovasküler problemler, nörokognitif problemler, ikincil malign tümörler ve reprodüktif yetmezlik gibi uzun 
dönem komplikasyonlar daha sık görülmeye başlanmıştır. ABD’de 2020 yılı içinde 90,000 yeni kanser vakası 
ortaya çıkarken kanser mortalite oranları 2008-2017 yılları arasında yıllık olarak %1 oranında düşmüştür. Sağkalım 
oranlarının artması ile birlikte, kanser hastaları için yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaklaşımlar daha da önem 
kazanmaya başlamıştır.  

Sitotoksik kemoterapi standart tedavilere yanıt vermeyen bazı immünolojik, genetik ve hematolojik hastalıklarda 
da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Ayrıca endometriomaları da içeren bazı benign nedenli gonadal 
cerrahilerde de ovaryen yetmezlik riski oluşabilmekte ve fertilite prezervasyon teknolojilerinin kullanımı 
gerekebilmektedir. En sık kullanılan fertilite prezervasyon yöntemleri; embriyo, oosit ve ovaryen doku 
kriyoprezervasyonudur, sadece pelvik radyoterapi alacak hastalara laparoskopik ovaryen transpozisyon işlemi 
yapılabilir. 

Fertilite prezervasyonu açısından en optimal yöntemi seçerken, hastanın yaşı, kanser tedavisi öncesi var olan 
süre, over rezervi, kanser tedavisinin tipi ve süresi, radyoterapinin şekli ve süresi ile, eş varlığı 
değerlendirilmelidir. Günümüzde dünya çapında uygulanan başarısı kanıtlanmış yöntemlere ek olarak deneysel 
olarak kabul edilen birçok fertilite koruma yöntemi bulunmaktadır.   Oosit kriyoprezervasyonu, taze embriyo 
transferi ile eşdeğer başarı oranlarına sahip, dünya çapında birçok IVF merkezinde uygulanagelen bir yöntemdir. 
Buna ek olarak, vitrifikasyon yönteminin kriyoprezervasyon teknolojileri arasında yerini alması ile birlikte oosit 
kriyoprezervasyonu ile ilişkili başarı da oldukça artmıştır. Ovaryen doku kriyoprezervasyon ve transplantasyon 
işlemi ile ilişkili başarı oranlarının artması ile birlikte dünya çapında yaygın olarak kullanım alanına girmiş ve 
200’den fazla gebelik elde edilmiştir. Ovaryen doku kriyoprezervasyon ve transplantasyon işlemi ile bir taraftan 
fertilite korunurken, diğer taraftan yaşam kalitesini önemli bir şekilde etkileyen endokrin fonksiyonlar da 
korunabilmektedir.  

Sorunlar: Türkiye’de oosit kriyoprezervasyonu gonadotoksisite ya da geçirilecek ovaryen cerrahi nedeniyle over 
rezervinde azalma riski olan hastaların dışında, düşük over rezervli ya da ailesinde erken menopoz öyküsü olan 
hastalara uygulanabilmektedir. Halbuki over rezervleri normal olup gerek uygun eş bulamadıkları gerekse eğitim 
ya da kariyer planları nedeniyle gebelik planlarını ertelemek zorunda olan birçok kadın çoğu ülkede olduğu gibi 
planlı oosit kriyoprezervasyonu seçeneklerinin olmasını da istemektedir. Diğer bir sorun ise jinekolojik kanserler 
ve uterin anatomik bozuklukları nedeniyle gebe kalma şansı olmayan kadınlara taşıyıcı anneliğin yasak olmasıdır.  

Çözüm önerileri: Oosit kriyoprezervasyonunun isteyen her kadının yaptırabileceği bir yöntem olmasının ve 
endometrium kanseri gibi jinekolojik kanserlerde ve uterin anatomik bozuklukları olan hastalarda istisna yapılıp 
bu hastaların taşıyıcı anne kullanabilmelerinin önünün açılması için gerekli adımların atılması uygun olacaktır. 
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Kanser Hastalarında Konvansiyonel Ovaryen Stimülasyon Protokolleri (Prof.Dr. Cem Atabekoğlu)  

Cem Atabekoğlu 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
 
Güncel durum: Kanser hastalarında, tedavi başarısı ve sağkalım sürelerinin uzamasını sağlayacak en önemli 
unsur, erken teşhis ve buna bağlı olarak gereken tedavinin vakit geçirmeden başlamasıdır. Fertiliteyi koruyucu 
tedavilerde, hastanın yaşı, puberte durumu, partnerinin olup olmaması da tedavi şeklinin belirlenmesinde 
önemlidir. Özellikle pre-pubertal hastalarda, ovülasyon indüksiyonunun etkinliği ve güvenilirliği konusunda 
yeterli bilgiler olmadığından, bu hastalarda, over dokusunun dondurularak saklanması şimdilik en geçerli yöntem 
olarak gözükmektedir. Post-pubertal dönemde ise, oosit elde edilerek oosit dondurulması veya partner varsa, 
embriyo dondurulması tercih edilen yöntemler olmaktadır.  

Bilindiği üzere, klasik stimülasyon protokolleri, menstruasyonun 2. ya da 3. Günü başlayıp genellikle 2-4 hafta 
arasında tamamlanmaktadır. Bu süreler, bazı kanser olgularında kabul edilemez olmaktadır. Ancak, son 
zamanlarda, “Random Start” adını verdiğimiz, yani siklusun herhangi bir fazında başladığımız stimülasyonlarla da 
klasik stimülasyonlarda elde edilen düzeylerde oosit sayısına erişilebilmekte, bu protokollerin kullanımı sonrası 
elde edilen embriyo sayıları ve kaliteleri de, klasik stimülasyonlara benzer bir sonuç vermektedir.  

Reprodüktif çağda kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, fertilitenin korunması 
bağlamında özel bir yeri vardır. Hem en sık görülen problem olması, hem de östrojen ile ilişkisi nedeniyle özel 
yeri olan meme kanserli hastalarda, tedavi protokollerinde, östrojen seviyelerini düşük tutabilmek için farklı 
protokoller uygulanabilmektedir. Bu amaçla da protokollere bir aromataz inhibitörü olan letrozol eklenmesi, 
tedavilerdeki yüksek estrogen düzeylerinin baskılanması ve bu yöndeki kaygıların azaltılması amaçlanmaktadır. 
Letrozol kullanılan sikluslarda elde edilen oosit sayılarının klasik protokollere benzer olduğunu gösteren birçok 
çalışma olmakla birlikte, protokol parametrelerinin biraz değişkenlik gösterebildiği, örneğin triger 
zamanlamasının, klasik sikluslara göre biraz daha geç yapılabilmektedir.  

