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Değerli üyelerimiz,
Yazıma hepinizin geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlayarak ve sağlıkla nice bayramlar geçirmemiz
dileklerimle başlamak istiyorum. Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz günden itibaren yapmak
istediklerimizi yaparak çalışmaya devam ediyoruz.
Elinizdeki Blast’ı bu sayıda “Üremenin Korunması” içeriği ve başlığı ile çıkartmak istedik. Dünya’da
ve ülkemizde teknoloji, bilgi birikimi ve yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından son derece
önemli olan bu konuyu tüm bakış açılarıyla değerlendirmeye aldık. İçinde TSRM Rehber Hazırlama
Komitesinin hazırladığı “Üremenin Korunması Rehberi” ve bu konuda Sayın Prof.Dr.Ahmet
Zeki Işık’ın hazırladığı bir derlemenin dışında; son zamanlarda bu konu ile ilgili yazılmış önemli
derlemelerin özellikle genç uzman ve araştırma görevlisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış
özetlerini bulacaksınız.
TSRM’nin dergisi olan BLAST’ın OCAK 2017’den itibaren “BLAST Online” olarak devam edeceğini,
TSRM tarafından başlatılan ÜREMENİN KORUNMASI projesi WEB sayfasının yakında yayında
olacağını da bilmenizi isterim.
Duyurularının sizlere yapılmaya başlandığı şekilde TSRM 2016 kongremizi 17-20 Kasım 2016
tarihlerinde, önceki kongremizin yapıldığı yerde yapacağız. Bu konuda Bilimsel Komite çalışmalarını
sürdürüyor. Yakın zamanda bilimsel program açıklanacaktır. Şimdiye kadar 25 uluslararası
konuşmacı kongremize konuşma yapmayı kabul etmişlerdir ve bu bizi son derece mutlu etmiştir.
TSRM burs faaliyetlerine devam etmektedir. Son bir yıl içinde 4 genç arkadaşımıza burs verilmiştir
ve başvurularınızı beklediğimizi bilmenizi isterim.
Bunların dışında TSRM olarak bölgesel toplantılar, çok merkezli çalışmalar ve diğer alt başlıklarda
çalışmalarımız devam etmektedir.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof.Dr.Gürkan Uncu
YK Başkanı
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Prof. Dr. Gürkan UNCU, Doç. Dr. Aylin Pelin ÇİL

ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ (TSRM) TARAFINDAN
HAZIRLANAN “ÜREMENİN KORUNMASI” KILAVUZUDUR
GİRİŞ
Üremenin korunması, üremenin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gonad hücreleri (oosit
ya da sperm), dokularının (over) ya da embriyonun
saklanması veya overlerin gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır. Kadın ve erkeğin üreme kapasitesinde azalma riski yaratabilecek
her durum üremenin korunması için endikasyondur. Üremenin korunması için başvuran
hastalarda en sık neden; sosyal nedenlerle
doğurganlığın erteleme isteği ve kanserdir (1).
Her yıl 15-39 yaş arasında 35.000’den fazla
kadın kanser tanısı almaktadır (2). Kanser tedavisindeki gelişmeler ve destek tedavileri ile
sağkalım oranları giderek artış göstermekteyse de kullanılan multiajanlı kemoterapi rejimleri ve radyoterapi sonucunda gelişen erken
menapoz ve infertilite gibi hastaların yaşam
kalitesini etkileyen tedavi yan etkileri, onların
hayat kalitesini düşüren en önemli problem
olmaktadır (3). Adolesan ve üreme çağındaki
kadınlarda en sık görülen ve üreme fonksiyonlarını etkileyen tedavi gerektiren kanserlerin başında meme kanseri, non-hodgkin lenfoma
ve lösemiler gelmekteyken, erkeklerde testis kanseri,
lösemi, hodgkin lenfoma ve Ewing sarkomu tedavisi
sonrası kalıcı sterilite gelişmektedir (4).
Dünyada bu konuda bilinçlenmeyi arttırmak
amacıyla birçok organizasyon kanser tedavisi
risklerini, tedavi seçeneklerini ve hemen yönlendirme yapılabilmesi için gerekli basamakları belirten rehberler hazırlamışlardır (5-8).
Bu rehberlere rağmen hasta ve doktorlarla
yapılan anket çalışmaları halen hastaların
üremenin korunmasıyla ilgili yeterli bilgilendirilmediklerini belirtmektedir. Hastalarla
üremenin korunmasının tartışılması ve bu
konuyla ilgili bir uzmana yönlendirilmesini
sağlamak için doktorların bilgi ve konuyla
ilgili eğitimlerinin arttırılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Blast

Elimizde ülkemizle ilgili veri olmamakla birlikte ülkemizde üremenin korunmasıyla ilgili
hem hasta hem de doktorların bilgilerinin
yetersiz olduğu aşikardır. TSRM “Üremenin Korunması Kılavuzu”nu hazırlayarak
Türkiye`de de üremenin korunmasına yönelik bilinirlik ve bilinçlenmenin arttırılması
ve üremenin korunmasıyla ilgili bilginin ve
yaklaşımların ulaştırılmasında ilerleme sağlanmasını amaçlamaktadır.
Hedef Populasyon:
Üremenin korunması tüm alt birimleri ilgilendirmekle özellikle; Jinekologlar - Medikal
Onkologlar - Radyasyon Onkologları - Jinekolog Onkologlar - Pediatrik Onkologlar Genel Cerrahlar - Hematologlar - Ürologlar
- Aile Hekimleri hedef popülasyondur.
Üremenin Korunmasına
Yönlendirilmedeki Bariyerler
Onkolog, jinekolog ve hasta gözüyle bakıldığında aşağıda sıralanan faktörler hastanın
üremenin korunmasına yönlenme ya da yönlendirilmesindeki bariyerleri oluşturmaktadır.
Bunlardan en önemlisi hem doktor hem de
hastanın üremenin korunmasıyla ilgili yeterli
bilgisinin olmamasıdır.
Onkolog ya da jinekolog
perspektifinden;
•
Onkoloğun/Jinekoloğun üremenin korunması ile ilgili yeterli bilgisinin olmaması
•
Hastanın yaşı ve onkoloğun, yaşın üreme fonksiyonlarıyla ilişkisi hakkındaki
bilgisinin yetersiz olması
•
Hastanın eş ve çocuğunun olup olmaması
•
Kanser tedavisine başlamada zaman kısıtlaması
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•
•

•
•

•

Tümör rekürrensi riskiyle ilgili endişeler
Estrojene duyarlı tümör varlığı ve tedavilerin tümörü ve rekürrensini etkileyebileceği ile ilgili endişeler
Kanser tedavisinin gecikmesi ile ilgili
endişeler
Üremenin korunması ile ilgilenen infertilite uzmanının varlığı ve ulaşılabilirliği
ile ilgili zorluklar
Eğer hasta üremenin korunmasını gündeme getirmezse bununla ilgili bir girişimin olmayacağı ile ilgili önyargısı

Hasta perspektifinden;
Genç ve çocuksuz hastalar için üremenin korunması ile ilgili bilgilendirilmiş olmak önem
arzederken, hastalar bu bilgilendirilmeyi konuyla ilgilenen fertilite uzmanından almanın
önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Yapılan anket çalışmalarının sonuçları hastalar
için üremenin korunmasının önemli olduğu
ve konuyla ilgilenen bir uzman tarafından
konsulte edilmenin hem hastanın yaşam kalitesini hem de sonradan yaşanabilecek pişmanlık katsayısını azalttığını göstermektedir.
Ayrıca üremelerinin korunması için girişimde
bulunan hastaların yaşam kalitelerinin, kendine güvenlerinin ve hastalıkla başa çıkma
katsayılarının da arttığı gösterilmiştir (9). Ancak hastanın üremenin korunmasına yönlenmesindeki bariyerler aşağıda sıralanmıştır.
•
Hastanın üremenin korunması ile ilgili
bilgisinin olmaması
•
Onkolog ya da cerrah tarafından yönlendirilmemiş olması
•
Psikolojik stres
•
Zaman kısıtlaması ve tedavisinin gecikmesi endişesi
•
Onkolog ya da genel cerrah tarafından
yanlış bilgilendirilmesi
•
Maliyet

Türkiye’de “Üremenin Korunması” İçin Endikasyonlar Nelerdir?
Türkiye`de üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri 30 Eylül 2014 tarih 29135 sayılı
ÜYTE yönetmeliğinin 20.maddesinde şu şekilde belirtilmiştir;
1. Erkeklerde;
a) Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi durumunda
b) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde
c) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde
d) Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda
2. Kadınlarda;
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 hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu
raporu ile belgelendirilmesi durumunda

Yönetmeliğe uygun olarak hangi hastalıklar ve risk faktörü olan kişilerde (dolayısıyla aşağıda belirtilen hastalıklar ya
da risk faktörleri olan kişilerde) üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanabilir?
1. Kanser hastalarında kemoterapi ilaçları ve hedefli tedaviler öncesinde ( Lenfoma, Lösemi vb.)
2. Radyoterapi öncesinde
3. Tedavi amaçlı kemik iliği transplantasyonu için myeloablasyon amaçlı yüksek doz kemoterapi ve/veya radyasyon uygulanması gereken
hastalıklarında (Talasemi Major, Fankoni Anemisi, Orak Hücreli Anemi, Aplastik Anemi, Hemakromatozis , Myeloproliferatif Hastalık)
4. Otoimmun ve sistemik hastalıklar ve immunosupresyon amaçlı sitotoksik ajan kullanımı gerektiren durumlarda (SLE, Kronik Böbrek
Hastalığı vb.)
5. Cerrahi gerektiren hastalıklar ya da geçirilmiş overyan ya da testiküler cerrahi durumunda (Benign/Borderline OverTümörleri ya
da Testis Tümörü, Endometrioma (özellikle bilateral), BRCA-1 ve BRCA-2 mutasyon taşıyıcıları , Testis Torsiyonu geçiren hastalarda)

Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış
veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin belgelendirilmesi durumunda üremenin korunmasının yönetmeliğe eklenmesi ile
bu grubun hangi hasta populasyonu olacağı

netlik kazanmamıştır. Dolayısıyla öncelikle
düşük over rezervinin tanımının ve düşük
over rezervli olma riski ile karşı karşıya olan
populasyonun ortaya konması gerekmektedir.
Kılavuz hazırlama grubu kanıta dayalı tıp

perspektifinden yaptığı değerlendirme ile
aşağıdaki maddelerde herhangi birinin varlığının DÜŞÜK OVER REZERVİ olarak
kabul edilmesini önermektedir.

Over Rezervinin ya da Üreme Fonksiyonunun Azaldığını Gösteren Belirteçler Nelerdir?
•
•
•
•

AMH <1,3 ng/dl (10,11)
FSH ≥ 10 IU / ml (12,13)
Ultrasonografi ile iki overdeki AFC toplamı ≤ 7 (10,12)
38 yaş ve üzerinde olmak (14)
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Over Rezervinin Azalma Riski Olan Durumlar Nelerdir ? (15,16)
•
•
•
•
•

Ailevi erken menopoz öyküsü
Genetik nedenler (Turner Sendromu, FMR-1 Gen mutasyonu, Musküler Distrofi, BRCA-1 Taşıyıcılığı, BMP-15 Mutasyonu)
Otoimmün hastalıklar (Tiroid, Adrenal, Otoimmün Poliglandüler sendromlar, diğer)
Metabolik hastalıklar (Galaktozemi, Diabetus Mellitus)
Medikal risk faktörleri (Endometriozis)

Kemoterapi ve Radyoterapinin Over Üzerine Etkisi Nedir?
Kullanılan kemoterapötik ajan ve radyasyonun doz ve süresine bağlı olarak gonadal toksisite oluşmaktadır (17,18). Tablo 1. ve 2.’de
Kemoterapötiklerin etki mekanizması ve radyoterapi protokol ve dozunun gonadotoksisite riskleri gösterilmiştir (19).
TABLO 1. Reprodüktif dönem ve çocukluk çağı kanserlerinde en sık kullanılan kemoterapötiklerin gonadotoksisite
riskleri
Kemoterapötik grubu

Ajanlar

Etki mekanizması

Gonadotoksisite

Alkilleyici ajanlar

Siklofosfamid
Metkloretamin
Klorambusil
Melfalan
İsofosfamid
Busulfan

Hücre siklusuna özgü olmayan ilaçlardır. En fazla “G1” ve “S”
dönemine etkilidir.
DNA’nın nükleofilik gruplarına irriversible bağlanırlar. DNA
transkripsiyon ve replikasyonunu bozarlar

Yüksek

Antimetabolitler

Metotreksat
5-Fluoraurasil

“S” dönemine, bölünen hücrelere etkilidir.
Primidin ve pürin sentezini bozar. DNA ve RNA sentezi
bozulur.

Düşük

Vinka alkaloidleri

Vinblastin
Vinkristin

“M” dönemine etkilidirler.
Mitozun metafaz döneminde mitoz iğciklerinin oluşmasını
engellerler. Mikrotubullerin yapıtaşı olan tübülin moleküllerine
bağlanarak biraraya gelmelerini engellerler

Düşük

Platinyum deriveleri

Sisplatin
Karboplatin

Hücre siklusuna özgü olmayan ilaçlardır. DNA çift zincirinde
çapraz bağlanma yapar

Orta

Antibiyotikler

Daunorubisin
Bleomisin

Döneme özgü değildir.
DNA çift zincirinde komşu guanin-sitozin baz çiftleri arasına
yerleşerek (interkalasyon) DNA sentezini ve mRNA sentezini
(transkripsiyon) bozar

Düşük
(Adriamisin: orta)

Diğer

İmatinib

Bilinmiyor

TABLO 2. Reprodüktif dönem ve çocukluk çağı kanserlerinde en sık kullanılan radyoterapi protokollerinin
gonadotoksisite riskleri
Radyoterapi protokolü

Dozu

Yaş grubu

Tüm vücut ışınlanması (Kemik iliği
transplantasyonu ya da kök hücre nakli için )

Gonadotoksisite
Yüksek

Pelvik ya da tüm abdomen ışınlanması

> 6 Gy

Erişkin

Yüksek

Pelvik ya da tüm abdomen ışınlanması

> 10 Gy

Postpubertal kızlar

Yüksek

Pelvik ya da tüm abdomen ışınlanması

> 15 Gy

Prepubertal kızlar

Yüksek

Pelvik ya da tüm abdomen ışınlanması

5-10 Gy

Postpubertal kızlar

Orta

Pelvik ya da tüm abdomen ışınlanması

10-15 Gy

Prepubertal kızlar

Orta

Kraniospinal radyoterapi

>25 Gy

Blast

Orta
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Gonadotoksik Tedaviler Sonrası Over
Rezervinin Azalması ya da Kaybı Nelere Bağlıdır?
Hastanın kemoterapi ve/veya radyoterapi sırasındaki yaşı ve over rezervi, kemoterapötik ajanın
tipi, kemoterapi ya da radyoterapinin toplam dozu,
farklı kombine rejimler gonadlarda gelişebilecek
hasarı belirleyen en önemli faktörlerdir. Bir
hasta ne kadar genç, yumurtalık rezervi ne
kadar iyi ise yumurtalık fonksiyon kaybı o kadar az olacaktır (9,17,18).
Kemoterapi ya da Radyoterapi Sonrası Üreme Fonksiyonlarında Beklenen
Değişiklikler ve Sonuçları Nelerdir?
Kemoterapi sonrası;
•
Akut overyan yetmezlik-Geçici amenore
•
Azalmış over rezervi-Üreme kapasitesinde azalma
•
Prematür overyan yetmezlik ve menapoz
•
Aneuploidi riskinde artma- düşük riskinde artma
Radyoterapi sonrası;
Radyoterapinin kemoterapi gibi gonadotoksik etkilerine ek olarak uterin etkileri de
mevcuttur (21). Bunun sonucunda aşağıdaki
durumlarla karşılaşma riski artmaktadır:
•
Düşük riskinde artış
•
İntrauterin büyüme geriliği
•
Düşük doğum ağırlıklı fetüs
•
Erken doğum riskinde artış
•
Plasental anomalilerde artış
Tedavi sonrası over fonksiyonlarındaki kayıp öncelikle kendini adetlerde düzensizlik
ve adetlerin kesilmesi şeklinde gösterir. Over
rezervindeki azalma nedeniyle fertilite kaybolur. Erken overyan yetmezlik ve erken menapoz gelişebilir (20). Ayrıca alınan gonadotoksik tedavi rejimleri oositlerde DNA kırıklarına
sebep olup hücrenin tamir mekanizmasını
bozduklarından aneuploidi riskini artırmaktadır (22) .
O nedenle;
•
Hastanın yaşı
•
Tedavi sırasındaki rezervi
•
Kullanılan tedavi ajanının tipi, doz ve
süresi’ne bağlı olarak tedavi sonrasında
hastaların bir kısmında adetlerde normale dönme görülebilir ancak adetlerin
varlığı kişinin üreme fonksiyonlarının ve
doğurganlığın devam ettiğinin göstergesi değildir.
Adetleri düzenli olarak tedavi sonrası devam
eden hastalar bile menapoza beklenenden
daha erken girmektedir. (9)

Kemoterapi ya da radyoterapi sonrası
tekrar gebeliğe ne zaman izin verilir?
•
Kemoterapi ya da radyoterapiye maruz
kalan oositlerde DNA kırıklarında artış
olmakta bu da gebelikte anomali, malformasyon ve abort riskini artırmaktadır
(22).
•
Her ne kadar kemoterapotiklerin anomali riskini arttırdığı ile ilgili insanlarda
çalışmalar olmasa da, yapılan hayvan
çalışmaları Doxorubisin verilen farelerde aneploidi, malformasyon ve abort
artışının 6 nesil kadar görüldüğünü göstermiştir (23, 24).
•
İnsanlarda oositlerin tam olarak matur
hale gelmesi 6 ayı bulmaktadır. Bu nedenle kemoterapi ve radyoterapi sürecinde üremenin korunmasına ait yöntemlerin uygulanması önerilmemektedir
(25).