Bir başka yaklaşım olarak da aynı protokol içerisinde ardışık oosit toplama işleminin planlanmasının, elde edilecek 
matür oosit sayını arttırmada etkili olabileceği görülmektedir. Kanser olgularında, kısıtlı zaman göz önüne 
alındığında, kombine yaklaşımlar uygulanabilir. Hem over dokusu ve oosit dondurulması, ek olarak gereklilik 
halinde over transpozisyonunun aynı hastada uygulanabileceği akılda tutulmalıdır.  

Sorunlar: Oosit sayılarının artışı ile kümülatif gebelik oranlarının arttığını gösteren birçok çalışma bize, bu 
hastalarda maksimum oosit eldesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu agresif stimulasyon 
protokollerini uygularken, hastalar OHSS riski ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Çözüm önerileri: OHSS riski olan hastalarda, antagonist protokollerinin yaygın kullanılması, ovülasyon 
tetiklemesinde agonist trigger kullanılması ve doğal olarak, embriyo transferi yapılmaması gibi OHSS önleyici 
tedbirlerin alınması gereksinimi vardır. Bu önlemlere rağmen OHSS riskinin tamamen elemine edilemeyeceği de 
hatırlanmadır. Yapılan çalışmalarda, agonist trigger yapılan olgularda, matür oosit sayısı, embriyo ve blastosist 
gelişimlerinde, HCG trigere karşı bir negatiflik olmadığı gösterilmiştir. Ancak, özellikle daha önceden depo agonist 
kullanmış veya uzun süreli agonist baskısında kalmış hastaların, agonist triger sonrasında oosit/matür oosit elde 
edememe risklerine karşı dikkatli olmak gerektiğinin altını çizmek gerekir. Şüphe edilen durumlarda, agonist 
triger sonrası kanda LH ve progesteron düzeylerine bakılması, düşük seviyeler varsa, HCG ile tekrar triger 
yapılması gerekebilmektedir.  
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Gonadotoksik tedaviler öncesinde over rezervinin değerlendirilmesinde AMH’nin yeri (Doç.Dr. 
Volkan Turan)  

Volkan Turan 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
 
Güncel durum: Anti-müllerian hormon günümüzde over rezervini bize en iyi gösteren biyokimyasal belirteçtir. 
Büyümekte olan foliküllerin granulosa hücrelerinden salgılanmaktadır. Klinikte erken menapoz riski, IVF’de 
stimulasyona verilen over yanıtı (<1.36 ng/ml %75 sensitivite ve spesifite ile düşük over yanıtı; 3.5 ten yüksek 
%88 sensitivite ve %67 spesifite ile hiperstimulasyon prediksiyonu) ve over hasar derecesinin tespiti (over 
cerrahisi, gonadotoksisite sonrasında) için kullanılmaktadır. Çalışmalara göre fertilite, canlı doğum ve oosit 
kalitesini predikte edememektedir. Meme kanseri hastalarında tedavi öncesinde yüksek AMH seviyeleri tedavi 
sonrasındaki over rezervi için iyi prognostik faktördür. Meme kanseri hastalarında yaş ile AMH seviyelerinin 
tedavi sonrası amenore oranlarını predikte edebildiği gösterilmiştir ki bu da hastaların prematür over yetmezliği 
riskine göre fertilitenin korunması için hastaların yönlendirilmesini sağlayabilir. Gonadotoksik tedavi sonrasında 
AMH seviyeleri yaşa, kanser çeşidine ve kemoterapinin dozu ve tipine göre değişebilmektedir. AMH’de 
gonadotoksik tedavi sonrasında hızlı bir düşüş yaşanmakta ve yukarıdaki belirttiğim faktörler doğrultusunda 
genellikle 3. aydan sonra yükselme eğilimine (recovery fazı) girmektedir ve bu 12. aya kadar devam 
edebilmektedir. Son yıllarda gonadotoksisitenin takibi dışında GnRH analog kullanımının fertilite prezervasyonu 
üzerine olan etkileri ve BRCA genindeki mutasyonların over rezervi üzerine etkileri için de AMH sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Sorunlar: Yaş, oral kontraseptif veya diğer over supresyon ilaçları, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi ve assay 
tipi mutlaka AMH seviyelerinin kullanıldığı çalışmalarda sonuçların güvenilirliği açısından göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bazen benzer başlangıç yaşı ve AMH seviyelerine karşın gonadotoksisite sonrasında amenore 
oranları bireysel değişiklik gösterebilmektedir. Bu hastalardaki farklılıklara yönelik gen araştırmaları hastaların 
prematür over yetmezliği açısından daha doğru değerlendirilmesini sağlayabilir. Kanser tedavisi sonrasındaki 
AMH seviyesinin fertiliteyi predikte edip edemediği ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Çözüm Önerileri: İleride belki daha hassas AMH assayleri ile prematür over yetmezliği oranları tedavi sonrası en 
kısa sürede daha doğru tahmin edilebilir. 
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Üremenin korunmasına yönelik uygulamalarla ilgili yasal mevzuat, klinikte karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri (Prof.Dr. Kayhan Yakın) 

Kayhan Yakın 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
 
Güncel durum: Üremenin korunmasına yönelik uygulamaların şartları, üreme hücreleri ve gonad dokularının 
saklanma kriterleri 15.11.2018 tarihli ve 7151 sayılı Kanun; Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanun ve Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 
Hakkında Yönetmelikte tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 20. Maddesi üreme hücreleri ve gonad dokularının 
saklanma kriterlerini şu şekilde tanımlamaktadır: 

MADDE 20 – (1) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tıbbi zorunluluk halleri dışında üreme hücreleri ve 
gonad dokularının saklanması yasaktır. 

(2) Erkeklerde üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri 
şunlardır; a) Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde, b) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad 
hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, c) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan 
ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde, ç) Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) 
durumunda. 

(3) Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri 
şunlardır; a) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, b) Üreme 
fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) 
öncesinde, c) Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikâyesinin 
üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda. 

 

Sorunlar: Yönetmelikte cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi sebebiyle gonadal fonksiyonlarda kayıp yaşayabilecek 
erkek ve kadınlardaki uygulamalar konusunda net bir çerçeve çizmektedir. Sosyal fertilite prezervasyonu olarak 
tanımlanan, düşük over rezervi ve/veya erken menopoz riski taşıyan kadınlardaki uygulamalar konusunda ise 
klinikte pratikte bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Yönetmelik düşük over rezervi teşhisini üç klinisyenin ortak 
kararına bırakmakta, bu değerlendirmenin hangi kriterler üzerine yapılacağı konusunda özel şart koşmamaktadır. 
Günümüzde over rezervi serum anti-Mullerian hormon (AMH) değerleri ve ultrasonografide overde izlenen 
antral follikülerin sayısı ile belirlenmektedir. AMH değerinin 1.5 ng/ml’nin altında saptanması halinde over rezervi 
düşük olarak nitelendirilmektedir. Ne var ki, rezerv değerlendirmesinde kullanılan kriterlerin kadın yaşı ile olan 
direkt ilişkisi, tek bir sınır değer belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte hem kantitatif hem 
de kalitatif kayıp yaşamaktadır. Oysa AMH veya AFC sadece sayısal kaybını ortaya koymaktadır. Örneğin AHM 
değerinin 1.55 ng/ml olması 40 yaşında bir kadında, oosit kriyoprezervasyonu için bir engel oluşturmamalıdır. 
Keza yönetmelikte de düşük over rezervinin belirlenmesi için AMH testi şartı aranmamaktadır. 