Gebelikte ortaya çıkan aneploidi riskinden dolayı tedavilerden en az 6 ay sonra
gebeliğe izin verilmektedir.

Üremenin Korunması İçin Sunulabilecek Seçenekler Nelerdir?
Embryo Dondurma
•
Evli çiftlerde ilk seçenektir.
•
Canlı doğum başarısı taze embriyo
transferi ile eşittir.
Oosit Dondurma
Daha önceden deneysel olarak kabul edilen
yumurta dondurma, Amerikan Üreme Derneği (ASRM) tarafından 2013’de yayınlanan
bülten ile artık deneysel değil, üremenin korunması endikasyonu olan hastalara rutin
olarak sunulması gereken bir yöntem olarak
kabul edilmiştir (26).
•
Evli olmayan ya da embryo dondurmayı
etik ve dini yönlerden uygun bulmayan
hastalarda ilk seçenektir.
•
Yavaş dondurma ya da vitrifikasyon
yöntemi kullanılmaktadır. Son yıllarda
yapılan çalışmalar vitrifikasyon yönteminin başarısının daha yüksek olduğunu
göstermiştir.
•
Başarı oranını etkileyen en önemli faktör yumurta dondurulurken hastanın
kaç yaşında olduğu ve kaç yumurtasının
dondurulduğudur. Çözülen yumurta
sayısı ve dondurma yöntemine göre her
yaş için canlı doğum oranları farklıdır
(27)
•
Bugüne kadar yumurta dondurma ile
5000`in üzerinde canlı doğum olmuştur.
Bu doğumlarda bildirilen anomali oranı

9

ART ve normal populasyonda bildirilenden farklı değildir (28).
Over Dokusu Dondurma
Bu yöntem ise seçili hastalara sunulmaktadır.
Özellikle bekar puberte dönemi ya da öncesindeki ya da tedavisinin hemen başlaması
gereken hastalarda ilk seçenektir. Bugüne
kadar bildirilmiş 70`in üzerinde gebelik mevcuttur (29).
Over Transpozisyonu
Özellikle pelvis bölgesine uygulanacak radyasyon tedavisinden gonadları korumak amacıyla kullanılır. Overler alandan uzaklaştırılır.
Tedavi sonrası overler yerlerine döndürülür.
GnRH Analog Kullanımı
GnRH analoglarının kemoterapi hasarına
karşı over dokusunu koruyup korumadıklarına dair yapılan randomize kontrollü çalışmalarda sonuçlar uyumlu değil ve tartışmalıdır.
Çoğu çalışmada infertilite menstruasyonun
kemoterapi sonrası geri dönmesi ile değerlendirildiği için hastaların infertil olup olmadığı
ile ilgili doğru bilgiyi yansıtmamaktadır (30,
31). ASRM, ESHRE ve ISFP GnRH agonistlerinin koruyucu olup olmadığına dair
moleküler bir veri olmadığına bu konuda
araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadırlar (32). Yakın zamanda insan over dokusu
üzerinde yapılan bir çalışmada GnRH kendi
reseptörlerine bağlandığı ancak antiapoptotik mekanizmaları aktive etmediği ve over
dokusunu siklofosfamid ve cisplatin gibi gonadotoksik kemoterapi ajanlarına karşı korumadığı gösterilmiştir (33). Bu nedenle GnRH
agonistleri kabul edilmiş bir fertilite koruma
metodu olarak kabul edilmemektedir. Bu tedavinin deneneceği hastalarda deneysel olmayan fertilite koruyucu stratejilerden birisi
önerilmeli ve GnRH nın koruyucu olmayabileceği hastaya anlatılmalıdır.
Tablo 3.’de üremenin korunması için seçeneklerin avantaj ve dezavantajları bildirilmiştir.
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TABLO 3. Üremenin korunması için seçenekler
Yöntem

Avantajları

Dezavantajları

Embryo Kriyoprezervasyonu

Başarı ve güvenirliği ispatlanmış

Partner gerekliliği
Overyan stimulasyon için zaman gerekli

Oosit (Matür/İmmatür)

Partner gerekliliği yok

Overyan stimulasyon için zaman gerekli
Doğan çocukların uzun dönem sonuçları yok

Over dokusu (Kortikal parçalar)

Partner gerekliliği yok
Hormonal fonksiyonun da korunması sağlanabilir
IVF ihtiyacı olmadan gebelik elde edebilme ihtimali (immatür oosit aspirasyonu ve IVM ile)
Prepubertal dönemdeki hastalar için ilk seçenek

Cerrahi gerektirir
Bildirilen >70 gebelik var
Transplantasyon sonrası iskemiye bağlı greftin
fonksiyon görmeme ihtimali
Over dokusundaki mikrometastazların tekrar
implante edilme riski

Tüm Over

Over dokusu transplantasyonu ile aynı avantajlar
Partner gerekliliği yok
Overyan stimulasyon gerekli değil

Deneysel
Başarısı düşük

GnRH analogları ile gonadal
supresyon

Cerrahi gerektirmez

Başarısı tartışmalı, RCT’ların sonuçları çelişkili.
Kemoterapi ile birlikte kullanımının güvenilirliği
ile ilgili yeterli kanıt yok.

Overlerin Transpozisyonu

Radyasyona bağlı overyan yetmezlik riskini
azaltır (%50)

Cerrahi gerektirir.
Kullanımı sadece radyoterapi alan hastalarla
sınırlıdır.
Lateral transpozisyonda IVF gerekebilir.
Cerrahiye bağlı damar zedelenmesi nedeniyle
fonksiyon kaybı olabilir.

Embriyo ya da Oosit Dondurmak İçin
Kullanılan Güvenli Kontrollü Overyan
Stimülasyon Protokolleri Nelerdir?
Oosit ve embriyo dondurmak için kontrollü olarak overlerin stimüle edilerek folikül
geliştirmek gerekmektedir. Buna Kontrollü
Overyan Stimülasyon (KOS) denilmektedir.
•
•
•

KOS`a adetin 2-3. günü başlanılıp, yaklaşık
2 haftalık bir süre gerekmektedir. Ayrıca tedavide kan estrojen düzeylerinde belirgin artış
olmaktadır. Dolayısıyla çoğu onkolog özellikle estrojen bağımlı kanseri olan hastalarının
embriyo ya da yumurta dondurmasını önermemektedir. Halbuki çok yeni ve özel KOS

protokollerinde özellikle estrojen duyarlı kanserlerde tedavi sırasında estrojenin yükselmesine izin vermeyen selektif estrojen reseptör
modülatörleri ya da aromataz inhibitörleri
tercih edilmektedir (34, 35).

Selektif Estrojen Reseptör Modülatörleri
Aromataz İnhibitörleri
Menstruel Siklustan Bağımsız Folikül Geliştirme Tedavisi (Random Start Protokol)

Menstruel Siklustan Bağımsız Folikül
Geliştirme Tedavisi:
Kanser tanısı konan bir hastanın hemen
üremenin korunması ile ilgili bilgilendirilme
için yönlendirilmesi çok önemlidir. Üremenin
korunması için başvuran hastaların büyük
kısmını oluşturan meme kanserli hastaların
çoğu kemoterapi almaktadır. Cerrahi tedavi

sonrasında mümkün olan en kısa zamanda
kemoterapinin başlaması önerilmektedir.
Normalde KOS`a adetin 2 ya da 3. günü
başlanılıp, tedavinin süresi ortalama 2 haftayı
bulmaktadır. Tanı aldığı ya da fertilite prezervasyonuna yönlendirildiğinde tedaviye başlamak için uygun dönemde olmayan hastalarda ise başlangıç ve tedavinin toplam süresi 6

haftayı bulmaktadır ki bu süre çoğu hastanın
kanser tedavisinde gecikmeye sebep olabilir.
Çok yeni bir metaanaliz meme kanserli hastalarda kanser tedavisindeki her 4 haftalık gecikmenin hastanın sağkalımında %15lik bir
azalmaya sebep olduğunu bildirmiştir (36).

Son yıllarda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri hastanın adet döneminden bağımsız olarak herhangi bir zamanda yumurta geliştirme
tedavisine başlamaya imkan tanımaktadır (37). Menstruel siklustan bağımsız folikül geliştirme tedavisi denilen bu yeni uygulama ile
normalde adetin 2 ya da 3. gününde başlanan yumurta geliştirme tedavisine siklusun herhangi bir döneminde başlanılabilmekte ve en
geç 2 hafta içinde yumurtalar toplanabilmektedir.
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Derleme

Genç erkekler ve çocuklarda görülen kanserlerde elde edilen artmış
sağ kalım oranlarıyla birlikte, bu hastalarda üreme yeteneğinin korunması konusu daha da önemli bir hal almıştır. Sperm dondurma dışında, kök hücre nakli önümüzdeki yıllarda ilgi çekici bir konu olarak
karşımıza çıkmaya adaydır.
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Yrd. Doç. Dr. Burhan COŞKUN

Fertility Ppreservation In Men With Cancer
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KANSERLİ ERKEKLERDE FERTİLİTENİN KORUNMASI
Erkeklerde spermatogenizis, kendi kenidini
yenileyebilen, mayoz bölünme yapabilen ve
daha sonra olgun spermatozoya dönüşebilen
spermatogonyal hücrelerce gerçekleştirilmektedir. Bu germ hücrlerinin kaybı Klinefelter
Sendromu’nda olduğu gibi genetik bir bozukluğa bağlı olabilir. Sitotoksik tedavi ya da
radyoterapi germ hücrelerinin kaybına neden
olan faktörlerin arasında en sık rastlananlardır. Ortaya çıkardıkları hasar geçici bazen de
kalıcı olabilmektedir.
Lösemi, Hodkin Lenfoma ve Testis Tümörleri gibi kanserlerde elde edilen sağ kalım
başarılarının ardından hayat kalitesinin sağlanması daha da önemli bir hale gelmiştir.
Genç erişkin ve çocukluk çağı kanserlerinden
sonra fertilitenin korunması hayat kalitesinin
önemli bir konusudur. Onkofertilite kansere
yakalanan bireylere değişik fertilite koruma
tekniklerini öneren yeni gelişen disiplinler
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arası bir yaklaşımdır.
Yetişkin erkelerde matür spermatozoanın kriyoprezervasyonu ile fertiliteyi korumak mümkün olabilir. Yardımcı üreme tekniklerindeki
ilerlemeler ile ovumun fertilizasyonu için
sadece birkaç spermatozoaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak bir kaç spermetazoa
içeren kötü kalitede bir semeni depolamak
erkeğin fertilite potansiyelini korumak anlamında düşünülmeye değerdir. Dahası, kanser
tedavisi sonrası sağ kalanların çocuklarında
konjenital malformasyon riskinin artmış olduğu yakın zamanda yapılan çalışmalarda
gösterilmiştir. Böylelikle, kanser tedavisi başlamadan önce sperm depolamak genel bir
öneri haline gelmektedir.
Yine de sperm depolama halen gereği kadar
yer edinememiştir. Burada tedaviyi sağlayan
onkologların destek sağlamaması ve hastaların bu konudaki isteksizleri rol oynamaktadır.
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Hasta isteksizliği adelösan ve peripubertal erkelerde daha sık karşılaşılmaktadır.
Spermatogenezin puberteden sonra başlaması nedeniyle prepubertal erkekler sperm
bankasından fayda görmezler. Buna alternatif olarak testisten elde edilen kök hücreler
dondurulup tekrar testise transfer edilebilir.
Bu fikrin başarılı olduğunu gösteren hayvan
çalışmaları mevcuttur. Prepubertal kök hücre dondurma yöntemi klinik pratiğe geçmiş
olmakla birlikte insanda başarısını ve güvenliğini gösteren yeterli kanıt olmadığından deneysel bir yöntem niteliğindedir.
Testiküler germ hücre kaybı olan erkeklerde
spermatogonyal kök hücre dışındaki kök hücrelerden spermatozoa üretimi teorik olarak
mümkündür. Bu konuda hayvan çalışmaları
devam etmekle birlikte bunun insana uygulanabilmesi teknik olarak daha zor olacaktır.
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Gonadotoksik tedaviler öncesinde hastaların üremeyi koruyucu
teknikler konusunda bilgilendirilmesi ve uygun merkezlere yönlendirilmeleri önem taşımaktadır. Üremeyi koruyucu teknikler tüm
seçeneklerin kapsamlı olarak tartışılıp hastaya uygun yöntemin uygulanabileceği multidisipliner kapsamlı bir ekipten oluşan merkezlerde
uygulanmalıdır.
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Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK, Dr. Volkan EMİRDAR