Yönetmelikte 20. Madde 3.fıkra c bendinde tanımlanmış olan “düşük rezervi olup henüz doğurmamış olma” 
durumunun klinikte bazı zorluklar yarattığı görülmektedir. Örneğin düşük over rezervine sahip olan ancak daha 
önce bir evlat kaybı yaşamış olan veya özürlü bir çocuğa sahip bir kadın oosit kriyoprezervasyonu şansını 
yitirecektir.  Bu noktada yönetmelik maddesindeki “veya” tanımı tartışmaya açık hale gelmektedir. Yasal 
metinlerde sıklıkla yer alan “ve” ile “veya” tanımları hukukta belirsizliklere açık kavramlar olarak 
nitelendirilmektedir. 20. Madde 3.fıkra c bendinde yer alan “veya ailede erken menopoz öyküsü” kriterinin 
yukarıda belirtilen over rezervi testleri ve doğum yapmamış olma gerekliliğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağının 
netleştirilmesi gerekir.   

Yönetmelikte yer almadığı halde klinik uygulamada çelişkiler yaratan bir diğer nokta da evlilik bağı konusudur. 
Yönetmelikte, 20. Maddede tanımlanmış olan tıbbî endikasyonlardan birinin varlığı şartıyla, üreme hücrelerinin 
dondurulup saklanması aşamasında, kadın veya erkeğin evli olması şartı aranmamıştır.  Bu durumda evli olmayan 
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bir kişinin de üreme hücresinin dondurulup saklanması mümkündür. Ancak dondurularak saklanmış olan bu 
hücreler, sadece evlilik bağı varlığında kullanabilecektir.  

Klinik pratikte hekimler ve biyologlar için kaygı sebebi olan bir diğer konu dondurularak saklanmış olan üreme 
hücrelerinin bir merkezden diğerine taşınmasıdır. Dondurma, taşıma ve çözme sırasında yaşanabilecek olan 
problemlerin tıbbi ve hukuki sorumluluğuna ait tanımlamaların netleştirilmesi gerekmektedir. Saklama süresi 
hakkında bir yıllık kısıtlama da klinik pratikte zorluklar getirmektedir. Üreme hücresi ve gonadal doku 
kriyoprezervasyonu yapılan olguların son derece az bir kısmı bir yıl içerisinde kullanım için başvurmaktadır. Bu 
uygulamalarda amaç fertiliteyi çok daha uzun bir süre için koruma çabasıdır.   

Cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi gibi nedenlerle üreme yeteneği kaybı riski taşıyan bireylerin detaylı bir 
şekilde bilgilendirilmesi, hızlı ve etkin bir danışmanlık-destek alabilmeleri için en doğru şekilde yönlendirmeleri 
büyük önem taşımaktadır. Uluslararası kılavuzlar (American Society of Clinical Oncology, European Society of 
Medical Oncology, American Society of Reproductive Medicine, European Society of Human Reproduction and 
Embryology) üreme çağındaki kanser hastalarının, prognozlarından bağımsız şekilde üreme sağlığının korunması 
hakkında bilgilendirilmelerini ve istekleri halinde fertilite uzmanlarına yönlendirilmelerini önermektedir. 
Ülkemizde bu yönde yayımlanmış bir kılavuz bulunmamaktadır. Buna karşın kanser hastalarının tedavisinde görev 
alan hekimlerin uluslararası kılavuzlara uygun şekilde bu bilgilendirmeyi verdiklerini görmekteyiz. Ancak bu 
uygulamanın hangi oranda gerçekleştiğini bilmemekteyiz. Keza 2017 yılında İsveç’te yapılan bir çalışma, 
onkologların ve hematologların %91’inin kanser hastalarıyla fertilite konusunun konuşulması gerekliliğine 
inandıklarını ancak %30’unun bu bilgilendirmeyi gerçekleştirdiğini göstermektedir). Üreme sağlığı konusunda 
danışmanlık alan kanser hastalarında, fertilite prezervasyonu yapılması kararından bağımsız şekilde, fonksiyonel 
ve psikolojik hayat kalitesi skorlarının daha yüksek olduğu, uzun dönem pişmanlık oranlarının ise daha düşük 
olduğu; danışmanlık almayan veya yetersiz danışmanlık almış olan hastalarda psikolojik stres ve olumsuz 
düşünceler yaşandığı, uzun dönemde öfke ve haksızlığa uğramış olma hissiyle medikolegal yönden hak arama 
olasılığının arttığı bildirilmektedir. 

Kanser hastalarının bir fertilite danışmanına yönlendirilme oranın ülkeden ülkeye, merkezden merkeze değiştiği, 
ortalama oranın %26 (%0- %85) olduğu bildirilmiştir. Kanada’da yapılan bir çalışmada onkoloji, hematoloji ve 
meme cerrahisi kliniğinde kanser teşhisiyle görüşme yapılan 188 hastanın 143’ünde (%76.1) planlanan tedavilerin 
fertilite üzerine etkisinin tartışıldığı, bu hastaların önemli bir kısmının fertilite danışmanıyla görüşmek 
istemediğini veya istese de ulaşamadığını, 49’unun (%26.1) fertilite danışmanıyla görüşme yaptığı ve sadece 
17’sinde (%9) fertilite prezervasyonu uygulaması yapıldığı bildirilmektedir. Bu örnekten yola çıkarak ülkemizde 
bu oranların ne olduğunun belirlenmesi, danışmanlığın ve hizmetlere ulaşımın önündeki engellerin belirlenmesi 
ve çözüm yollarının belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kanser hastasının üreme sağlığı konusunda danışmanlık alması için bir fertilite uzmanına yönlendirilmesi ve/veya 
fertilite prezervasyonu imkanına ulaşmasının önündeki olası etkenler Tablo 1’de sıralanmıştır. Bu aşamada 
hastalara fertilite konusunda danışmanlık yapacak olan sağlık çalışanlarının da yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olmaları sağlanmalı, bilgilendirmede yardımcı olarak kullanabilecekleri broşür, kitapçık ve görseller yönünden 
eksikleri tamamlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle internet 
üzerinden ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verildiğini görmekteyiz (Fertilehope.org, 
Myoncofertility.org, Fertilityscout.org, Livestrong.org, Dutchdecisionaid.org). Benzer uygulamaların hayata 
geçirilmesi için derneğimiz öncülük yapmaya ve aktif görev almaya hazırdır. 
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Tablo 1: Kanser hastasının üreme sağlığı konusunda danışmanlık alma imkanına etki eden faktörler 