ÜREMENİN KORUNMASI
Her yıl 45 yaş altında 100.000’den fazla kişi
kanser tanısı almakta ve tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 3’ü 40 yaş altında üreme çağındaki genç bireylerde ortaya çıkmaktadır (1).
Günümüzde üreme çağındaki kadınlarda en
sık görülen kanser türü meme kanseridir. 40
yıldan uzun süredir kanser tedavilerindeki
yenilikler ve özellikle kemoterapi alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam sürelerinde
dramatik düzeyde uzamalar sağlanmıştır.
Kanser tedavilerinin yol açtığı infertilite ve
artan uzun yaşam süreleri kanser hastaları
için fertilite koruyucu yaklaşımlara olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle
hem kanser hastaları, hem de sağlık kuruluşları fertilite koruyucu yaklaşımlarla ilgili danışmanlık hizmetlerinin önemi ve gerekliliği
konusunda bilinç kazanmıştır. 2006 yılında
Amerikan Üreme Endokrinolojisi Derneği
(ASRM); onkologların üreme çağındaki hastalarının kanser tedavileri öncesi bilgilendirme ve danışmanlıkları sırasında muhtemel
infertilite problemleri ve fertilite koruyucu
yaklaşımlar konularını da tartışmalarını, gerekirse üreme sağlığı uzmanına yönlendirilmeleri konusunda görüş belirtmiştir (2). Farkındalığın bu kadar artmış olmasına rağmen
fertilite koruyucu yaklaşımlar halen yeterli
seviyede uygulanamamaktadır. Multidisipliner işbirliğinin güçlendirilmesi ve fertilite
koruyucu yaklaşım servislerinin yaygınlaşması infertiliteye yol açabilecek tedavi alan hastaların bu seçeneklerden faydalanabilmesini
yaygınlaştıracaktır (3-5).
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Etkili ve sürdürülebilir fertilite koruyucu hizmetler için medikal onkolog, cerrahi onkolog,
reproduktif endokrinolog ve ürolog arasında
sürekli bir işbirliği olmalıdır. Onkologlar uygulanacak terapinin neden olabileceği üreme
yetisi kayıpları ile ilgili hastayı bilgilendirme
ve fertilite koruyucu yaklaşımlar ile ilgili hastayı uygun kişilere yönlendirme konusunda
primer rol alırlar. Fertilite koruyucu teknikler
ile ilgili ayrıntılı açıklamalar bu alanda uzman reproduktif endokrinologlar ve ürologlar tarafından yapılmalıdır. İdeal olanı gonadotoksik tedavi alacak olan tüm adölesan ve
reprodüktif yaş hastalarının refere edilmesidir. Disiplinler arası iletişim kanser hastasının mevcut durumu ve prognozu göz önüne
alınarak en uygun fertilite koruyucu stratejisinin seçilmesi açısından önem taşımaktadır.
Gereklilik halinde etik ve yasal konularda danışmanlık alınması uygun olacaktır (6).
Fertilite koruyucu teknikler için başvuran
hastalar ile tüm teknikler ve evlat edinme vs.
gibi alternatifler tüm boyutları ile kapsamlı
olarak tartışılmalıdır. Hastanın mevcut hastalığının durumu değerlendirilerek hastaya
gerekli bilgilendirme yapılmalı, fertilite koruyucu teknikler için sağlık durumunun elverişli
olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ek olarak
gelecekte güvenli bir gebelik için mevcut hastalığının uygun olup olmadığı da göz önünde
bulundurulmalıdır. Özellikle pelvik radyoterapi alacak olan hastalar için ileride bir gebelik durumunun zor olabileceği, muhtemel
taşıyıcı anne ihtiyacı olabileceği net olarak
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anlatılmalıdır (7, 8). Reprodüktif dokuları
uzun süreli saklanacak hastaların tüm enfeksiyon hastalıkları ve tetkikleri kapsamlı olarak
yapılmalıdır (9). Hastanın hayatını kaybetmesi halinde saklanmış olan yumurta, sperm,
over dokusu veya embryoların imhası ile ilgili
önceden konuşulmalı ve gerekli onamlar alınmalıdır.
UYGULANABİLEN GÜNCEL
STRATEJİLER
1) Embryo Kriyoprezervasyonu:
Evli olan veya donor sperm kullanmaya hazır
postpubertal hastalar için uygulanabilen, elde
edilen embryo sayısı ve kalitesine göre başarı
şansı tahmin edilebilen, yaygın kullanımı olan
yöntemdir. Kanser hastaları ile ilgili saklanan
embryolarla elde edilen canlı doğum oranları
sınırlı olsa da infertil çiftlerden edilen datalar danışmanlık sırasında yol göstermektedir.
(Tablo 1.) Örnek olarak Tablo 1.’de görüldüğü üzere; 35 yaş altı infertil çiftlerin dondurma-çözme uygulanmış embryoları ile transfer
edilen embryo başına canlı doğum oranları %38.7 iken oosita donörlerinin çözülen
yumurtalarından transfer edilen embryo
başına canlı doğum oranları %34.8 olarak
bulunmuştur (10). Bu oranlar fresh transfer
oranlarına göre daha düşük ve yaşla birlikte
daha da düşmektedir. Hastalara ulusal ve klinik başarı oranları kullanılarak danışmanlık
hizmeti verilmelidir.

Fertility Preservation In Patients Undergoing Gonadotoxic
Therapy or Gonadectomy: A Committee Opinion
Fertil Steril 2013

İzmir Medical Park Hastanesi

Data from 2010 SART statistics (146,693 cycles).
Oocyte
donors

<35

35-37

38-40

41-42

>42

Fresh cycle, live birth/ET

55.6

47.8

38.4

28.1

16.8

6.3

Thawed, live birth/ET

34.8

38.7

35.1

28.5

21.4

15.3

Average no. ET

2.0

1.9

1.9

2.1

2.2

21

Note: ET=embryo transfer.
Practice Committee. Fertility preservation for cancer. Fertil Steril 2013.
Tablo 1.

2) Matür Oosit Kriyoprezervasyonu:
Matür oosit dondurma evli olmayan postpubertal kadınlar için kullanılan fertilite koruyucu yaklaşım seçeneğidir. Ek olarak embryo
dondurma yerine oosit dondurma hastalara
ileride dondurulmuş oosit imhasında avantaj sağlamaktadır. Bu yaklaşım overlerin
gonadotropinlerle uyarılması ve sonrasında
cerrahi olarak yumurtaların toplanması ile
uygulanır ve 2013 yılında Amerikan Üreme
Endokrinolojisi Derneği (ASRM) tarafından
deneysel prosedür statüsünden çıkmış, günümüz rutin uygulamaları arasına girmiştir (11).
Oosit dondurma ve çözme ile elde edilen gebelik oranları ile ilgili veri hala sınırlı olmakla
birlikte, farklı yaşlar ve populasyonlar için verilerin toplanmasıyla daha geniş veriler elde
edilecektir. Geçmiş yıllarda kanser olmayan
kadınlarda oosit dondurma-çözme ile başarı
oranları çok yüksek olmayan gebelik oranları
belirtilmekteydi. Son yıllarda gelişen kriyoprezervasyon teknikleri ve laboratuar yöntemleri sayesinde bu oran neredeyse taze oosit ile
elde edilen gebelik oranlarına yaklaşmıştır

(11-13). Taze ve donmuş oosit ile elde edilen
gebelik oranlarını karşılaştıran 4 randomize
kontrollü çalışmaya göre sonuçlar yakın olarak bildirilmektedir (Tablo. 2) (14-17). Yine
da klinik fertilite pratiğinden elde edilen geniş gözlemsel çalışmalar, dondurulmuş oosit
ile elde edilen gebelik oranlarının dondurulmuş veya taze embryo ile elde edilen gebelik
oranlarından daha düşük olacağını belitmektedir (18). Embryo kriyoprezervasyonunda
da oosit kriyoprezervasyonunda da gebelik
oranları yaş ilerledikçe azalmaktadır (19). Bu
oranlar genellenmemeli ve klinik başarı oranları göz önüne alınarak danışmanlık verilmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Oosit kriyoprezervasyonu için yapılan işlemler embryo kriyopreservasyonu için yapılanlar ile aynıdır.
Gelişen kriyoprezervasyon teknikleri ile çoklu
dondurma-çözme işlemleri ile oosit ve embryolar kalitesini kaybetmemekte ve yüksek başarı oranları korunabilmektedir. Dondurulmuş oositlerden elde edilen 796 dondurulmuş
embryo ile taze oositlerden elde edilen 4394
dondurulmuş embryonun karşılaştırıldığı bir
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retrospektif kohort çalışmada çözme sonrası
embryo canlılık oranları ve siklus başına canlı
doğum oranları arasında anlamlı fark saptanmamıştır (97.2% vs 95.7%, p<.005, survival
rate; 33.8% vs 30.9%, p<.005, canlı doğum
oranları) (20). Bizim de kliniğimizde oosit
dondurma-çözme sonrası elde edilen dondurulmuş embryo transferi ile elde ettiğimiz
gebelik hala devam etmekte ve Türkiye’de ilk
vaka olma özelliğini taşımaktadır. Artan oosit
ve embryo dondurma-çözme siklusları sonrası elde edilecek veriler ile hastalara daha sağlıklı danışmanlık hizmeti verilerek hastaların
fertilite koruyucu yaklaşımlara olan başvuruları artacaktır.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Derleme

Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK, Dr. Volkan EMİRDAR

Summary of randomized controlled trials comparing fresh vs. vitrified oocytes.
Cobo 2008 (13)

Patient population

Oocyte donors

No. patients
Vitrification
30
Fresh
30
Mean age at retrieval (y)
26
No. oocytes
Vitrification
231
Fresh
219
No. oocytes per retrieval
18.2
Survival (%)
96.9
Fertilization rate (%)
Vitrification
76.3
Fresh
82.2
No. transferred, vitrification vs. fresh
Vitrification
3.8
Fresh
3.9
Day of transfer
3
Implantation rate (%)
Vitrification
40.8
Fresh
100
CPR/transfer vitrification vs. fresh
Vitrification
60.8 (2 3 transfers)
Fresh
100 (1 fresh transfer)
CPR, oocyte thawed (%)
6.1

Cobo 2010 (14)

Rienzi 2010 (15)

Parmegiani 2011 (16)

Oocyte donors

Infertile patients < 43 years of age requiring ICSI
with > 6 mature oocytes

Infertile patients < 42 years of age requiring ICSI
with > 5 mature oocytes

295
289
26

40
40
35

31
31
35

3,286
3,185
11
92.5

124
120
13
96.8

168
NA
NA
89.9

74
73

79.2
83.3

71
72.6

1.7
1.7
3

2.3
2.5
2

2.5
2.6
2-3

39.9
40.9

20.4
21.7

17.1
NA

55.4
55.6
4.5

38.5
43.5
12

35.5
13.3
6.5

Note: All used vitrification with Cryolop, 15% ethylene glycol + 15% dirnethyl sulfoxide + 0.5M sucrose. CPR - clinical pregnancy rate; ISCI - intracytoplasmic
sperm injection; NA - not applicable.
Practice Committee. Fertility preservation for cancer. Fertil Steril 2013.

Tablo 2.

OVERLERİN EMBRYO VEYA OOSİT
KRİYOPREZERVASYONU İŞLEMİ
İÇİN STİMULASYONU
Overlerin stimulasyonu ile embryo ve matür
oosit kriyoprezervasyonu gebelik elde etmek
için en uygun strateji olarak geçerliliğini sürdürmektedir. Fakat bu işlemler için yapılacak
overlerin uyarılması ve sonrasında oosit toplanması gibi prosedürler için hastanın tıbbi
durumunun elverişli olması, bu işlemler için
gerekli sürenin hastanın öncelikli tedavisini
aksatmadan uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu durumlarda hastanın menstruel siklus zamanı işlemlerin planlaması için önem
arz etmekle birlikte kısıtlı süre içinde tüm
kapsamlı değerlendirilmelerin ve planlamaların yapılması önem taşımaktadır.
Bazı çalışmalar kanser hastalarında stimulasyon ile elde edilen oosit sayısının kemoterapi
öncesi dahi normale göre azalmış oduğunu
göstermiştir. 227 kanser hastası ve 1258 kontrol hastasının karşılaştırıldığı 7 randomize
klinik çalışmadan oluşan bir meta-analizde
elde edilen oosit sayısı ve matür oosit sayısının daha düşük olduğu gösterilmiştir (11.7 vs.
13.5 total ve 9 vs. 10.8 matür, P=.003 ) (21).
Tabi bu çalışmada hastaların stimulasyon
protokolleri arasındaki farklar ve alınan ya-
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nıtlar arasındaki farklar gözetilmemiştir (12,
22). Daha önce gonadotoksik tedavi almış
kadınlarda over rezervi azalmış ve buna bağlı stimulasyona yanıt düşük olabilir (23). Danışmanlık verilirken bu gibi durumlar başarı
oranlarını öngörmeyi zorlaştırabilir. Tüm bu
parametreler ve veriler ışığında hastalara danışmanlık sırasında uygun bilgiler verilmelidir.
Hastaya uygun over stimılasyon protokolü
seçimi hasta yaşı, kanser tipi ve hastanın stimulasyona vereceği yanıt kestirilemeyebileceğinden dikkatle düzenlenmelidir. Bunun için
over rezervini değerlendiren antral folikül
sayısı, FSH ve AMH düzeyleri doz ayarlaması ve sonuçları öngörmek için kullanabilir
değerlendirmelerdir (24). Gonadotropin-releasing hormon (GnRH) antagonist protokol
uygulamaları sayesinde siklus zamanlaması
daha kolay kontrol edilerek, ayarlanabilmektedir. Ovarian hiperstimulasyona menstruel
siklusun herhangi bir döneminde başalanabileceğini ve başarılı sonuçlar alındığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (25-28). Bu
seçenek kemoterapi öncesi kısa zaman aralığında maksimum oosit elde etmek için kullanılabilen önemli bir gelişmedir. Maksimum
oosit elde etmek için uyarılan overlerin neden
olduğu ovarian hiperstimulasyon sendromu
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da unutulmaması gereken önemli bir klinik
durumdur (29). Yine bu durumu önlemek
için kullanılan analog trigger gibi yöntemler gereklilik halinde uygulanarak hastanın
olumsuz sonuçlarla karşılaşmasının önüne
geçilebilmektedir (25). Yine risk oluşturan
tromboembolik durumlar, östrojen duyarlı
kanser tipleri ve kanser tedavisinin ertelenmesine neden olabilecek durumlar değerlendirilerek hastalara gerekli bilgi verilmeli, en
uygun tedavi seçeneği sunulmalıdır.
Her ne kadar oosit dondurma işlemi kanser
tedavileri öncesinde planlanmaya çalışılsa
da hastanın medikal kondisyonu nedeniyle
bu her zaman mümkün olamayabilmektedir.
Özellikle kemoterapi öncesi alınan oosit ve
embryo kalitesini değerlendiren insan çalışması bulunmamaktadır. Fakat kemoterapötik
ajanların oksidatif stres oluşturarak somatik
hücreler ve germ hücrelerinde DNA hasarı
oluşturdujkları bilinmektedir (30, 31). Farelerde yapılan bir çalışmaya göre siklofosfamid
maruziyeti sonrası 3. ayda oluşan gebeliklerde düşük ve malformasyon oranlarında artış
olduğu bildirilmiştir (32). Yine de sağkalım
sonrası gebelik sonuçları değerlendirilen kanser hastalarında konjenital anomali, genetik
bozukluk veya çocuklarında kanser sıklığında

anlamlı bir artış olmadığı gösterilmiştir (7, 33,
34). Çocukluk çağı kanserlwri nedeniyle tedavi edilmiş hastalardaki canlı doğum oranları
kanser olmayan kardeşleri ile aynı olarak rapor edilmiştir (35). Tüm bu bilgilere rağmen
oosit veya embryo kriyoprezervasyonu öncesi
beklenmesi gereken güvenli zaman aralığı
hala belirlenmemiştir.
ÜREME ORGANLARININ
KANSERLERİNDE KORUYUCU
YAKLAŞIMLAR
Serviks, endometrium, over kanseri veya
borderline tümörlerinde organ koruyucu
cerrahi, uygun durumlarda öncelikle medikal tedavi veya overlerin transpoze edilerek
radyoterapi alanından uzaklaştırılması gibi

seçenekler hastanın uygunluğuna göre tartışılarak uygulanabilir (36-38). Fakat overlerin
transpoze edildiği durumlarda ileride bir tüp
bebek tedavisi ve oosit toplama işlemi planlanırsa vaginal yolla yapılmasının mümkün
olamayacağı, transabdominal yolla işlem yapılacağı hastaya anlatılmalıdır (39).
OVER DOKUSU
KRİYOPREZERVASYONU
Teorik olarak over dokusu dondurmak tek
seferde binlerce folikülü saklamak için etkili
bir yöntem gibi gözükmektedir. Bu teknik ilk
olarak prepubertal kız çocukları ve ovarian
stimulasyon ve oosit toplama işlemleri için
yeterli zamanı olmayan kanser hastaları için
tanımlanmıştır. Over dokusu saklanması pre-

pubertal kız çocukları için fertilite koruyucu
yaklaşım olarak belki de tek seçenek olarak
gözükmektedir (40, 41).
Over dokusu kriyoprezervasyonu kanser tedavisi öncesi laparoskopik veya laparotomi ile
overin çıkarılarak kortikal bölgenin küçük
parçalar halinde slow-freezing veya vitrifikasyon yöntemlerinden birisi ile dondurularak
saklanması ile uygulanır. Hayvanlarda over
dokusunun heterotopik transplantasyonu ile
gebelik ve canlı doğum elde edilmesine rağman , insanda bu henüz gerçekleştirilememiştir (42). Over dokusunun çözüldükten sonra
ortotopik transplantasyonu ile başarılı sonuçlar elde edilmiş ve canlı doğum serileri rapor
edilmiştir (40, 43-54) (Tablo. 3).

Summary of reported live births after orthotopic transplantation of previously cryopreserved ovarian tissue (as of August 2012).
Disease
Hodgkin Iymphoma
Neuro-ectodermic tumor
Hodgkin Iymphoma
Non-Hodgkin lymphoma
Hodgkin Iymphoma
Microscopic polyangiitis
Breast cancer
Premature ovarian failure
Hodgkin Iymphoma
Ewing sarcoma
Sickle cell
Hodgkin Iymphoma
Thalassemia

Age at
cryopreservation (y)

Surgical method

Chemotherapy before
cryopreservation

Pregnancy

Reference

25
19
20
28
24
27
36
24
27
27
20
25
19

Ovarian biopsy
Ovarian biopsy
Ovarian biopsy
Ovarian biopsy
Unilateral oophorectomy
Unilateral oophorectomy
Ovarian biopsy
Ovarian biopsy
Unilateral oophorectomy
Unilateral oophorectomy
Unilateral oophorectomy
Ovarian biopsy
Unilateral oophorectomy

No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
No

Spontaineous live birth
Spontaineous live birth
Spontaineous live birth
IVF, live birth
2 spontaineous live birth
IVF, live birth
IVF, 2 live births (twins)
Spontaineous live birth
IVF, live birth
IVF, 2 live births
Spontaineous live birth
Spontaineous live birth
IVF, live birth

(44)
(45)
(42)
(46)
(47)
(43)
(48)
(38)
(49)
(49)
(50)
(51)
(52)

Practice Committee. Fertility preservation for cancer. Fertil Steril 2013.

Tablo 3.

Bu teknik kemoterapi uygulanacak olan çeşitli kanser tipleri için uygulanmış ve başarılı
sonuçlar alınmıştır. Önemli olarak puberte öncesi over dokusu alınarak dondurulan
kız çocuklarından hala canlı doğum rapor
edilmemiştir. Yapılan çalışmalara göre over
fonksiyonları transplantasyon sonrası 60-240
gün içerisinde geri gelmekte ve 7 yıla kadara
devam etmektedir (55, 56). Bu da gösteriyor
ki, over dokusu transplantasyonu uzun süreli endokrin fonksiyonların sağlanmasına yol
açmakta ve ortalama ömrü göz önünde bulundurularak hasta gebe kalmak istediğinden
emin olduğunda transplantasyon yapılmalıdır.
Over dokusu transplantasyonu sonrası düşük
over fonksiyon süreleri bilindiğinden 40 yaş
sonrası hastalarda over dokusu dondurma işlemi uygun bir seçenek değildir (45).
Over dokusu dondurma ve sonrasında
transplantasyonu prosedürünü malign hücrelerin tekrar ekilmesi ve yayılması gibi riskler

açısından sınırlandıran durumlar bulunmaktadır. Her ne kadar çoğu kanser türü overe
metastaz yapmasa da lösemi ve lenfoma gibi
hematolojik kanserler sistemik hastalık sayılmakta ve overde malign hücre bulunma riski
taşımaktadır (57). Bu nedenle kanser hücrelerinin saptandığı dondurulmuş over dokusunun transplantasyonu kontraenikedir. Tümör
hücrelerinin spesifik markerlar veya dokunun
histolojik olarak incelenmesinin yeniden yayılım riskini azaltıp azaltmayacağı hala net
değildir (58). Bu nedenle over dokusu dondurulması ve sonrasında transplantasyonu
için onkologlar ile değerlendirme önem arz
etmektedir (59, 60).
Bunların yanında ileride dokunun transplantasyonuna gerek duyulmayacak yöntemler
üzerinde yeni çalışmalar hızla devam etmektedir. Overin dondurma işlemi için alınması
sırasında dokudan izole edilen immatür oositlerin laboratuar ortamında matürasyonu
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sonrasında dondurulup saklanması üzerindeki çalışmalar sürmektedir (61, 62). Fakat bu
yöntem ile canlı doğum henüz bildirilmemiştir. Bir diğer merak uyandıran konu ise dondurularak saklanmış over dokusundan ileride
çözüldükten sonra laboratuar ortamında immatür oositleri izole etmektir. Bu yöntemde
amaç immatür oositleri laboratuar ortamında matür hale gertirerek (IVM) gebelik elde
etmektir. Bu yöntem ile bildirilmiş canlı doğum hayvan modellerinde olmasına rağmen
insanda henüz bildirilmiş canlı doğum bulunmamaktadır (63, 64).
Tüm bu bilgiler ışığında over dokusu dondurma yönteminin etkinlik, güvenlilik ve sonuçları ile ilgili veriler yetersizdir. Bu nedenle
bu deneysel yöntem sadece başka seçeneği
olmayan hastalara önerilmeli ve transplantasyon bu konuda deneyimli ekip tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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IMMATUR OOSİTLERİN IN VITRO
MATURASYONU
Bu yöntem östrojen duyarlı kanser hastalarında ve acilen kanser tedavisine başlaması gereken hastalar için bir seçenek olarak gözükmektedir. Bu yöntemle elde edilmiş canlı doğum
vakaları bildirilmiş olmasına rağmen yöntem
güvenlik ve etkinliği net olmadığından deneysel olarak kabul edilmektedir (65-67).
GnRH ANALOGLARI İLE
OVERLERİN BASKILANMASI
GnRH analog enjeksiyonları ile overlerin baskılanması hala çelişkiler barındırmaktadır. Bununla ilgili çalışalar hala çelişkili sonuçlar vermekle birlikte hastalarda kemoterapiye bağlı
aşırı menstruel kanama ve diğer durumlar için
koruyucu olarak uygulanması önerilmektedir
(68-70).
ÖZEL KLİNİK DURUMLAR
Meme Kanseri
Mastektomi veya lumpektomi yapılacak hastaların postoperatif adjuvant kemoterapiye kadar kntrollü ovarian iperstimulasyonu ve oosit
toplama işlemleri için genellikle yeterli süreleri
olmaktadır (72). Bu hastaların genellikle çekinceleri stimulasyon sırasında yüksek östrojen
düzeyleri ve östrojen duyarlı tümörde nüks
riskidir. Bu nedenle stimulasyon sırasında östrojen seviyelerinin çok yükselmesini önleyen
aromataz inhibitörü grubu ilaçlar tedavilere
eklenebilmektedir (73). Yine de bu endişeler
veya kısıtlı zaman nedeniyle hastalar için immatür oositleri toplayıp in vitro maturasyon
veya over dokusu kriyoprezervasyonu prosedürleri alternatif seçenek olarak sunulabilir.
BRCA Gen Mutasyonu
BRCA gen mutasyonu taşıyan hastalara risk
azaltıcı salpingooferektomi işlemi uygulanabilmektedir (74). Genellikle bu işlem çocuk sahibi
olunduktan sonra ailesini tamamlamış bireylere
önerilmektedir. Bu hasta grubu genellikle birden fazla oosit toplama işlemi için yeterli zaman
bulabilmekte ve oosit veya embryo kriyoprezervasyonu seçeneklerini birkaç siklus deneyebilmektedir. Günümüzde bu hastaların embryolarından preimplantasyon genetik tanı (PGT)
yöntemi ile BRCA mutasyonu olan embryolar
saptanabilir ve gelecek nesillere bu mutasyonu
aktarmaları bu şekilde önlenebilmektedir. Bu
hasta grubunda ileride muhtemel bir over kanseri nedeniyle over dokusu kriyoprezervasyonu
ve ileride transplantasyon seçeneği önerilmemektedir. Yine de risk azaltıcı salpingooferektomi işlemi sırasında çıkarılan overlerden elde
edilen immatür oositlerin in vitro maturasyonu
sonrası oositler ilerisi için dondurulabilir. Fakat
bu yöntem henüz deneysel aşamada olup insan-
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larda henüz canlı doğum bildirilmemiştir (74).
Hematolojik Kanserler
Hematolojik kanserler nedeniyle fertilite koruyucu yaklaşım için başvuran hastalarda dikkat
edilmesi gereken zorlayıcı konular bulunmaktadır. Öncelikle bu hastalar tanı aldıklarında
hastalığa bağlı genel durumları bozuk olabilmekte ve tedavi öncesi ovarian stimulasyon
ve oosit toplama işlemlerini tolere edebilecek
durumda olmayabilirler. Bu durumda over
dokusu kriyoprezervasyonu uygulanması
planlanan hastalarda da transplantasyon ile
dondurulmuş dokudan kanser hücrelerinin
tekrardan hastaya nakledilme riski ortaya çıkabilmektedir (57, 58, 75). Lenfoma hastaları
genel durumları daha iyi olabildiğinden fertilite koruyucu yaklaşımlar için daha uygun
hastalar olabilirler. Fakat bu hasta grubunda
da uygulanacak kemoterapi protokolleri gonadotoksisite açısından diğer kanserler kadar
etkili olmadığından hastaların fertilite koruyucu yaklaşımlar için motivasyonları düşük
olmaktadır. Bu nedenle genellikle hastalar kemoterapi aldıktan sonra yardımcı üreme teknikleri kliniklerine başvurmaktadırlar (76). Bu
hastalar oosit veya embryo kriyoprezervasyonu amacıyla kliniğe başvurduklarında kemoterapi sonrası elde edilecek oosit ve embryolar
ile elde edilecek gebelik sonuçlarıyla ilgili net
veri henüz bulınmamaktadır (77). Hayvan çalışmalarında yeni kemoterapi sonrası düşük ve
konjenital anomali riskinde artış olabileceği
belirtilmektedir (32).
Lösemi ve lenfoma tedavisinde uygulanan primer kemoterapi çok fazla over hasarı yapmasa
da hastalığın nüksü durumunda uygulanacak
kemik iliği transplantasyonu öncesi verilen
kemoterapi çok güçlü ihtimalle overleri etkileyerek infertiliteye yol açacaktır. Özellikle bu
gibi durumlar öncesi hastalara bilgilendirme
yapılarak fertilite koruyucu yaklaşımlar için
yönlendirilmesi önem arz etmektedir.
Hematoljik hastalarda hastalığa bağlı oluşabilecek kanama, enfeksiyon gibi riskleri de önlemek için kalıcı menopoz halinin oluşturulduğu
GnRH analoğu grubu enjeksiyonlar uygulanması uygun olacaktır.
Çocuk ve Adölesan Hasta Grubu
Çocuk ve adelösan hasta grubu dikkatli yaklaşılması gereken özellikli bir hasta grubudur.
Malesef pediatrik ve adölesan çağdaki bu
hastalarda fertilite koruyucu yaklaşımların
uygulamasının zorluğu, kanser tedavileri ve
durumları ile ilgili hastaların kırılganlığı ve bu
seçenekleri hasta ve ailesi ile tartışmanın güçlüğü durumu daha da zor bir hale sokmaktadır. Fakat bu hasta grubunda da fertilite koruyucu yaklaşımlar uygulanabilmektedir. 18 yaş
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altındaki postpubertal kız hastalar için matür
oosit kriyoprezervasyonu uygun olabilir. Hatta
bu yöntem peripubertal fakat menstruasyon
başlamamış kız çocuklarına dahi uygulanabilir
(78). Yine over dokusu dondurma ve immatur
oositlerin toplanarak in vitro maturasyonu
gibi yöntemler bu hasta grubuna seçenek olarak sunulabilir. Over dokusu dondurma hala
puberte öncesi kız çocuklarında tek seçenek
olarak yerini korumaktadır. Bu yaş grubu hastalar ve aileleri ile çalışırken fiziksel ve psikolojik gelişimin etkilenmemesi için gerekli önem
ve dikkat gösterilmelidir. Tüm bu faktörler göz
önünde bulundurularak hastaların değerlendirilmesi ve işlemlerin uygulanması sırasında kırılgan yapı gözetilerek ekip halinde gerekli destek programları ile tedaviler düzenlenmelidir.
ERKEK HASTALAR
Sperm Ve Testis Dokusu
Kriyoprezervasyonu
Sperm dondurma erkek hastalar için uygulanan temel fertilite koruyucu yaklaşımdır.
Postpubertal erkek kanser hastalarında semen,
kemoterapi veya radyoterapi öncesi alınarak
dondurulmalıdır (79). Sperm sayısının azlığı
veya semende yeterli ve sağlıklı sperm bulunamaması halinde invaziv yöntemler ile testis
dokusundan sperm elde edilerek dondurma
işlemleri uygulanabilir. Kanser nedeniyle veya
hastalığın getirdiği olumsuz yan etkilerden dolayı sperm sayı, hareket veya kalitesinin azalmış
olması durumlarında tekrar edilen semen analizleri ile sağlıklı sperm elde edilmeye çalışılmalıdır. Yine bulunamadığı durumlarda invaziv
yöntemler ile fertilite koruyucu yaklaşımlar için
sperm elde edilerek dondurulmalıdır (80).
Testis kanseri tanısı alan hastalar orşektomi
öncesi sperm dondurma yöntemine yönlendirilmelidirler. Tek testiste doğuştan gelen gelişme geriliği veya geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı
testis boyutları normalden küçük olan hastalar
da ileride muhtemel sperm azlığı durumları
nedeniyle sperm dondurma yöntemine yönlendirilmelidirler.
Testis dokusu dondurma yöntemi obstrüktif ve
non-obstrüktif azospermi vakalarında uygulanan ve etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir (81).
Azospermi veya semen değerleri şiddetli şekilde bozulmuş hastalar testis dokusu dondurma
yöntemi ile fertilite koruyucu yaklaşım için aday
grubu oluştururlar. Ergenlik çağı öncesi erkek
çocuklarında sperm üretimi olmadığından
sperm dondurma için materyal alınamamaktadır. Bu vakalarda henüz deneysel aşamada da
olsa ileriye dönük tek seçenek olan testis dokusu
dondurma yine uygulanabilmektedir. İlerideki
yeniliklerle birlikte dondurulan dokudan spermatojenik kök hücre elde edilerek yeni sperm
oluşumu bu çalışmalarda amaçlanmaktadır.
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Kanser hastalarındaki tedavi süreci hasta açısından en yıpratıcı süreçtir. Bunun yanında hastada eğer çocuk isteği de mevcutsa, üremenin
korunması açısından danışmanlık verilmesi de meselenin başka bir
boyutudur. Bu makalede danışmanlığın kim tarafından ve ne zaman verileceği ve hangi konuları kapsaması gerektiği ile ilgili bilgiler ayrıntılı
olarak özetlenmiştir.

Yorumlayan
Doç. Dr. Aylin Pelin ÇİL

KADIN KANSER HASTALARINDA ÜREMENİN KORUNMASI İÇİN
DANIŞMANLIK NASIL VERİLMELİDİR?
Üremenin korunması, üremenin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gonad hücreleri
(oosit ya da sperm), dokularının (over) ya da
embriyonun saklanması veya overlerin gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır (1).
Her yıl 15-39 yaş arasında 35.000’den fazla
kadın kanser tanısı almaktadır (2). Kanser tedavisindeki gelişmeler ve destek tedavileri ile
sağkalım oranları giderek artış göstermekteyse de kullanılan çok ajanlı kemoterapi rejimleri ve radyoterapi sonucunda gelişen erken
menapoz ve infertilite gibi hastaların yaşam
kalitesini etkileyen tedavi yan etkileri, onların
hayat kalitesini düşüren en önemli problem
olmaktadır (3).
Üremenin korunması konusunda bilinçlenmeyi arttırmak amacıyla dünyada birçok
organizasyon kanser tedavisi risklerini, tedavi
seçeneklerini ve hemen yönlendirme yapılabilmesi için gerekli basamakları anlatan rehberler hazırlamışlardır (4-7). Bu rehberlere
rağmen hasta ve doktorlarla yapılan anket
çalışmaları halen hastaların üremenin korunmasıyla ilgili yeterli bilgilendirilmediklerini
ortaya koymaktadır. Halbuki genç ve çocuksuz hastalar için üremenin korunması ile ilgili
bilgilendirilmiş olmak çok önemlidir. Yapılan
anket çalışmalarının sonuçları hastalar için
üremenin korunmasının önemli olduğu ve
konuyla ilgilenen bir uzman tarafından konsulte edilmenin hem hastanın yaşam kalitesi-
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ni hem de sonradan yaşanabilecek pişmanlık
katsayısını azalttığını göstermektedir. Ayrıca
üremelerinin korunması için girişimde bulunan hastaların yaşam kalitelerinin, kendine
güvenlerinin ve hastalıkla başa çıkma katsayılarının da arttığı gösterilmiştir (8). Dolayısıyla
bu hastaların doğru bilgilendirilip yönlendirilmeleri önem arzetmektedir.
Üremenin Korunması ile İlgili
Danışmanlık Kimler Tarafından
Verilmelidir?
Amerikan onkoloji cemiyeti (ASCO) ve
Amerikan Üreme Endokrinolojisi Derneği (ASRM) onkologların kanser hastaları ile
kanser tedavisi sonrasında hastaların üreme
potansiyellerinin riske girebileceğini tartışması ve onları üreme endokrinolojisi ile uğraşan
hekimlere yönlendirmesini önermektedir
(9,10).
Danışmanlık Ne Zaman Verilmelidir?
Kanser tanısı almanın hastada yarattığı çökkünlük, tedaviye acilen başlama ve bu arada
üremenin korunmasının da ele alınma gerekliliği aslında hastaları bir nevi kaosa sürüklemektedir. Bu süreçte hastanın çok hızlı ve
doğru karar verebilmesi için doğru, gerçekçi
ve bilinçli yönlendirilmesi çok önemlidir.
Hasta kanser tanısından hemen sonra, gonadotoksik tedavi sonrası ya da ortasında
yönlendirilmiş olabilir. Danışmanlık için en
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ideal zamanlama hastanın kanser tanısı alıp
gonadotoksik tedaviye başlamadan önceki sürecidir. Onkologlar hastanın tanısı konduktan
sonra hiç vakit kaybetmeden hastayı üreme
endokrinolojisi ile ilgilenen bir uzmana yönlendirmelidirler.
Bundan sonra üreme endokrinoloğu hastanın
onkoloğu ile iletişime geçip, hastanın tedaviye
başlamak için maksimum ne kadar zamanı ve
tedavide kullanılacak ajanların neler olduğunu öğrenerek üremenin korunması için seçenekleri ve eğer üremenin korunmasını tercih
ederlerse hastaları bekleyen sürecin detaylarını kendilerine sunmaları gerekmektedir.
Bazen hasta kanser tedavisi alırken ya da
gonadotoksik tedavilerden sonra üremenin
korunması için yönlendirilmiş olabilir. İdeal
olarak oosit ya da embriyo dondurmak için
gonadotoksik tedavi sonrası minimum 6 ay
geçmesi önerilmektedir. Henüz yeni kemoterapi almış bir hastada yetersiz over yanıtı olabileceği, kemoterapi DNA kırıklarına sebep
olup aneuploidi riskini arttırabileceğinden
(11,12) oosit dondurma yerine overyan doku
dondurma seçilmelidir çünkü kemoterapiye
ragmen halen kortikal dokuda kalan primordial foliküller olma ihtimali vardır (13).
Danışmanlık Neleri Kapsamalıdır?
Danışmanlık için jinekologla görüşmeye gelen akut dönemde kanser tanısı almış bir