Hastaya ait faktörler Klinisyene ait faktörler Sağlık kuruluşuna ait faktörler 

● Kanser teşhisinin ağırlığı ● Kanser tedavisinin fertilite 
üzerine etkisi hakkındaki 
bilgilerde yetersizlik 

● Danışmanlık yollarının / hasta 
yönlendirme sisteminin 
tanımlanmamış olması 

● Kısa sürede verilen çok 
sayıda ve çok detaylı bilginin 
değerlendirme ve karar 
verme zorluğu 

● Konuya ve uygulamalara karşı 
olumsuz bakış açısı 

● Branşlar arası iletişimsizlik 

● Karar vermek için gereken 
sürenin darlığı 

● Hastalarla fertilite – cinsellik 
konusunu tartışmakta 
rahatsızlık 

● Fertilite uzmanı yokluğu 

● Mevcut sağlık sorunlarının 
yarattığı zorluklar 

● Sorumluluğun kendisine ait 
olmadığı inancı 

● Eğitsel / bilgilendirici 
malzeme eksikliği 

● Kötü prognoz sebebiyle 
gelecekle ilgili beklentilerin 
farklı olması 

● Düşük öncelik verme ● Yüksek maliyet 
 

● Hızlı tedavi gerektiren bir 
hastalığa sahip olmak 

● Maliyet endişesi 

● Tedavinin gecikmesine yönelik 
endişeler  

 

 ● Yoğun iş yükü –zaman darlığı  

 ● Yönlendirecek fertilite uzmanı 
yokluğu veya iletişim eksikliği 

 

   

 

Türkiye’de 2021 itibarıyla 155 yardımcı üreme teknikleri merkezi bulunmaktadır (Şekil 1). Hizmetlerin Güneydoğu 
Anadolu haricinde tüm bölgelere ulaştığını görmekteyiz. Ancak bu merkezlerin çok büyük bir kısmında fertilite 
prezervasyonu uygulaması yapılmamaktadır. Özellikle over ve testis dokusunun dondurularak saklanması 
uygulamaları sadece Ankara ve İstanbul’da, çok az sayıda merkezde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, kanser 
tedavisi başlamadan hemen önce hızlı uygulamaya geçme gerekliliği ve yüklediği ekonomik güçlükler de göz 
önüne alındığında, ülke çapında hizmetlere ulaşım yönünden sıkıntılar yaratmaktadır. Bu problemlerin hızlı ve 
etkin bir şekilde çözümü için azami gayret gösterilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 1. Türkiye’de yardımcı üreme merkezlerinin coğrafik dağılımı 

 

Çözüm önerileri: Ülkemizde üreme sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. 
Bu hizmetlerin tüm ülke çapına yayılması, toplumda farkındalığın artırılması, en iyi kalitede ve standartta hizmetin 
ne şekilde verilmesi gerektiğini tanımlayan bir ulusal kılavuz hazırlanması, hizmet veren hekim (onkolog, 
hematolog, pediatrik onkolog, cerrah, jinekolog, fertilite uzmanı), hemşire ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi, 
bilgilendirici dokümanların (broşür, kitapçık, web sayfaları) hazırlanması ve yaygınlaştırılması, disiplinler arası 
iletişimin artırılması, konsültasyon mekanizmalarının kolaylaştırılması, uygulama maliyetlerinin hastaların 
kolayca hizmetlere ulaşabileceği şekilde  sosyal güvenlik kurumları, özel sağlık sigortaları ve sivil toplum örgütleri 
tarafından desteklenebileceği bir sistemin yaratılması önceliklerimiz olmalıdır.  
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Üremeye Yardımcı Teknikler ve Etik Konular (Prof.Dr. Hakan S. Örer) 

Prof. Dr. Hakan S. Örer 
UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi Üyesi & Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Güncel durum: Yirminci yüzyılın ortasında, 1950’lerde üreme teknolojilerinde art arda iki önemli gelişme yaşandı. 
Önce, dondurulmuş spermin fonksiyonel olarak yaşamsallığının korunduğu ve yapay inseminasyonla çocuk 
yapmanın mümkün olduğu anlaşıldı, ardından, 1960’ta Amerikan İlaç ve Gıda Otoritesi (FDA) ilk doğum kontrol 
hapının satışına izin verdi. “Hap” insanlık tarihinde ilk defa cinsel ilişki ile döllenme arasındaki bağı kopardı. Birçok 
gözlemci doğum kontrol hapını şimdiye kadar toplum üzerine en büyük etkiyi yapan tıbbi buluş olarak kabul 
etmektedir. 1978’de IVF yöntemi ile gerçekleşen hamilelik sonucu dünyaya gelen Louisa Brown, vücut dışında 
döllenmenin de sağlıklı bir doğumla sonuçlanabileceğini gösterdi. 1980’lerden itibaren yaygınlaşmasıyla, bu 
uygulamanın da Dünya çapında özellikle aile yapısını ilgilendiren önemli toplumsal etkileri oldu. Bir ömre kolayca 
sığdırılabilen bu yarım yüzyıllık tarihsel gelişim, ortaya çıkardığı toplumsal etkilerle her bir birey için kolayca 
içselleştirilemeyecek bir zihniyet değişimini de gerektirmektedir. 

Öte yandan, 1990’lardan itibaren hızla gelişen moleküler biyoloji insan genom dizisinin açıklanmasıyla sağlanan 
ivme ve gen düzenlenmesini son derece kolaylaştıran CRISPR-Cas9 gibi yöntemlerin geliştirilmesiyle artık genetik 
yapısı tümüyle önceden planlanmış canlıların üretilmesine olanak vermektedir. Üreme teknolojisindeki 
gelişmelerin moleküler biyoloji ile bütünleştirilmesi yepyeni durumların ortaya çıkmasına ve daha şimdiden 
önemli varoluşsal tartışmaların açılmasına ve değerler çatışmasına yol açmaktadır. 