hastanın kafasında birçok soru işareti vardır.
Bunların en başında belki de o güne kadar
düşünme gereği bile duymadığı “Ben ebeveyn olmaya hazır mıyım?” sorusu gelmektedir. Hasta çok kısa bir sürede buna karar
verip bir adım atması gerekmektedir. İşte bu
danışmanlığı infertilite uzmanından almanın
rolünün önemi, birçok çocuğu olmayan hastanın emosyonel durumunu bilen bir uzmanın hastayı gonadotoksik tedavi sonrasında
karşılaşabileceği çocuksuz kalma durumu ile
ilgili doğru bilgilendirebilme potansiyelidir.
A. Over Rezervi ve Etkileyen
Faktörlerle İlgili Bilgilendirme
Hastaya öncelikli olarak over rezervinin ne
olduğunu anlatılmalıdır. Over rezervi intrauterin hayatta en fazla olup, doğumla birlikte
azalmaya başlar ve puberte sonrasında her
ay bir folikül kaybedilerek menapoza kadar
tükenir. Her hastanın over rezervi farklıdır
ve yaşla birlikte azalmaktadır. Yaşın dışında
kanser tedavileri de over rezervini azaltarak
hastanın daha erken yaşta menapoza girmesine sebep olabilmektedir.
Hastanın kemoterapi ve/veya radyoterapi sırasındaki yaşı ve over rezervi, kemoterapötik
ajanın tipi, kemoterapi ya da radyoterapinin
toplam dozu, farklı kombine rejimler gonadlarda gelişebilecek hasarı belirleyen en önemli
faktörlerdir. Bir hasta ne kadar genç, yumurtalık rezervi ne kadar iyi ise yumurtalık fonksiyon kaybı o kadar az olacaktır (8,14,15).
B. Kanser Tedavisinin Over Rezervi
Üzerine Etkisi
Kullanılan kemoterapötik ajan ve radyas-

yonun doz ve süresine bağlı olarak gonadal
toksisite oluşmaktadır (14, 15). Kemoterapötiklerden en fazla gonadal toksisite oluşturan
ajanlar alkilleyiici ajanlarken, radyoterapi
protokollerinden tüm vücut ışınlaması tama
yakın toksisite yaratmaktadır. TSRM 2015
“Üremenin korunması” kılavuzunda en sık
kullanılan kemoterapötiklerin ve kullanılan
radyoterapi protokollerinin gonadotoksisite
riskleri tablo halinde verilmiştir (1).
C. Kanser Tedavisi Sonrası Hastanın
Üreme Fonksiyonlarında Beklenen
Değişiklikler Nelerdir?
Kemoterapi sonrası öncelikle kendini adetlerde düzensizlik ve geçici amenore şeklinde gösteren akut overyan yetmezlik gelişir.
Over rezervindeki azalma nedeniyle fertilite
kaybolur. Erken overyan yetmezlik ve erken
menapoz gelişebilir (16). Ayrıca alınan gonadotoksik tedavi rejimleri oositlerde DNA
kırıklarına sebep olup hücrenin tamir mekanizmasını bozduklarından aneuploidi riskini
artırmaktadır (17).
Beklenen değişiklerin hangi oranda görüleceği hastanın kemoterapi alırkenki yaşı, over
rezervi ve tümörün tipine bağlıdır. Letourneau ve arkadaşları yaptıkları çalışmada bu
ihtimalleri yaş ve tümöre spesifik olarak gösterilmektedir (18).
Radyoterapinin kemoterapi gibi gonadotoksik etkilerine ek olarak uterin etkileri de
mevcuttur (19). Bunun sonucunda ise düşük
riskinde artış, intrauterin büyüme geriliği,
düşük doğum ağırlıklı fetus, erken doğum
riskinde artış ve plasental anomalilerde artış
görülebilir.
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D. Üremenin Korunması İçin
Sunulacak Seçenekler ve Başarı
Oranları
Hastanın yaşı, partner durumuna ve tedavi
zamanlamasına göre hastaya sunulacak seçenekler belirlenmelidir.
Embryo Dondurma
•
Evli çiftlerde ilk seçenektir.
•
Canlı doğum başarısı taze embriyo
transferi ile eşittir.
Oosit Dondurma
•
Evli olmayan ya da embryo dondurmayı
etik ve dini yönlerden uygun bulmayan
hastalarda ilk seçenektir.
•
Başarı oranını etkileyen en önemli faktör yumurta dondurulurken hastanın
kaç yaşında olduğu ve kaç yumurtasının
dondurulduğudur. Çözülen yumurta
sayısı ve dondurma yöntemine göre her
yaş için canlı doğum oranları farklıdır
(20). Cil ve arkadaşlarının yaptığı meta-analizde farklı dondurma yöntemleri ile yaş ve çözülen oosit sayısına göre
gebelik ihtimalleri hesaplanmıştır. Hasta
konsultasyonu için kullanılabilecek aşağıdaki tabloda farklı yaşlar için dondurulmuş çözülmüş ya da ICSI yapılmış
oosit sayısı ve transfer edilen embryo
sayısına göre canlı doğum ihtimalleri
verilmiştir (20). Bu tabloya göre 30 yaşında, 6 tane çözülecek oositi olan bir
hastanın canlı doğum ihtimali %10.5
iken 40 yaşında, 6 oositi olan hastanın
canlı doğum ihtimali %5.4 tür.
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TABLO 1. Yavaş dondurma ve vitrifikasyon yöntemleri ile dondurulan oositler çözüldüğünde yaşa göre elde edilen
canlı doğum oranları (Cil ve ark. 2013’ten adapte edilmiştir).
Yavaş Dondurma
Çözülen oosit sayısı

ICSI yapılan oosit sayısı

Transfer edilen embryo sayısı

Yaş

2

4

6

2

4

6

1

2

3

30
35
40
45

9.1
6.6
4.7
3.3

9.8
7.1
5.0
3.6

10.5
7.6
5.4
3.8

9.06
6.57
4.73
3.39

11.9
8.7
6.3
4.5

15.4
11.4
8.3
6.0

5.5
4.6
3.0
2.1

9.3
6.9
5.1
3.7

15.3
11.5
8.6
6.4

Vitrifikasyon
Çözülen oosit sayısı

ICSI yapılan oosit sayısı

Transfer edilen embryo sayısı

Yaş

2

4

6

2

4

6

1

2

3

30
35
40
45

21.4
15.9
11.7
8.5

22.7
17.0
12.5
9.1

24.1
18.1
13.4
9.7

18.9
14.1
10.4
7.6

24.0
18.2
13.6
10.0

29.9
23.2
17.5
13.1

9.7
7.2
5.3
3.9

15.9
12.0
8.9
6.6

24.9
19.3
14.7
11.1

ICSI: Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu

Bugüne kadar yumurta dondurma ile
5000`in üzerinde canlı doğum olmuştur. Bu
doğumlarda bildirilen anomali oranı ART
ve normal populasyonda bildirilenden farklı
değildir (21).
Over Dokusu Dondurma
Bu yöntem ise seçili hastalara sunulmaktadır.
Özellikle bekar puberte dönemi öncesindeki
ya da tedavisinin hemen başlaması gereken
hastalarda ilk seçenektir. Bugüne kadar bildirilmiş 80`in üzerinde gebelik mevcuttur (22).
Over dokusu dondurma henüz yeni kemoterapi almış hastalara da sunulabilecek bir
seçenektir. Yeni kemoterapi almış hastalarda kemoterapi DNA kırıklarına sebep olup
aneuploidi riskini arttırabileceğinden (11,12)
oosit dondurma için en az 6 ay geçmesi önerilmektedir. Bu hastalarda oosit dondurma
yerine overyan doku dondurma seçilmelidir.
Bu şekilde kemoterapiye rağmen halen kortikal dokuda kalan primordial foliküller korunmuş olur (13).
Over Transpozisyonu
Özellikle pelvis bölgesine uygulanacak radyasyon tedavisinden gonadları korumak amacıyla kullanılır. Overler alandan uzaklaştırılır.
Tedavi sonrası overler yerlerine döndürülür.
Gnrh Analog Kullanımı
GnRH analoglarının kemoterapi hasarına
karşı over dokusunu koruyup korumadıklarına dair yapılan randomize kontrollü çalışmalarda sonuçlar uyumlu değil ve tartışmalıdır
(23, 24). ASRM, ESHRE ve ISFP GnRH
agonistlerinin koruyucu olup olmadığına
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dair moleküler bir veri olmadığını bu konuda
araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadırlar (25). GnRH agonistleri kabul edilmiş
bir fertilite koruma metodu olarak kabul edilmemektedir. Bu tedavinin deneneceği hastalarda deneysel olmayan fertilite koruyucu
stratejilerden birisi önerilmeli ve GnRH nın
koruyucu olmayabileceği hastaya anlatılmalıdır.
E. Kontrollü Overyan Stimülasyon
Kansere Zarar Verir Mi ve Tedaviyi
Geciktirir mi?
Kontrollü overyan stimülasyon gerektiren
üremenin korunması seçeneklerinde kullanılacak ilaçların kanserin ilerlemesi ve rekürrensine sebep olmayacağı, hem güvenli hem
de hastanın tedavisini geciktirmeyecek protokollerin kullanılabilileceği hastaya anlatılmalı
ve bu seçenekler sunulmalıdır (TSRM 2016
guideline). Halbuki çok yeni ve özel KOS
protokollerinde özellikle estrojen duyarlı kanserlerde tedavi sırasında estrojenin yükselmesine izin vermeyen selektif estrojen reseptör
modülatörleri ya da aromataz inhibitörleri
kullanılmakta, tedaviye menstrual siklusun
herhangi bir günü başlanabilmektedir
(26, 27, 28).
F. Kanser Tedavisi Sonrası Gebe
Kalmak Güvenli mi?
Günümüzde kanser sonrası gebelik güvenli kabul edilmekte ve hastaların bu konuda cesaretlerinin kırılmaması önerilmektedir. Ne zaman
gebeliğe izin verileceği ile ilgili de iki görüş
mevcuttur. Gebeliğe relaps riskinin en az olduğu zaman ya da kanser tedavisinin bitiminden
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en az 3-6 ay sonra izin verilmelidir (29).
“Danışmanlık bireyselleştirilmelidir”
Danışmanlık her hastada bireysel faktörler
ele alınarak yapılmalıdır. Bunun için de hem
konuyla ilgili birikim, hem de hasta, onkolog
ve üreme endokrinoloğu arasında iletişim
gerekmektedir. Hastanın alacağı kemoterapi
ajanının tipi, dozu, kombinasyonunun yanısıra eklenecek ya da tek başına kullanılacak
endokrin terapinin süresi de düşünülüp hasta
ona göre bilgilendirilmelidir. Hastanın yaşı ve
over rezervi değerlendirilecek en önemli iki
faktördür. Örneğin 39 yaşında 5 yıl endokrin
tedavi alacak bir meme kanseri hastası gebe
kalmasına izin verildiğinde 44 yaşında olacağından gebelik ihtimali yaşa bağlı olarak çok
düşük olacaktır.
Bazı durumlarda tedaviye bağlı infertilite riski çok düşük olabilir ancak bu hastalarda hastanın fertilite isteği, daha sonra kanser relapsı
nedeniyle tedavinin uzayıp gonadotoksisite
ihtimali yüksek rejimler kullanılabileceği ve
gebeliği erteleme ihtimali olabileceği de gözönünde bulundurularak hasta istiyorsa üremenin korunması için gerekli uygulamalar
yapılmalıdır.
Tedaviye bağlı infertiliteyi öngörmek maalesef her zaman mümkün olamamaktadır. Bu
nedenle hastaya karşılaşabileceği tüm riskler
anlatılmalıdır. Ancak özellikle genç ve over
rezervi iyi olan hastalarda hastalar üremenin
korunması için gerekli tedbirleri almış olsalar
dahi kanser tedavileri sonrası kendiliğinden
de gebe kalabilecekleri kendilerine hatırlatılıp, cesaretlendirilmelidirler.
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Derleme

Genç kanser hastalarının sayısının artması ve kanser ilaçlarının
mortaliteyi azaltması yeni bir konsepti gündeme getirdi: Üremenin
korunması. Uluslararası yönergeler reprodüktif dönemdeki kanser
hastalarının, mümkün olduğu kadar erken dönemde, hastalık veya
tedavilerinin yaratacağı infertilite riski ve üremelerinin korunmasına
dair bilgilendirilmelerini önermektedir.
Yorumlayan
Uzm. Dr. Ayşen BOZA

KANSER VE ÜREMENİN KORUNMASI:
UZMAN BULUŞMASINDAN ULUSLARARASI ÖNERİLER
American Society of Clinical Oncology ve
European Society for Medical Oncology,
sperm ve oosit/embryo dondurup saklamanın üremenin korunmasında standart stratejiler olduğunu, diğerlerinin (gonad veya gonad
dokusunun dondurulup saklanması) deneysel
olarak kabul edilmesini önermektedir. Diğer
taraftan, son birkaç yılda yayınlanan yeni verilerle birlikte üremenin korunması stratejileri

etkinlik ve hasta güvenliği açısından tartışmalı hale gelmiştir. Nisan 2015’de, Avrupa’nın
çeşitli kliniklerinden üremenin korunması
üzerine çalışan, farklı disiplinden uzmanlar
(onkolog, hematolog, jinekolog, fertilite uzmanları) “Kanser ve Üremenin Korunması”
başlıklı çalıştaya katılmak üzere Genova (İtalya)’ya davet edildiler. Konferansta 10 tartışmalı başlık güncel literatür özetlenerek irde-

lenirken, uzmanlar, yayınlanmamış verilerini
de sundular. Sunulanlar çerçevesinde, klinisyenlerin, genç kanser hastalarına üremenin
korunmasıyla ilgili danışmanlık vermesine
yardımcı 10 öneri hazırlandı. Kanıt düzeyi
ve önerilerin derecesi, onkolojide sıklıkla kullanılan derecelendirme sistemi ile belirlendi
(Tablo. 1).

TABLE 1. Levels of evidence and grades of recommendation (according to the ESMO Clinical Practice Guidelines for fertility
preservation in cancer patients (11))

Levels of evidence
I
II
III
IV
V

Evidence from at least one large randomized, controlled trial of good methodological quality (low potential for bias) or meta-analy
ses of well-conducted randomized trials without heterogeneity
Small randomized trials or large randomized trials with a suspicion of bias (lower methodogical quality) or meta-analyses of such
trials or of trials with demonstrated heterogeneity
Prospective cohort studies
Retrospective cohort studies or case-control studies.
Studies without control group, case reports, experts opinions

Grade of recommendation
A
B
C
D
E

Strong evidence for efficacy with a substantial clinical benefit, strongly recommended
Strong or moderate evidence for efficacy but with a limited clinical benefit, generally recommended
Insufficient evidence for efficacy or benefit does not outweigh the risk or the disadvantages (adverse events, costs, etc.), optional
Moderate evidence against efficacy of or adverse outcome, generally not recommended
Strong evidence against efficacy or for adverse outcome, never recommended

KANSER HASTALARINDA ÜREMENİN
KORUNMASIYLA İLGİLİ TARTIŞMALI
KONULAR
Infertilite tedavisinde kullanılan over
stimüle edici ilaçlar, kadınlarda meme
kanseri gelişme riskini artırır mı?
Öneri 1: Over stimüle edici ilaçlar standart
tedavi protokolü ile uygulandığında, subfertil/inferil kadınlarda meme kanseri riskini artırmamaktadır (III, B). Uzun sureli klomifen
sitrat kullanımı, meme kanser riskini artırabi-
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leceğinden önerilmemektedir (III, B).
Kanser tedavisi sonrası gebe kalmak
güvenli midir?
Öneri 2: Yeterli tedavi ve takip süresini doldurmuş kanser hastalarının (hatta endokrin
hassas meme kanserleri hastalarının bile)
gebe kalma konusunda cesareti kırılmamalıdır (III, A).
Tüm hastalar kanser tedavisi başlanmadan önce üreme kliniğine yönlendirilmeli midir?
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Öneri 3: Üreyebilme potansiyelini kaybetme konusunda kaygı taşıyan tüm hastalar,
infertilite risklerinin belirlenmesi, gelecekte
gebe kalabilme olasılıklarını öğrenmek ve
üremelerinin korunması konusunda proaktif
rol alabilmek için üreme kliniklerine yönlendirilmelidir (V, A). Nitekim, bazı hastalarda
kanser tedavisi sonrası üreme tedavisine gerek kalmayabilir (V, B). Bazı hastalar, kendileri veya tedavi ile ilişkili sebeplerden dolayı
infertil olma riski taşıdığından onkofertilite
danışmanlığı hastaya göre olmalıdır.

Cancer and Fertility Preservation: International
Recommendations From An Expert Meeting
Lambertini et al. BMC Medicine 2016

İstanbul Amerikan Hastanesi

Oosit/embryo dondurup saklama
stratejisi, mümkün ve ulaşılabilir olduğu durumlarda, genç kanser hastaları tarafından kabul edilebilir bir
seçenek midir?
Öneri 4: Erkeklerde, sperm dondurup saklama işlemi hastaların %95’nden fazlası için
kolayca ulaşılabilir bir yöntemdir ve üremesini korumak isteyenlere önerilmelidir (III, A).
Buna kıyasla, kadınların %2-65’i dondurup
saklama seçeneklerinden ancak birini kullanabilmektedir (IV, A).
Önceden kemoterapi alan erkek hastalarda yardımcı üreme tekniklerinin
(YÜT) sonuçları ve güvenilirliği nasıldır?
Öneri 5: Kanser sonrası babalık ile ilgili veriler oldukça yetersizdir. Son dönemde yayınlanan çalışmalara göre babasının kanser teşhisine yakın bir zamanda doğan çocuklarda
doğum defektinde artma bildirmektedir (V,
B; hastalarla tartışılmalıdır). Genel populasyonda YÜT sonuçları tekniğin güvenilirliğini gösteriyor olsa da kanser tedavisi sonrası
YÜT ile doğan çocuklarla ilgili veriler çok
azdır (V, B; hastalarla tartışılmalıdır).
Kanser hastası kadınlarda Kontrollü
Ovaryen Stimulasyon (KOS) güvenli

bir tedavi midir?
Öneri 6: Güncel sınırlı veriler KOS’un güvenli olduğunu bildirmektedir (III, B). Kanser tedavisinin gecikmemesi icin rasgele başlangıçlı protokol tercih edilmelidir (III, B).
LHRH analogları orta-yüksek OHSS riski
olan hastalarda kullanılmalıdır (I, A). Letrozol (veya tamoksifen) hormon sensitif tümörü
olan kanser hastalarında KOS protokolünde
göz önünde bulundurulmalıdır (III, B).
Oosit/embryo dondurma işleminde
hangi metod kullanılmalıdır ve kanser
hastalarının bu stratejiden beklentisi
ne olmalıdır?
Öneri 7: Oosit/embryo dondurma, üremenin korunması için standart seçeneklerdir
(III, B). Vitrifikasyon, slow freezing’den daha
iyi performans göstermiştir (II, B). Onkofertilite danışmalığı sırasında, hastalar bu stratejinin başarı ile ilgili verilerinin sağlıklı infertil
populasyondan geldiğini ve kanser hastalarında tedaviye cevabın farklı olabileceğini bilmelidir (IV, B).
Over dokusunun dondurulmasına uygun adaylar kimlerdir?
Öneri 8: En uygun adaylar puberte öncesindeki kızlardır (III, A). Bu yöntem, kanser
tedavisini erteleyemeyecek ve prematür ovar-

yen yetmezlik riski yüksek veya halihazırda
kemoterapi alan veya KOS icin kontraendikasyonu olan hastalara önerilmelidir (III, B).
Kanser olup overleri malign kontaminasyon
riski taşıyan (örn: agresif hematolojik kanserler) hastalar için bu yöntem uygun değildir (V,
B).
Ovaryen kortex bankacılığı lokal mi
merkezi mi olmalıdır?
Öneri 9: Hasta yönetimi ve kost effektivite
açısından prosedürün optimize edilmesi için,
doku lokal olarak saklanmalıdır ancak merkezi olarak stoklanmalıdır (III, B). Üreme
merkezleri arasında iyi organize bir ağ kurulmalıdır (III, B).
Kemoterapi sırasında overin LHRH
analogları ile baskılanması, over
fonksiyonlarının ve üremenin korunmasında güvenilir bir strateji midir?
Öneri 10: Kemoterapi sırasında overin
LHRH analogları ile baskılanması, over
fonksiyonlarının ve üremenin korunmasında
güvenilir bir yöntem olarak görülmelidir; en
azından meme kanseri hastalarında yeni veriler yöntemin güvenilir ve etkin olduğu yönündedir (I, A).

Kanıt Düzeyi
I- En az bir tane iyi metodolojik kalitede, randomize kontrollü çalışma veya heterojenite içermeyen, iyi dizayn edilmiş, randomize
çalışmaların meta-analizine dayalı kanıt
II- Küçük randomize veya büyük, ancak düşük metodolojik kalitede, randomize çalışmalar veya bunların meta-analizlerine dayalı kanıt
III- Prospektif kohort çalışmalara dayalı kanıt
IV- Retrospektif kohort veya vaka-kontrol çalışmalarına dayalı kanıt
V- Kontol grubu olmayan çalışmalar, vaka sunumları, uzman görüşleri
Öneri Derecesi
A- Önemli miktarda klinik yarar sağlayacak, güçlü tavsiye
B- Sınırlı klinik yarar sağlayacak, güçlü veya orta derecede tavsiye
C- Yararı konusunda yeterince kanıt olmayan ancak dezavantajları da ön planda olmayan opsiyonel tavsiye
D- Yan etkileri konusunda orta derecede kanıt bulunduğundan genellikle tavsiye edilmez
E -Yan etkileri konusunda güçlü kanıt bulunduğundan asla tavsiye edilmez
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Derleme

Kanserli kadınlarda radikal tedavi planlarken bir yandan da fertiliteyi
korumak ve sürdürebilmek gibi bir kaygımız olabiliyor. Klinisyenler
olarak hep hastayı en etkin şekilde tedavi edelim istiyoruz ama kanser
ve fertilitenin acaba kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi nedir? İşte
sizlere konu ile ilgili bir derleme.

Yorumlayan
Dr. Elif ASLAN

FERTİLİTE KORUYUCU DANIŞMANLIK VE TEDAVİNİN KANSER
TANISI ALAN KADINLARDAKİ PSİKOLOJİK SONUÇLARA ETKİSİ:
SİSTEMATİK REVIEW
ABD’de her yıl, 50 yaş altı yaklaşık 120.000
kadın, başta meme kanseri olmak üzere malignite tanısı almaktadır. Sağ kalım oranlarının artması ile beraber tedavi sonrasındaki
yaşam kalitesi daha da önemli hale gelmiştir.
Çalışmalar 18-45 yaş arası malignite tanısı
alan kadınların %75’e varan oranlarda çocuk sahibi olma şansı ile ilgilendiklerini göstermiştir. Düşük over rezervi, gonadotoksik
tedavi veya reproduktif organların cerrahi
olarak çıkartılması sonucu görülen erken
menopoz durumları bu konuda zorluklara
sebep olmaktadır. Özellikle alkilleyici ajanlar
%15-50 oranında ovaryan yetmezliğe sebep
olmaktadır.
Üreme çağındaki kadınlar üreme potansiyellerinin kaybolacağını bilmenin kanserin tek
başına verdiğinden daha fazla acı hissettirdiğini ve tedavi sonrasında çocuk sahibi olma
ihtimalinin var olduğunu bilmenin ise tedavi
için olumlu etkileri olabileceğini belirtmişlerdir.
Tedavi nedenli oluşabilecek infertilite durumunun tedavinin şekli üzerine de etkisi olabilmektedir. Meme kanserli kadınlarda yapılan
web tabanlı bir çalışmada %29 (657) oranda,
hastaların tedavi kararını verirken infertilite
durumundan etkilendiğini göstermiştir. Bir
başka prospektif çalışmada ise erken evre
meme kanseri tanısı alan 40 yaş altındaki
kadınların, uzun dönem fertilitelerini korumak için %1-11 (620 hasta) oranında tedaviyi reddettiği, kısalttığı ya da kemoterapiyi
ve endokrin tedaviyi değiştirdiği görülmüştür.
Üreme potansiyellerini korumak isteyen
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kadınlara üreme sağlığı uzmanı tarafından
resmi danışmanlık verilebilir. Danışmanlık
sırasında, fertilite istatistiklerinden, gelecekte oluşacak gebeliğin kanser rekürrensi üzerine etkisinden, oosit donasyonu ve taşıyıcı
annelik de dahil olmak üzere tüm fertilite
koruyucu tekniklerin başarı oranlarından
bahsedilmelidir. Böylece bu hastaların bir
kısmı başta gold standart olan embriyo kriyoprezervasyonu olmak üzere fertilite koruyucu tedaviyi deneyecektir. Daha az yaygın
olmakla beraber özellikle bekar ya da yeni
başlayan ilişkileri olan kadınlar için bir diğer
seçenek oosit kriyoprezervasyonudur. Kanser
tanısı olmayan infertil kadınlarda embriyo ve
oosit kriyoprezervasyon başarı oranları yaş ile
değişkenlik göstermektedir. Malignite tanısı
nedenli kriyoprezervasyon uygulanan kadınlardaki gebelik oranları hakkında daha az
veri olmasına rağmen, aynı yaştaki malignite
tanılı kadınlar ile infertil kadınlar kıyaslandığında embriyo başına canlı doğum oranlarının aynı olduğunu belirten güncel bir çalışma
mevcuttur. (%30 vs %32)
Bu seçeneklerin dışında ovaryan doku kriyoprezervasyonu, ovaryan dokuların radyasyona maruz kalacak bölgenin dışına translokasyonu gibi deneysel yaklaşımlar da vardır.
Son olarak, adjuvan kemoterapi süresince
ovaryan yetmezliği engellemek ve gelecekteki gebelik ihtimalini arttırmak için goserelin
uygulanarak ovaryan fonksiyonu baskılama
seçeneği de mevcuttur.
Son veriler ışığında American Society of
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Clinical Oncology ve the American Society
for Reproductive Medicine üreme çağındaki
malignite tanılı kadınlara fertilite koruyucu
yaklaşımlar ile ilgili danışmanlık verilmesini
önermektedir. California da malignite tedavisi sonrası 1041 kadından sadece %51,8’i üreme ile ilgili riskler hakkında bilgilendirildiğini
ve sadece %12,2’si danışmanlık aldığını ifade
etmiştir. Danışmanlığın gonadotoksik tedaviden önce yapılması gerektiğinden dolayı karar verme aşaması belli bir zaman dilimine
sıkışmakta ve hastalar kendilerini seçimleri
hakkında yetersiz, hazırlıksız ve telaşlı hissetmektedir. Bu danışmanlığın teorik olarak
faydalı olduğu bilinmesine rağmen tedavi
sonrası yaşam kalitesi üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle bu güncel çalışma
Fertilite Koruyucu Danışmanlık ve Tedavinin
Kanser Tanısı Alan Kadınlardaki Psikolojik
Sonuçlara Etkisini araştırmak üzere sistematik olarak literatürü taramıştır.
PubMed ve PsychINFO deki tüm literatür
taranmış ve 111 literatür saptanmıştır. Dışlanma kriterleri göz önünde bulundurulduğunda tümü 2010-2015 yılları arasında yayınlanmış toplam 13 literatür dahil edilmiştir.
Bu çalışmalardan dokuzu anket ,üçü geniş
kapsamlı röportajlardan oluşmaktadır.
Bu çalışmalara göre malignitelerin tanısı anındaki ortalama yaş 20’lerin sonları (27-29 yaş)
ve tedavi tamamlandığında ise ortalama yaş
30’ların (31-33 yaş) başlarıdır. En yaygın malignensi meme kanseridir, bunu hematolojik
ve jinekolojik malignensiler takip etmektedir.

Impact of Fertility Preservation Counseling and Treatment on Psychological
Outcomes Among Women With Cancer: A Systematic Review
Neha A. Deshpande et al.
Cancer November 2015

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, KHD ABD

Fertilite Korunmasını Etkileyen
Demografik Faktörler
Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon ya da
in vitro oosit maturasyonu sonrası yapılan
embriyo ve oosit prezervasyonu en yaygın
önerilen fertilite koruyucu yaklaşımlardır. Üç
çalışma ovaryan doku kriyoprezervasyonu,
bir çalışma ovaryan doku transpozisyonu, bir
çalışma da oosit donasyonu ve taşıyıcı annelik seçeneklerini raporlamıştır. Ancak hiçbir
çalışmada over fonksiyonunun baskılandığı
bildirilmemiştir. Meme kanseri tanılı kadınlardan 30-34 yaş aralığında olanların fertilite
korunmasına diğer yaş gruplarına göre daha
eğilimli olduğu görülmüştür. Embriyo dondurulmasından ziyade oosit dondurulmasını
tercih edenler, bu kararlarını şu andaki partnerleri ile embriyo oluşturulmasının rahatsız
edici olması ya da gelecekteki partnerleri ile
embriyo oluşturma ihtimalini korumak istemeleri şeklinde açıklamışlardır. Genç yaş,
yeni başlayan bir ilişki içinde olmak ya da
karar vermek gereken zaman aralığının darlığı karar vermeyi zorlaştırmaktadır. 27 hastanın dahil edildiği küçük bir çalışmada hiç
çocuğu olmayanların kanser tanısı öncesinde
çocuk sahibi olanlardan daha az fertilite koruma ile ilgilendiklerini bildirmiş olsa da 918
hastalık geniş kapsamlı bir çalışmada çocuğu
olmayanların olanlara göre daha ilgili olduğu
bildirilmiştir.
Fertilite İçin Yönlendirme
Bir çalışmada, meme kanseri olan kadınlara fertilite korunması hakkındaki yönlendirmenin çoğunlukla medikal onkologlar
tarafından , cerrahiden sonra kemoterapiye
başlamadan hemen önce yapıldığı belirtilmiştir. Bir başka anket bazlı çalışmaya göre
yönlendirmenin %46.9 oranında onkologlar ,