Tıp ve doğa bilimleri alanındaki önemli gelişmeler sadece onlardan faydalanan bireyler için anlık olarak değil, 
uzun erimli, gelecek nesiller üzerine de etki yapabilen bir karaktere sahiptir. Bu bakımdan, teknolojik ilerlemelerin 
önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerinin olabileceği açıktır. Ancak, insanın her şeyi kendine hak görerek 
toplumsal değerler ve doğa üzerine düşünmeden her türlü tasarrufta bulunması gelmiş olduğumuz teknolojik 
seviye dikkate alındığında tüm insanlığı tehdit eder hale gelebilir. Özellikle devrimsel nitelikteki hızlı bilimsel 
gelişmeler toplumsal değerlerin bu duruma aynı hızda ayak uyduramaması nedeniyle biyoetik açıdan da ele 
alınmalıdır. Bu bakımdan, biyoetik irdelemeler adeta bir pusula gibi alınacak kararlarda yol gösterici konumdadır. 
Yeni üreme teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde ve klinik uygulamalardan önce bunların etik yönlerini ve 
ebeveynlik kavramı üzerindeki etkilerini geniş bir şekilde tartışmak önemlidir. Farklı platformlarda 
gerçekleştirilecek tartışmalar, bilimsel, akademik veya kurumsal alanın ötesine geçmeli ve geniş bir kültürel ve 
sosyal etkiye sahip oldukları için kamusal tartışmalara dahil edilmelidir. Bunların sonucunda da kanıta dayalı 
politikalar hayata geçirilmelidir. 

Üyesi olduğum Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün Uluslararası Biyoetik 
Komitesi (IBC) 2019 yılında “Yardımcı Üreme Teknikleri (ART) ve Ebeveynlik” konusunu farklı açılardan etik 
çerçevede ele alan bir rapor yayımladı (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367957). Aşağıda yer alan 
öneriler, büyük ölçüde bu rapor çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Sorunlar ve çözüm önerileri: Üremenin doğal yollar dışında da gerçekleştirilebilmesi aile yapısında, annelik (daha 
geniş anlamda ebeveynlik) kavramında ve kadın hakları alanında toplumsal düzeyde önemli tartışma ve 
çatışmaları başlatmıştır. Kültürel, dini ya da sosyo-ekonomik farklılıklar da bu tartışmaların ülkeden ülkeye farklı 
boyutlarda ve farklı önceliklerle yapılmasına yol açmıştır. Örneğin eski çağlardan beri kabul gören ve Roma 
hukukunun da önemli bir ilkesi olan “mater semper certa est” yani, “annenin kim olduğu her zaman bellidir” ilkesi 
günümüzde anlamını yitirmiş durumdadır. Üstelik aynı cinsiyetten evlilikler gibi yeni aile modellerinin ve 
ebeveynlik biçimlerinin ortaya çıkışı da çocuk sahibi olmanın geleneksel yollardan ayrıldığını göstermektedir. 
Ebeveyn olmanın bir hak veya özgürlük olup olmadığı üzerinde tartışılan bir konudur. Bu yeni ebeveynlik 
biçimlerine dahil olan bireylerin haklarının korunması, önemli bir hukuki ve etik ilke olan “çocuğun yüksek 
menfaatlerinin korunması” ilkesi ile dengelenmek durumundadır. Açıktır ki, çocuğun yüksek menfaatlerinin kime 
göre ve nasıl korunacağı önemli bir çatışma konusudur. Nitekim UNESCO IBC raporunda da bu konuda fikir birliği 
oluşturulamadığı için muhalefet şerhi eklenmiştir.  

Tıbbi birer prosedür olarak ART yöntemlerinin klinik bakımdan güvenli olmasını sağlamak önemlidir. Çocuk sahibi 
olmanın sosyal statü ve evliliğin akıbeti gibi, özellikle kadınlar, ama erkekler üzerine de yarattığı toplumsal baskı 
(zorlama-coercion) onları kimi durumlarda savunmasız (vulnerable) hele getirebilir. Tıbbi müdahalelerde 
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zorlamanın engellenmesi ve savunmasızlığın dikkate alınması Evrensel Biyoetik Bildirgesinin 3 ve 8’inci 
maddelerinde anlamını bulan insan haysiyeti ve haklarına ait korunması gerekli temel ilkelerdendir. Bu bireylerin 
henüz güvenli ve etkili oldukları kanıtlanmamış yöntemleri isteksiz de olsa denemeleri ve zarar görmeleri 
mümkündür. Bu çerçevede ayrıca prosedürlerden hiçbir kişisel fayda sağlamayan bağışçıların (özellikle yumurta 
bağışı yapan kadınlar) ve/veya taşıyıcı annelerin sağlık ve esenliğine özel önem verilmelidir. ART uygulamalarında 
etik, yasal ve toplumsal konular dahil olmak üzere bireysel hastalar için risk ve faydaların titiz biçimde 
değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. Bazı ülkelerde bu amaçla gönüllü olurunun alınması ve kişisel verilerin 
korunması sürecini yönetecek bir klinik etik konsültasyon hizmeti verilmektedir. 

Moleküler biyolojik ve biyoteknolojik tekniklerle donatılmış ART genetik hastalık taşıyıcısı olan bireylerin sağlıklı 
çocuk yapabilmesi için yeni imkanlar getirmektedir. Ancak, her ne kadar ART’nin genetik hastalıklardan 
kaçınmanın bir yolu olarak uygulanması söz konusu olsa da engelli hakları ve uygulamaların olası sonuçları ve 
algılanan riskler ayrıntılı olarak tartışılmalıdır. ART sonucu doğan çocuklar ve ART kullanan ebeveynler üzerindeki 
etkileri üzerine psikolojik ve sosyal araştırmaları teşvik etmek de bu bakımdan önemlidir. 

Artan ülkeler arası hasta trafiği ART ile ilgili etik ve toplumsal tartışmaları uluslararası bir seviyeye taşımıştır. 
Ancak, her ne kadar transplantasyonla ilgili organ ticareti BM ve AB tarafından ele alınan konulardan biriyse de 
ART bağlamında net bir şekilde tartışılmamaktadır. Hücre ve dokuların metalaştırılmasını önleyecek bir 
uluslararası mekanizmanın olmaması nedeniyle donörlerin/taşıyıcıların durumu ve zorlama ile ilgili sorunlar 
çözüm beklemektedir. Sorunların uluslararası niteliğine karşın verilen ulusal yanıtların her zaman tatmin edici 
olmadığı dikkate alınarak, uluslararası düzeyde etik ve yasal rehberliğin teşvik edilmesi gereklidir. 