%18.2 oranında diğer sağlık çalışanları (hemşireler, jinekologlar ve aile doktorları) tarafından ve yaklaşık %35 oranında hastanın kendi
araştırmaları sonucu yapıldığı görülmüştür.
Cerrahiden ve sistemik tedaviden önce bilgilendirmenin yapılmasının bu tedaviye yönelmeyi etkilemediği belirtilmiştir.
Fertilitenin Korunması ile İlgili
Memnuniyet Derecesi
64 hastanın dahil olduğu retrospektif bir
çalışmada vermiş oldukları karar hakkında
pişmanlık yaşayanların çoğunun fertilite koruyucu tedaviyi reddedenler olduğu görülmüştür. Aynı şekilde bilgi veren kişi tarafından yeterli desteği görmediğini düşünenler,
soru sorma şansı olmayanlar ve fertilite korunmasının seçenekleri hakkında yeterli bilgi
verilmeyenler kararları hakkında çelişkiye
düşmektedir. 918 hastanın dahil edildiği bir
çalışmaya göre hem onkologlar hem de fertilite uzmanları tarafından tedavi seçenekleri
hakkında bilgilendirilenler sadece onkologlar
tarafından bilgilendirilenlere göre kararları
hakkında sonradan daha az pişmanlık yaşamaktadır (p<.0001). Her şeye rağmen fertilte
korunması hakkında bilgilendirilenler , bu
tedaviden yararlanmasalar bile tatmin olmuş
hissetmektedir. 85 hastalık bir çalışmaya göre
bilgilendirilmelerine rağmen fertilite korunması tedavisini reddedenlerin bu kararlarını
etkileyen faktörler ; kanser tedavisine başlamanın aciliyeti (%34), ücret (%10), yaş, parite
ve veya ilişki durumu (<%5) olarak sıralanmıştır. 612 hastalık bir kohort çalışmasında
doktorların kanser geninin vertikal geçiş riski varlığının ve hormon reseptif tümörlerde
kanser rekurrens riskinin artabileceğini belirtmesi nedeniyle kadınların fertilite korunmasını istemedikleri görülmüştür. Hastalar
tarafından bunun sebebi olarak da kanser te-
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davisinin gecikmesi, bekar olan kadınlar için
donör sperm ihtiyacı, yüksek maliyet gibi öne
sürülmüştür.
Fertilitenin Korunmasının Mental
Sağlık ve Hayat Kalitesine Etkileri
Bu konu ile alakalı yapılan en geniş kapsamlı çalışma Leternau ve arkadaşlarının
yapmış olduğu 918 hastayı içeren memnuniyet çalışmasıdır. Bu çalışmaya göre fertilite
korunmasına yönelik bilgilendirilen ve işlem
gören hastaların diğer kontrol grubuna göre
istatistiki olarak anlamlı şekilde hayat kalitelerinin ve mental sağlıklarının daha iyi olduğu gözlenmiştir. Fertilite korunmasını bekleyen kanserli hastalara uygulanan sadece bir
prospektif çalışma vardır ve bu çalışmada 47
fertilite korunmasına başvuran hasta ile 91
kanser olmayan infertil hasta karşılaştırılmış,
sonuç olarak depresyon ve anksiyete oranlarının kanser hastalarında daha fazla olduğu
gözlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Kanserli kadınların fertilite korunmasına
yönelik optimal tedaviyi alabilmeleri için erkenden ve uygun bir biçimde gerekli departmanlara yönlendirilmeleri gerekmektedir.
Yönlendirilen hastalara tüm fayda ve riskler
gerek yazılı gerekse görsel materyaller ile
ayrıntılı biçimde anlatılmalı ve hastalar bu
şekilde bilgilendirilmelidir. Uygun bir şekilde
fertilite korunmasından yararlanan kanserli
hastaların hayat kalitelerinin ve mental sağlıklarının daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu
konuyla alakalı yapılan çalışmalar genellikle küçük örneklemli retrospektif çalışmalar
olup, hasta memnuniyeti, depresyon, anksiyete gibi durumları inceleyecek geniş çaplı
prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Derleme

İlerleyen anne yaşı ve artan meme kanserli kadınlar... Bütün bunlara
ek olarak yine de fertilite koruma isteğinin devam etmesi... Hastanın
fertilitesini nasıl koruyarak tedavi planlayabiliriz? Ne gibi seçeneklerimiz var?

Yorumlayan
Uzm. Dr. M. Kiper ASLAN

MEME KANSERLİ HASTALARDA FERTİLİTENİN KORUNMASI;
GEREKLİLİĞİ, YÖNTEMLERİ ve GÜVENİLİRLİĞİ
Her yıl 25,000’den fazla meme kanseri tanısı alan üreme çağındaki kadın fertilitenin
korunması problemi ile karşı karşıya kalıyor.
Modern çağın gelişmesi ile birlikte ilk gebelik yaşı giderek artmakta ve üreme çağındaki çoğu kadın henüz çocuk sahibi olamadan
meme kanseri tanısı almaktadır. Meme kanseri tedavisinde gelişen yöntemler ile kadınlar
uygun tedaviler sonrasında yeniden çocuk

sahibi olmak istemektedir. Ancak uygulanan
gonadotoksik tedaviler nedeni ile çoğu hastada fertilite kaybı yaşanmaktadır. Norveç’te
yapılan bir çalışmada meme kanserli kadınların gebelik oranları sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığında hazard ratio (HR) 0.33 (95%
CI, 0.27–0.39) ve tüm kanserler ele alındığında bu oran 0.61 (95% CI, 0.58–0.64) olarak
bulunmuştur. Literatürde fertilitenin sağlan-

ması çoğu çalışmada spontan menstruasyonun geri dönmesi olarak kabul görmüştür.
Kemoterapi sonrası gelişen amenore kullanılan kemoterapotik ajanlara göre değişmekte
ve aynı zamanda hastanın yaşı da bu durumu oldukça etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalar kaynak alınarak oluşturulan Tablo
1.’de kullanılan kemoterapi protokollerine
bağlı amenore oranları gösterilmiştir.

TABLO 1. Standart Kemoterapi Protokollerine Göre Kemoterapi İlişkili Amenore Oranları
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Kemoterapi

Yaş

10

Yaş 31-35

Yaş 36-40

Siklofosfamid		
Siklofosfamid		
Siklofosfamid		
Siklofosfamid		
Epirubicin
Flurourasil
Doksorubisin		
Doksorubisin		
Siklofosfamid
Doksorubisin		
Siklofosfamid
Transtuzumab
Doksorubisin		
Siklofosfamid
Transtuzumab
+/- Paklitaksel
Doksorubisin		
Siklofosfamid
Transtuzumab
Paklitaksel
Transtuzumab		
Paklitaksel

%19		
%30-40				
%40						
%4						
%47				
%50		

%80-%95
%76
%86-%100
%80-%100

%0		
%33				
%13.9				
%68.2

%96-%100

%9-13				

%65-%73

%9-20		

%19-47		

%21-%61

%0-14				

%56-%67

%28

28

Yaş > 40

Fertility Preservation In Patients With Breast
Cancer: Necessity, Methods, and Safety
Adrienne G. Waks et al.
J Natl Compr Cancer Network 2016

Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi

Tablo1.’de de gözlendiği gibi özellikle erken
yaşta uygulanan kemoterapi sonrası amenore oranları ileri yaşlara göre oldukça az olup
sıklıkla geçici amenore gelişmektedir. Ama
öte yandan yine de kalıcı amenore gelişen
hastalar da olabilmektedir. Bu sebeple günümüzde fertilitenin korunmasına yönelik geliştirilen birçok yöntem mevcuttur. Ancak bu
yöntemlerin birbirlerine göre üstünlükleri ve
dezavantajları bulunmaktadır ve hangisinin
en uygun yöntem olduğu hala tartışmalıdır.
Meme kanserli hastalarda fertiliteyi koruma
yöntemleri başlıca; medikal olarak GnRH
agonist kullanımı, cerrahi olarak ovaryan doku kryoprezervasyonu ve ayrıca oosit-embryo kryoprezervasyonu gibi yöntemlerdir.
Literatürde en çok araştırılmış ve kabul görmüş yöntem embryo kryoprezervasyonudur.
Bu yöntem kontrollü ovaryan hiperstimülasyon sonrası IVF&ICSI sonrası oluşan embriyoları dondurma işlemidir. Avantaj olarak en
çok kabul gören yöntemlerin başında gelmekte ancak hormonal stimulasyon gerektirmesi,
2-6 hafta süren tedavi süreci ve erkek partner gerekliliği olması bu yöntemin dezavantajlarındandır. Oosit kryoprezervasyonu ise
ASRM tarafından 2012 yılında fertilitenin
korunmasına yönelik kabul edilen yöntemlerden biridir ve embriyo dondurulması işlemine benzer olarak bu yöntem de ovaryan
hiperstimulasyon sonrası toplanan oositlerin
dondurulması işlemidir. Her iki işlem de 2-6
hafta süren tedavi süreci nedeni ile kanser tedavisini etkileyebilmektedir. Bu sebeple literatürde yapılan çalışmalarda erken folikuler faz
yerine siklusun herhangi bir günü başlanan
stimülasyon ile de benzer sonuçların alındığı
gözlenmiş ve sonuç olarak erken folikuler fazı
beklemeksizin zaman kaybı olmadan stimulasyona başlanıp kolaylıkla yeterli sayıda oosit
toplanabilmektedir. Diğer tedirgin edici bir
konu ise ovaryan stimulasyon sırasında kullanılan eksojen hormonların mevcut meme

kanserine olabilecek etkisidir. Prospektif olarak yapılan iki çalışmada toplam 275 meme
kanserli hasta eksojen hormonlarla stimule
edilerek kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve
kanser progresyonu açısından olumsuz bir
etki bulunmamıştır. Kemoterapi öncesi letrozol ve gonadotropin ile stimule edilen kanserli
hastalarda %51,5 fertilite korunmuş ve kanserde progresyon gözlenmemiştir.
Gelişim gösteren diğer fertilite koruma yöntemlerinden biri ise ovaryan doku kryoprezervasyonudur. Bu yöntem kemoterapi öncesi
ooferektomi uygulanarak ovaryan korteksin
ince şeritler halinde dondurulması ve kemoterapi süreci bittikten sonra ototransplantasyonu işlemidir. Bu yöntemle ilk canlı doğum
2005 yılında oluşmuştur ve bugüne kadar
kayıtlı toplam 42 canlı doğum bildirilmiştir. Bu yöntemin en önemli dezavantajı malign hücre içerebilecek olan dokunun tekrar
transplante edilmesidir. Henüz böyle bir vaka
bildirimi olmadığı gibi yapılan histolojik çalışmalarda da bu riskin oldukça düşük olduğu
bildirilmiştir.
Fertilite korunması konusuna yönelik son
strateji ise kemoterapi sırasında GnRH agonisti kullanımıdır. GnRH agonisti kullanımı
kemoterapi sonrası ovaryan yetmezliğin gelişimini ovaryan ve uterin perfüzyonu azaltıcı, apoptotik mekanizmaları artırıcı, ve
germ hücre serisini koruyucu mekanizmalarla engellemektedir. POEMS (Prevention
of Early Menopause Study ) ve PROMISE
(Prevention of Menopause Induced by Chemotherapy) isimli iki randomize kontrollü
çalışmada kemoterapi sırasında triptorelin
ve goserelin kullanımının ovaryan yetmezlik
gelişimini anlamlı şekilde azalttığı gözlenmiştir. POEMS çalışmasında sadece kemoterapi
alan hastalarda ovaryan yetmezlik %22 hastada gelişirken kemoterapi ile birlikte GnRH
agonisti alan grupta bu oran %8’e kadar istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşmüştür.
(p:0,02) PROMİSE çalışmasında ise bu oran
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benzer şekilde %8.9 vs %25.9 şeklindedir. (p:
0,01) Öte yandan birçok çalışma da GnRH
agonisti kullanımının o kadar da etkili olmadığını ayrıca hormon reseptörü pozitif ya da
negatif olan meme kanserlerinde etkilerinin
tartışmalı olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca kemoterapi sırasında GnRH agonisti
kullanımının kemoterapinin etkinliğini azaltabileceğine dair teorik bilgiler de mevcuttur.
Tüm bu yöntemlere rağmen premenopozal
çağdaki meme kanseri tanısı alan kadınların
sadece %10’u fertilite koruma yöntemlerine
başvurmaktadır ve yöntem genellikle embriyo ya da oosit kryoprezervasyonu şeklinde olmaktadır. Bu kadınların yaklaşık %25’i tedavi
sonrası dondurulan embryo ya da oositlerini
kullanmakta ve ortalama bekleme süreci 5.25
yıl sürmektedir. Meme kanseri sonrası oluşan
gebeliklerin güvenilirliği ile ilişkin yapılan
çalışmalarda ise çoğunlukla gebeliğin kanser
üzerine progresif etkisinin olmadığı gösterilmiş ve şu anda hala devam etmekte olan
POSITIVE isimli prospektif randomize tek
kol çalışma da hormon pozitif meme kanserli
kadınların hastalık, fertilite, gebelik ve emosyonel durumlarını araştırmaktadır.
Sonuç olarak ilerleyen annelik yaşı ve artan
meme kanserli hasta sayısı ile birlikte fertilitenin korunması günümüzde oldukça önemli
bir konu haline gelmiştir ve yetersiz çalışmanın olması bu konuyu tartışması zor bir hale
getirmiştir. Literatür ağır adımlarla ilerlerken
bu konuda çalışmalar hala devam etmektedir.

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni

Derleme

Gonadotoksik tedavi öncesi üremenin korunması amacı ile, konvansiyonel olarak over dokusunun dondurulması ve sonrasında transplantasyonu yöntemi de uygulanabilir, in vitro aktivasyon yöntemi de uygulanabilir. Her ikisinin arasındaki teknik farklılıklar aşağıda ayrıntılı
bir şekilde yorumlandı.

Yorumlayan
Uzm. Dr. Işıl KASAPOĞLU

OVER DOKUSU DONDURULMASI VE TRANSPLANTASYONU
SONUÇLARININ EN UYGUN HALE GETİRİLMESİ;
AKTİVASYONA KARŞIN DOKU DONDURULMASI
Over dokusu dondurulması ve nakli (OTCP),
fertilitenin korunması amacı ile gonadotoksik
tedavi alması planlanan hastalarda sıklıkla
önerilen bir yöntemdir. Dondurulmuş, çözülmüş over doku nakli sonrası ilk canlı doğumlardan bu yana yaklaşık on yıl geçmiştir. Her
merkezin protokol ile ilgili kendi özel tekniği
olmakla birlikte, genellikle önerilen; tek overin veya overin bir bölümünün alınarak, yavaş
dondurma ve sıvı nitrojen içerisinde depolanma öncesi, alınan dokudan kalınlığı 0.3-2mm
olacak şekilde kortikal şeritler hazırlanmasıdır. Dokunun çözülmesi ve nakli yıllar sonra
gerçekleştirilebilir. Yakın zamanda OTCP
vakalarının değerlendirilmesi sonucu yayınlanan derlemede; tek over dokusu reimplantasyonu sonrası endokrin fonksiyonların geri
dönüşü ile ilişkili olarak over aktivitesinin yenilenmesi hastaların %93’de gerçekleşmiştir.
Yakın zamanda yapılan çalışmalarda In Vitro
Aktive (IVA) edilmiş OTCP olarak adlandırılan farklı bir metod sunulmaktadır. Bu metod
ile greftte bulunan inaktif folliküllerin aktivasyonunun stimüle edilmesi ve transplantasyon sonrası en kısa sürede matür folliküllerin
oluşturulması hedeflenmekte. Yöntemin özellikle azalmış over rezervine sahip hastalarda
faydalı olacağı öne sürülmektedir.
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Mevcut yazıda, iddiaların geçerliğinin ve
önerilen yeni metodun değerlendirilebilmesi
amacı ile iki farklı OTCP metodunun avantaj
ve dezavantajları üzerinde durularak, klinik
uygulamada hangi metodun, hangi durumda
uygulanması gerekliliği ile ilgili fikir oluşturmak amaçlanmıştır.
Teknik Farklılıklar
IVA OTCP, konvansiyonel OTCP’den farklı
olarak, çözünme sonrası greftin transplantasyonu öncesinde iki ek basamak içerir. İlk basamak doku greftlerinin 1-2 mm3’ lük parçalara bölünmesidir. Bu işlemin amacı dokuda
Hippo sinyal yolağını kesintiye uğratan aktin
polimerizasyonunun başlatılmasıdır. Böylelikle sekonder follikülden erken antral follikül
aşamasına folliküler büyüme desteklenmektedir. İkinci basamak ise greftin aktive olmayan
primordial folliküllerinin aktivasyonu için 2
gün süre ile fosfataz-tensin homolog (PTEN)
inhibitör ve fosfotidilinositol 3 kinaz (PI3K)
aktivatör ile in vitro kültüre edilmesidir.
İki yöntem arasındaki diğer önemli bir fark
ise, IVA OTCP vitrifikasyon gerektirirken,
konvansiyonel OTCP’de vitrifikasyon kullanan az sayıda merkez bulunmakla birlikte,
sıklıkla yavaş dondurma tekniği kullanılmak-
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tadır. Gebelikler ve canlı doğumlara bakıldığında yavaş dondurma tekniği klinik olarak
kendisini kanıtlamış olsa da vitrifikasyon ve
yavaş dondurma tekniklerini karşılaştıran
çalışmaların çelişkili sonuçları mevcuttur.
Vitrifikasyonun OTCP için yaygın olarak
kullanılmaması ve birçok hasta greft reimplantasyonu için uzun yıllar beklediği için,
vitrifikasyon ve yavaş dondurma teknikleri
arasında klinik olarak anlamlı farklılıkların
belirlenmesini sağlayacak data birikimi zaman alacağa benziyor.
Güvenlik
IVA OTCP’nin bir parçası olarak, over dokusunun kimyasal uyarıcılara maruz bırakılması güvenlik sorununu gündeme getirmiştir.
Maruziyetin oosit ve gelişecek olan fetüs üzerine etkileri henüz yeterli değerlendirilmemiş
olup, yaygın olarak klinik kullanıma girmeden önce uzun dönem etkilerin eksiksiz olarak değerlendirilmesi gereklidir. Belki de aktivasyonun tariflenen iki aşamasından sadece
birisi olan fragmantasyon basamağının tek
başına ek kimyasal madde kullanılmadan uygulanması düşünülebilir. Ancak fragmantasyon ile Hippo sinyal yolağının durdurulmasının tek başına follikül aktivasyonunu sağlayıp
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sağlamayacağı belirsizdir. Hippo sinyal yolağı, aktive olmamış folliküllerden ziyade, daha
geç aşamalardaki folliküllerin gelişiminde rol
almaktadır.
Özellikle kanser hastalarında güvenlik konusu daha fazla dikkate alınmalı. Birçok kanser
hastasında, bir veya daha fazla kemoterapi siklusu başlatıldıktan sonra over dokusu
alınarak saklanmakta. Böylece IVA OTCP
öncesinde toksik kemoterapi ajanına maruz
kalan büyümenin erken aşamasındaki folliküller, transplantasyondan kısa zaman sonra
fertilizasyonun sağlanması amacı ile büyümek için stimüle edilmekte. Hayvan çalışmalarında erken folliküler aşamada kemoterapötik ajana maruz kalan oositlerin fertilizasyonu
sonucunda belirgin olarak artmış fetal malformasyon ve gebelik kayıpları olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle kemoterapiden birkaç
ay sonra IVA OTCP amacı ile over dokusu
alınmasının önerilmesi mantıklı değildir.
Greft Ömrü
IVA OTCP’de follikül aktivasyonunun sağlanması amacı ile ek olarak uygulanan basamaklar greft ömrünü azaltan, istenmeyen
etki yaratmaktadır. Konvansiyonel OTCP
tekniğinin uygulandığı 60 vakanın değerlendirildiği bir derlemede, gretf fonksiyonunun
ortalama 4-5 yıl olduğu belirtilmiştir.
Azalan gretf büyüklüğünün azalan greft
ömrü ile ilişkili olduğunu gösteren klinik kanıt bulunmaktadır. Greft boyutunun azalmasının, aktivasyonu arttırarak sessiz follikülllerin kaybının hızlandırılması ve greft follikül