Dünya genelinde, ticari taşıyıcı annelik yasaktır ve yasak olarak kalması da UNESCO IBC raporunun önerileri 
arasındadır. Ancak, bazı ülkelerde taşıyıcı annelik belli koşullarda yasallaşmıştır. Örneğin komşumuz İran’da belli 
koşullar altında taşıyıcı anne olabilmek mümkündür. Ülkemizde yasal olmasa da artan global hareketlilik 
nedeniyle taşıyıcı anne yoluyla ya da sperm/yumurta bağışıyla ebeveyn olanlar için konunun etik, sosyal ve yasal 
sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Ancak, yasal durumdan bağımsız olarak, taşıyıcı anneden doğan çocuğun 
statüsünün düzenlenmesi, kimlik ve uyruklarının tartışmasız şekilde belirlenmesi ve -varsa- eksik mevzuatın da 
tamamlanması gereklidir. Bu çerçevede çocukların metalaştırılmaması da önemlidir.  

IVF teknolojileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık sigortası kapsamında yer alan bir tıbbi hizmettir. 
Ancak, gelişen yeni tekniklere adil ve hakkaniyetli erişim hakkı göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda farklı aile ve 
ebeveynlik biçimleri konusunda devletin tarafsız bir konumda kalması sağlanmalıdır. Vatandaşlarının tercihlerine 
göre uygulamalarda ayrımcılık yapılması bir insan hakları ihlali olarak kabul edilmelidir. Ebeveynlik tarzlarındaki 
değişiklikleri, bunların nedenlerini ve alınması gereken olası sosyal ve politik önlemleri değerlendirecek 
platformlara ihtiyaç vardır. Ağırlıklı olarak erkekleri kollayan iş piyasası nedeniyle ebeveynlik yaşının artması da 
etik ve toplumsal sonuçları ile dikkate alınmalıdır. Kısırlığı önleyici kamu politikaları teşvik edilmelidir. Ancak, 
infertil bireylerin cinsiyet eşitliği ve bu konuda ayrımcılık yapılmaması da önemlidir. Kısırlık ve kısırlığın artmasının 
nedenleri ile tıbbi, psikolojik ve sosyal düzeyde kısırlık ve kısırlığı önleme yöntemleri hakkında transdisipliner 
araştırmalar teşvik edilmelidir. 
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Onkofertilite Etikolegal Risk Yönetimi (Prof.Dr. A.Coşkun Yorulmaz) 

Prof. Dr. A.Coşkun Yorulmaz 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
Güncel durum: Bilindiği gibi tüm tıbbi girişimlerin “Hukuka Uygun Olması” şartı bulunmaktadır. Bunun için işlemi 
uygulayan sağlık profesyonelinin “Yetkinliği”, Hizmeti alacak hastanın “Aydınlatılmış Onamı”, tıbbi işlemin tıp 
biliminin bilimsel sınırları içinde olması, “bilimsel standartlardan sapma göstermemesi” ve “yasaların suç saydığı 
tıbbi girişimlerin” yapılmaması gerekmektedir. Onkofertilite gibi görece yeni, bu nedenle hekimler açısından ciddi 
etikolegal sorunlar oluşturması öngörülebilen bir alanda, bu temel prensip üzerinden bir başlangıç yapılması 
önemlidir.  

Sorunlar: Aşağıda yaşanabilecek bazı etikolegal sorunlar sıralanmıştır. 

● 1)Hastaların sperm, yumurta veya embriyo kriyoprezervasyonu sonrası erişim sorunları, 
● 2) Küçük hastalarda doğurganlığın korunması,  
● 3) Dondurulmuş edilmiş embriyolardan veya gametlerden doğan çocuklar için ölümünden sonra üreme 

ve yasal ebeveynlik sorunları, 
● 4) Ebeveynlerinin kanser tedavilerini takiben doğan çocukların doğumsal anomalili olması, 
● 5) Tıbbi tedavi veya alternatif aile kurma seçeneklerine erişim- ayrımcılık, 
● 6) Kanser tedavisinin potansiyel doğurganlık etkisi ile ilgili sağlayıcılar için mesleki sorumluluk . 

Bu aşamada hekimlerin karşılaşacağı ilk ve en önemli sorun; “Aydınlatılmadım” başlığı altında mahkemelerce 
haklı görülme potansiyeli yüksek “Yumurta toplamanın risklerini bilmiyordum”, “enfeksiyon ve kanama tedavimi 
geciktirdi” ve “Doğumsal anomaliler konusunda gerekli tetkik yapılmadı” söylemleri ile klasikleşmiş şikayetler 
olacağı bilinmektedir. 

Çözüm Önerileri: Bu aşamada “Paylaşılmış karar verme süreçleri” olarak tanımlanan bilgilendirilmiş rıza 
süreçlerinin uygulanması gerçekçi modern bir öneri olmaktadır. Hekimlerin “Hangi kararlar desteklenmeli”, 
“Neleri anlatmamız gerekli”, “Ebeveyn onayı mutlak mı”, “Bilinci olmayan hastada fertilitenin korunması” kararı 
nasıl verilebilir gibi konularda medikolegal risk yönetimi yapabilecek düzeyde eğitim alması, iletişim becerilerini 
geliştirmesi zorunludur. Bu anlamda, fertilitenin korunması için kararı, hastalarla paylaşılabilecek yazılı 
protokollerin rehberliğinde hasta, tıbbi onkolog, üreme endokrinoloğu ve psikolog veya başka bir ruh sağlığı 
sağlayıcısından oluşan multidisipliner bir ekibe bırakılmalıdır.  

 

 
 
 
 
 
  



 
 

ÜREME SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ (URSAK) - 2021 
 

 

Radyasyon Onkolojisinde Fertilite Korunması (Prof.Dr. Gökhan Özyiğit) 

 
Prof. Dr. Gökhan Özyiğit 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı 
 
Güncel Durum: Kanser tedavisinde sağkalımların iyileşmesi, bazı türlerde kür sağlanabilmesi sonucunda; başta 
çocuklar ve genç erişkinler olmak üzere radyoterapi alan hastalarda fertilitenin korunması önem kazanmıştır. 
Gonadlar radyoterapiye (RT) en hassas doku ve hücreleri içermektedir. Ancak fertilite ile ilgili sadece gonadlar 
değil, hipofiz-hipotalamus aksı da, özellikle beyin tümörleri gibi RT alanı içine girdiği durumlarda, etkilenerek 
dolaylı yolla fertilite üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Her iki cinsiyette de, yaş, RT alanı, alan boyutu, RT tekniği, 
fraksiyon ve toplam dozlar ile tedavi süresi, radyoterapinin fertilite üzerindeki olumsuz etkisinin önemli belirleyici 
faktörleridir. Fertilite ile ilgili doku ve organlarda RT hasarı geçici veya kalıcı olabilir. Ancak hücresel düzeyde hasar 
multifaktöriyel olduğu için radyoterapi hasar tamirini tahmin etmek oldukça güçtür.  

Kadınlarda radyoterapinin fertiliteyi etkilemesi açısından üç ana bölge önemlidir: Overler, Hipotalamus-Hipofiz 
Aksı ve Endometrium. Bu etkiler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Kadınlarda Fertilite ve Radyoterapi Etkisi 

Gonadotoksik etki 

 Over yetmezliği 

 Pubertal arrest 

 İnfertilite 

Hipotalamus-Hipofiz Aksı Baskılama (Kranial RT) 

 Hormonal problemler/yetmezlik 

Endometrium Hasarı 

 Endometrial vasküler hasar 

 Uterus hacim ve elastikiyetinde azalma 

 Miyometrial Fibroz ve nekroz 

 Endometrial atrofi ve yetmezlik 

  

Yüksek mitotik aktivitesi olan ve aktif DNA replikasyonu olan hücrelere RT’ye en hassas hücrelerdir. Oositler bu 
kuralın istisnasıdır ve çok düşük radyasyon dozlarında bile kalıcı hasar oluşabilir. Overlerde RT foliküler atrofi ve 
folikül depolarında azalma (sayısal azalma sonucunda over hormon üretiminde bozulmaya yol açar. Bu durum 
yetersiz östrojen maruziyetine bağlı endometriyal disfonksiyona neden olur. Hasta yaşı ne kadar küçükse hasar 
o kadar büyük olur. Ayrıca RT dozu ve eş zamanlı kemoterapi bu hasarı daha şiddetlendirir. Prepubertal dönemde 
<2Gy immatür oositlerin yarısını öldürür. Genç kadınlarda 25-30 Gy 1/3 oranında infertiliteye yol açar. Aynı doz 
40 yaş üstünde %100’e yakın infertiliteye yol açar. Tek taraflı over RT yaklaşık olguların %50’sinde over fonksiyon 
bozukluğu yapar. Siklofosfamid gibi alkilleyici ajanlar riski çok daha fazla arttırır. 

20 yaş altındaki malign tümörlerin %17’si beyin yerleşimlidir. Radyoterapi tek başına veya kombine beyin 
tümörlerinde çok önemli role sahiptir. Çocukluk çağında eğer hipofiz-hipotalamus alan içine giriyor ve tolerans 
dozu aşılıyorsa, radyoterapiye bağlı geri dönüşümsüz ve progresif anterior hipofiz yetmezliği en sık görülen 
etkidir. Büyüme, kemik dansitesi, pubertal gelişme ve yaşam kalitesi de olumsuz etkilenmektedir. Bu bölgenin 
radyoterapisi sonrası büyüme hormonu sonrası ikinci sırada etkilenen hormonlar gondaotropinlerdir. Hasar RT 
total dozu, fraksiyon dozu, radyoterapi şemasına bağımlıdır. Günlük fraksiyon dozu <2 Gy, haftada 5 kez 
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uygulanması önerilir. FSH/LH/Prolaktin pulsatil ritimde salgılandığı için bu ritim RT’ye bağlı bozulabilir. Fertilite, 
libido ve menstrüel siklus bozuklukları bu aksın radyoterapisi sonrası gelişebilir. Precocious puberte <30 Gy ‘de 
bile gözlenebilir. 18-24 Gy dozlarda sadece kızlarda; 25-50 Gy dozlarda ise her iki cinste eşit precocious puberteye 
yol açar. Hiperprolaktinemi ve buna bağlı amenore görülebilir. Amenore ve infertilite riski 30 Gy üzeri dozlarda 
daha yüksektir. 

Erkeklerde radyoterapi de fertilite açısından çok önemlidir. Spermatogenez 0.1-1.2 Gy gibi çok düşük dozlarda 
etkilenir ve 4 Gy üstünde geri dönüşümsüz bozulur. Fraksiyone dozlar çok daha fazla hasar verir. Dolayısı ile 
saçılan radyasyon dozlarına dikkat etmek gerekir. Leydig hücreler 30 Gy doza kadar dayanabilir. Gonadal koruma 
ve RT tekniği ile spermatogenez sürdürülebilir. Geri dönüşümlü hasarlarda spermatogenezin 9 yıl sonra bile 
dönebilir. <1 Gy’e kadar dozlarda 9-18 ayda tam düzelme mümkündür. Bu süre 2-3 Gy için 30 ay, <4 Gy üzeri için5 
yıl civarındadır. 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri:  

● Kadınlarda gonadal bölge zırhlanması (korunması) özellikle tüm beden ışınlamasında (TBI) standart prosedür 
olmalıdır. 

● Over transpozisyonu pelvik bölge tümörlerinde oldukça önemlidir. Overleri parakolik gutter de mümkün 
olduğunca lateral ve en superior kesime yerleştirilmesi önerilir. İliak krestin 1.5 cm yukarısına overleri 
yerleştirmek over korunmasında en önemli faktör olarak gösterilmiştir (Şekil 1.). Daha hızlı iyileşme ve anti 
kanser tedavileri geciktirmeme açısından laparaskopik yöntem önerilir. İşleme bağlı vasküler hasar, fallop 
tüplerinde infakrtüs ve over kisti oluşumu riskleri hastaya anlatılmalıdır. 

 
Şekil 1. Over transpozisyonu için önerilen bölge. 

● Embryo prezervasyonu (partner gerek), oosit kriyoprezervasyonu da fertilite korunma açısından 
radyoterapi öncesi düşünülebilir. Ancak embriyo ve oosit prezervasyonu anti-kanser tedavisi öncesi 
sıkıntılı olabilir. Özellikle kanser tedavisine acil başlanma gereksinimi, finansal zorlukların yanı sıra 
dolaşımda artmış östrojen seviyelerine bağlı riskler bu konuda önemli sorunlardır. 

● Overler bir şekilde korunsa bile pelvik radyoterapi alan kadınlarda en önemli problem endometrium 
hasarıdır. Bu organın radyoterapisi sonrası endometrial hacim ve elastikiyet azalması, Vasküler hasar ve 
nekroz, myometrial fibroz ve nekroz sonucunda endometrial yetmezlik ve atrofi kaçınılmazdır. Hasarlı 
doku daha sonra çok yoğun kollajen ile dolar. Serviks atrofisi yaşlı kadınlarda daha erken dönemde 
görülür. TBI ile 12 Gy dozlarda bile bu hasarlar görülebilmektedir. Çocuklarda 25 Gy üzeri endometrium 
dozunda, erişkinlerde ise >45 Gy geri dönüşümsüz hasar görülür. Tüm bu hasralar sonucunda embriyo 
implantasyonunun etkilenmesi kaçınılmazdır. 
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● Bir şekilde gebelik oluşsa bile uterin rüptür riski, plasental bozukluklar (Plasenta accreta, placenta 
percreta), fetal malpozisyon, preterm eylem, düşük doğum ağırlığı (<2500 g) perinatal mortalite riskinde 
artış ve artmış abortus da fertilite açısından diğer önemli risklerdir. 

● Endometrium koruma için olgu sunumu olarak bildirilen transpozisyonu veya endometrium 
transplantasyonu dışında maalesef bir çözüm bulunmamaktadır. 

● Hipotalamus-Hipofiz aksının radyoterapi sırasında mümkünse korunması ve mümkün olan en düşük 
radyoterapi dozu kullanılması en etkili yöntemdir. Eğer korunamıyorsa ve bu bölge etkilenmiş ise 
gonadotropinler ile ovülasyon indüksiyon tedavisi gerekebilir. 

● Erkek fertilitesinin korunması açısından testislerin radyasyon alanından çıkarılması ve testis dozlarına 
dikkat edilmesi en önemli koruyucu önlemdir. Modern testis korumaları hem direkt hem de saçılan doza 
bağlı hasarı önlemede başarılı olup kullanılması önerilir.  

● Testislerin korunamadığı durumlarda sperm bankası veya testis dokusu kriyoprezervasyonu 
düşünülmelidir. Ayrıca fertilite isteyen hastaların RT öncesi spermiogramları istenmelidir.  

● Prostat brakiterapisinde kullanılan radyoizotopların yarı ömürleri nedeniyle tedaviden sonra 12 ay 
doğum koruma önlemleri alınmalıdır.  

● Çok göz ardı edilen bir konuda tanısal görüntüleme tetkiklerinin sık kullanımıdır. Seminomlarda yakın 
izlemde kullanılan sık Toraks ve Abdomen pelvik BT çekimleri bile fertiliteyi etkileyebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Sonuç: Radyasyon onkolojisinde ilk önceliğimiz kanserin etkin tedavisidir. Radyoterapinin infertilite üzerindeki 
erken ve geç dönem etkileri hasta ve yakınları ile detaylı olarak konuşulmalıdır. Hastanın bilgilendirilmesi ve 
fertilite koruyucu opsiyonlara hasta/ebeveynler ile birlikte karar verilmesi önerilir. Fertilite korunması mümkünse 
bu işlem veya tedavilerin radyoterapi öncesi planlanması gerekir. Fertilite koruyucu tedaviler kanserin türüne, 
tedavi modaliteleri, hasta yaşı, tedavinin geciktirilebilme opsiyonu, medeni hali gibi faktörler göz önünde 
bulundurularak karar verilmelidir. Önleyici pratik tedbirler her zaman ön planda olmalıdır (RT dozu, RT Alanı, RT 
Tekniği, gonad koruma aksesuarları vb). Kanser tedavileri sonrası fertilite koruma ile ilgili multidisipliner 
yaklaşımlar ile ilgili ülkemizde farkındalığın artması gerekmektedir. Multidisipliner yaklaşım şarttır (RO, TO, 
Fertilite uzmanları, psikolog). 
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Fertilite Korunmasında Pediatrik Onkoloji Perspektifi (Prof.Dr. Nurdan Taçyıldız) 

 
Nurdan Taçyıldız 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD. 
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu-TPOG-2.Başkanı 
 
Güncel durum: Tüm dünyada; 28 milyon kişi kanserden kurtulmuş “survivor”lardır. İkibinotuz yılında bu sayının 
3 misli artması beklenmektedir. Çocuk ve adölesanlarda 1950'lerde kanserli çocukların yarısı bile yaşamazken, 
günümüzde yaşam oranları %80 lerdedir. Bu nedenle;  

• Artan sayıda çocukluk çağı kanseri yaşayanı olacaktır. 
• Çoğu yan etki, tedavi sonrası yıllarca bulgu vermemektedir. 
• Bu nedenle uzun yaşam rehberleri önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde 2002-2018 arası TPOG Kanser kayıtlarında 21478 kanserli çocuk hasta kaydı yapıldığı görülmektedir. 
Yaşam oranı yaklaşık %70 olarak belirlenmiştir. Çocuklarımızın izlem sırasında ve tedavi sonrası geç yan etki izlemi 
için bir TPOG Projesi kapsamında Prof Dr Nurdan Taçyıldız ve Ankara Üniversitesinde 23 Anabilim Dalı ve Bilim 
Dalı ortak çalışması olarak tüm çocuk onkoloji merkezlerinde kullanılacak “Uzun Dönem İzlem Rehberi-UDİR” 
oluşturulmuştur. Projenin üreme sağlığı bölümünde, hastanın tanı aldığı andan itibaren üremesinin nasıl 
korunması gerektiği, aile bilgilendirilmesi, üreme sağlığı bölümünde değerlendirilmesi ve uzun dönemde 
izlenmesi açısından öneriler yer almaktadır. Bu bölüm Prof. Dr. Murat Sönmezer ve ekibi tarafından 
hazırlanmıştır. Aşağıdaki şekilde özetlenmiş hali yer alan, kanserden kurtulan çocuklarımızın ömür boyu 
karşılaşmaları beklenen çeşitli sistemlere ait yan etkiler, önerilen önlem ve izlem modelleri de rehberimizde yer 
almaktadır.  

 
 

Sorunlar: Kanserden kurtulan çocukların ortalama 26 yaşında %70 inde bir kronik hastalık olacağı ve bunlardan 
%40 nın hayatı tehdit edici boyutta olabileceği, fertilite yaşlarında göz önünde bulundurulması gereken bir 
faktördür. Ne kaldı ki, kronik hastalık riski 45 li yaşlarda %90 lara, hayati en az bir hastalık riski ise %80 lere 
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çıkmaktadır. Sağlıklı yaşam yöntemlerinin (egzersiz, sigara ve alkolden uzak durmak gibi) kronik hastalık riskini 
azaltmak açısından çok önem kazanmaktadır.  

Tüm bu bilgiler ışığında, kanserden kurtulan çocuk hastalarımızın ömür boyu sağlığının en iyi şekilde 
yapılandırılması ve izlemi açısından, Medikal onkoloji ve tüm ilgili diğer birimler ile birlikte uzun dönem izlemi 
yapılandırılması çok önem kazanmaktadır.  

Çözüm Önerileri: Geç erişkin yaşa ulaşan, çocuk kanserinden iyileşmiş hastalarımızın, Medikal Onkolojiye uzun 
dönem geç yan etki izlemi için devri ve /veya «Geç Yan Etki Ortak İzlem Ünitelerinin» oluşturulması ve 
hastalarımızın ortak plan dahilinde izlemleri planlanmalıdır. Çocuk kanser hastalarının tedavi edildiği tüm 
merkezlerde ulaşabilecekleri “Fertilite Koruma Merkezlerinin” de olması ve etkin iletişim içerisinde hastaların ilk 
başvurudan itibaren «Fertilite koruma programına alınması sağlanmalıdır. 

 

 