havuzu üzerine olumsuz etkisi olduğu hayvan
çalışmalarında da gösterilmiştir.
Aktivasyona sekonder primordial folliküllerin kaybı düşük over rezervli hastalarda ayrı
önem taşımaktadır. Özellikle önceki gonadotoksik ajanlara maruziyet nedeni ile azalmış follikül havuzunun aktivasyon ile daha
da azaltılması, greft ömrünü önemli ölçüde
etkileyecektir. Bunun yanında kısa dönemde
hızlı yanıt almak isteyen ve gebelik şansını en
kısa zamanda değerlendirmek isteyen hastalar için IVA OTCP faydalı olabilir. Bu durum
ileri reprodüktif yaştaki hastalar için ikilem
yaratabilir, uzun dönem ve kısa dönem beklentiler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalı.
Endokrin Fonksiyonlar
Konvansiyonel OTCP’nin önemli bir sonucu
IVA OTCP’de gözlenmeyen, greftin ovaryen
endokrin fonksiyonlarının yeniden kazanması
özelliğidir. Kadın sağlığında önemli rol alan
over endokrin fonksiyonların geri kazanılması hastaya belirgin fayda sağlayacaktır. Total
over rezervi azaldıkça, havuza katılan follikül
sayısı da azalmakta ve bu da OTCP hastalarında AMH düzeylerinin ölçülemeyecek
kadar düşük olmasına rağmen greftin yıllarca aktif olmasını açıklayabilmektedir. Oysa
IVA OTCP’de folliküller yapay olarak aktive
edildiği için fizyolojik yolaklar dışında büyümeye maruz bırakılmaktadır. Bu nedenle IVA
OTCP’de dokunun endokrin kapasitesi erken
tüketilmektedir. Uzamış endokrin fonksiyon
veya gebeliğin hızlıca sağlanabilmesi seçenek-
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leri hastanın durumuna göre değerlendirilerek en uygun yöntem seçimi yapılmalı.
Fertilite Sonuçları
Şüphesiz fertilitenin korunması amacı ile uygulanan herhangi bir prosedür için en önemli
sonuç başarılı gebelik elde edilmesidir. Kısa
dönemde ise her iki yöntemde de transplantasyon sonrası hedef en fazla sayıda matür
oosit elde edilebilmesidir. Uzun dönemde
konvansiyonel OTCP’de amaç over fonksiyonlarının olabildiğince uzun süreç için geri
kazanılması ve mümkünse spontan gebelik
elde edilmesidir. Bir hastada konvansiyonel
OTCP ile iki kez spontan iki kez IVF ile, dört
kez gebelik elde edildiği bildirilmiş. Birden
fazla hastada ise transplantasyondan 5 yıl
sonrasında gebelik elde edildiği bilinmektedir. Ancak greft yarı ömrünün azaltıldığı IVA
OTCP yöntemi ile transplantasyon sonrası
uzun dönemde reprodüktivite sağlanması
olası görünmemektedir.
Sonuç
OTCP iki cerrahi girişim gerektiren zahmetli
bir prosedürdür. İşlemin etkinliği; tanı, yaş,
transplante edilen doku miktarı gibi çeşitli
faktörlerce etkilenmektedir. IVA OTCP ile
sessiz folliküllerin aktivitesi indüklenerek greft
yarı ömrü azaltılabilmektedir. Ancak ileri yaşta transplantasyon denenecek ve kısa dönemde oosit eldesi hedeflenen hastalarda fayda
sağlayabilir. Ancak mevcut şartlarda OTCP
daha etkin ve uzun dönemde daha faydalı
gibi görünmekte.
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Kız çocuklarındaki çocukluk çağı kanserlerinde tedavi süreci ile birlikte kız çocuğunun gelecekteki fertilite potansiyeli de göz önünde
bulundurulması gereken önemli konulardan birisidir. Bu bağlamda
over dokusunun kryoprezervasyonu ne gibi endikasyonlarla uygulanmalıdır? Yanıt aşağıda…

Yorumlayan
Uzm. Dr. Pınar TÜRK

KANSERLİ PREPUBERTAL ÇAĞDAKİ KIZLARDA FERTİLİTE
PREZERVASYONUNDA OVARYAN DOKU KRİYOPREZERVASYONU
Çocukluk çağı kanserlerinde günümüzde sağkalım oranları özellikle son 40 yıllık süreçte
oldukça artmıştır. ABD’de 0-14 yaş grubu
malignitelerinde 1950-1954 yıllarında sağ kalım oranı %20 oranında iken 2008-2014 yıllarında bu oranın %87’lere kadar yükseldiği
görülmektedir. Yine Avrupa ülkelerinde 0-14
yaş grubu kanserlerinde ölüm oranı 1997’de
100000’de 3.9 iken 2012 yılında bu oran
100000’de 2.1’e kadar gerilemiştir. Genç
kanserli olgularda sağ kalımda artan oranlar
bu umut verici olsada diğer yandan bu durum
bu hastalarda bazı kronik morbiditelerin ortaya çıkmasına ve gündeme gelmesine neden
olmuştur. Bunlardan en önemlisi reprodüktif
çağda karşımıza çıkan fertilite problemleridir.
Özellikle bazı tedavi rejimlerinde (sitotoksik
ajanlar,radroterapi.) infertilite riski oldukça
yüksektir.Örneğin çocukluk çağı kanserleri
ile ilgili yapılan geniş hasta gurubu içeren
bir çalışmada bu yaş grubunda overler 5-10
GY dozunda radyoterapiye maruz kaldıktan
sonraki gebelik oranları 0.56 iken sözkonusu
radyoterapi dozu 10 gy olduğunda gebelik
oranları 0.18’e gerilemektedir. Bu hastalarda
tedavi sonrasında ovaryan fonksiyonların bir
miktar geri döndüğü görülesede bu hasta grubunda subfertilite kaçınılmazdır.
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Bu derlemenin amacı kanserli bu genç hastalarda tedavi öncesi ovaryan doku kriyperezervayonu yapmamnın hastaya gelecekteki olası
getirilerini tartırşmaktır.
Bizim klinik pratiğimizde kanser tanısı alan
bu hastaların tamamına tanı aşamasında
mevcut fertilite durumları ve tedavi sonrasıda
oluşacak olası fertilite problemleri hakkında
detaylı bilgi verilmektedir ve hastalar tanı
ve tedavi süreçlerine göre infertilite riskleri açısından düşük, orta yüksek riskli olarak
gruplandırılmaktadırlar. Aslında infertilite
riski düşük olan grupta kriyoprezervasyon
gerekliliği tartışılsada Amerikan Klinik onkoloji derneği prepubertal yaş grubunda hertürlü fertilite prezervasyonunu önermektedir.
Ancak mevcut prosedürün invaziv oluşu da
gözetilerek doğurabileceği riskler gözönüne
alındığında uygulanacak hasta grubunun
seçimi oldukça önemlidir. Bu çalışmadada
buradan yola çıkarak malignite tanısı alan
hastalar over kriyoprezervasyonu açısından
sonuçları ile değerlendilmiştir.
Over Rezervi Değerlendirmesi ve
Over Kriyoprezervasyonun Ortaya
Çıkış Süreci
İnsanlarda over dokusu aslında reprodüktif
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çağda hormon aktif olarak işlev görsede prepubertal dönemde yani çocukluk çağı boyunca da aktif, dinamik bir organdır. Ovaryan
foliküller her yaşta farklı düzeylerde maturasyon gösterirler ama özellikle prepubertal
yaşta belirli mekanizmalarla daha çok atreziye uğrarlar ve immatür foliküller yokolurken
kaliteli folikül havuzu belirginleşmiş olur. İşte
buradan yola çıkarak sağlıklı kadınlarda yaşla
ilişkili olarak henüz büyümemiş olan foliküllerden oluşan bir folikül havuzu kavramı tanımlanmıştır. Ve iştebu nedenle teorik olarak
prepubertal çağ kriyoprezervasyon için ideal
zaman gibi görünmektedir. Çünkü zaten
morfolojik olarak kötü foliküller bu adölösan
çağa kadar atreziye gitmiştir ve kalan folikül
havuzuda sonrasında fonksiyonel geridönüş
oranları oldukça yüksektir.
Ovaryan rezervi gösteren ideal bir marker
olmamakla beraber günümüzde yetişkin kadınlarda en çok kullanılan indirek biyomarker AMH’dır ve bu konuda pek çok çalışma
yapılmaya devam etmektedir.
Sitotoksik ajanların foliküler büyümeye etkileri artık bilinsede ovaryan rezervi azaltan
diğer mekanizmalar üzerine hala çalışmalar
yapılmaya devam etmektedir. Farklı sitoksik ajanlarda overde farklı hücre gruplarına
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etki ederler örneğin sisplatin ve doksorubisin
primer olarak foliküllere ve granüloza hücrelerine etki etmektedir. Yine radyasyon büyümeye hazır küçük folikül havuzunda defektif
etki yapar. Pelvik radyasyonun aslında sadece
overlere değil uterus üzerinede etkileri mevcuttur. Bunun sonucu olarak bu hastalarda
uterusun kanlanması ve büyümeside zarar
görür ve ileride yetişkin çağda geç dönem
gebelik kayıpları,fetal büyüme kısıtlılıkları ve
prematür doğumlar bu hastalarda daha sık
görülmektedir.
Ovaryan Doku Kriyoprezervasyonun
Endikasyonları
Over doku kriyoprezervasyonu aslında özellikle prepubertal çağda fertilite kaybına neden olacak tedavi prosedürleri öncesinde
sökonusudur. Sadece radyoterapi alacak
hastalarda ooferopeksi overkriyoprezervasyonuna alternatif bir tedavi seçeneği olabilir.
Over doku prezervasyonu laparoskopi tekniği
ile pratik olarak yapılabilen invaziv bir yöntemdir. Burada amaç mümkünse tek over
dokusundan multipl overyan korteks dokusu
örneklemektir. Burada önemli olan hasta seçimini iyi yapmak, klinik gerekliliği iyi ortaya
koymak, hastayı ve ailesini mevcut cerrahi ve
olası komplikasyonları hakkında detaylı bilgilendirmektir.
1996’dan bu yana bu prosedür bu yaş aralığındaki hasta grubuna merkezimizde Edinburg
seleksiyon kriterlerine seçilmiş hastalara öne-

rilmektedir. Bu süre zarfında tanı alan toplam
410 hastadan 34’üne bu kriterlere göre tedavi öncesi over kriyoprezerasyonu önerildi.
Bu hastalardan 13’ü kriyoprezervasyonunu
reddederken ve 21’i kabul etti. Overyan kriyoprezervasyonu kabul eden hastalardan ise
14 tanesi bu işleme uygun görüldü ve laparoskopik olarak prosedür uygulandı. Takiplerinde bu hastalardan 6 tanesinde 13 yaşından
önce prematür ovaryan yetmezlik gelişitiği
görüldü. Ancak tanımladığımız Edinburg
kriterlerine göre Overyan kriyoprezervasyon
önerilmeyen 376 hastadan sadece 1 tanesinde
prematür ovaryan yetmezlik geliştiği görüldü.
Dolayısı ile önerilen prosedürün invazi tarafları göz önüne alındığında klinik kullanımda
hasta seçiminin önemi yarar zarar ilişkisi düşünüldüğünde ortaya konmuş oldu. Bu klinik
tecrübeden yola çıkarak tanımlanan kriterler
klinik kullanımda oldukça pratik bir seçenek
sunmaktadır.
Over Dokusunun Re-İmplantasyonunda
Potansiyel Endikasyonlar
Kryoprezerve edilen over dokusunun re-implantasyonun esas endikasyonunu fertilite restorasyonu oluşturmaktadır. Literatürde buzamana kadar re-implante edilen over dokuları
sonucu 60’ın üzerinde canlı doğum gerçekleşti. Farklı çalışmalarda bu erişkin kadınların
çoğunda transplantasyon sonrası ilk 4 ayda
yaklaşık %25’lere ulaşan canlı doğum oranı
mevcut olduğu gözlendi.
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Fertilite prezervasyonundan başka yine prematür ovaryan yetmezlik gelişen olgularda
overin hormonal aktivitesinin geri kazanılması açısından re-implanltasyon diğer bir
önemli endikasyonu oluşturmaktadır.
Sonuç
Başta genel anestezikler olmak üzere bir takım invaziv girişime bağlı oluşabilecek pek
çok komplikasyon göz önüne alındığında over
dokusu prezervasyonu çocuklarda aslında halen deneysel kabul edilen bir prosedürdür.
Bu nedenle çocukluk çağı kanserlerinde over
kriyoprezervasyonundan önce bazı etik ve aydınlatılmış onam alınması önemlidir. Dolayısı ile olası riskler gözetildiğinde bu yaş hasta
grubunda over kriyoprezervasyonundan önce
aslında hasta seçimi oldukça önemlidir. Burada tariflediğimiz kriterlere göre bu prosedürün özellikle prematür ovaryan yetmezlik riski yüksek olan ve cerrahi uygulamaya uygun
olan hastalarda yapılması daha güvenilir ve
efektif olacaktır.
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Aslında hepimiz klasik ovaryan stimulasyonun foliküler fazla başladığını biliriz ve hastaya kontrollü ovaryan stimulasyon başlarken mens
başlangıcını bekleriz. Fakat bir çok çalışma var ki luteal fazda başlayan stimülasyonların da farklı avantajları olduğunu gösteriyor. Bu
metaanalizde iki yaklaşım arasındaki farklılıklar masaya yatırılıyor.

Yorumlayan
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LUTEAL FAZDA OVARİAN STİMULASYON:
SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ
Üreme dönemindeki kadınlar da çocuk doğurma işlevlerini tamamlayamadan gonadotoksik tedavi ile karşı karşıya kalmaktadır ve
bu hastalar tedavi sonrasında tedaviye bağlı
oluşan infertilite olasılığı konusunda bilgilendirilmelidirler.
Üremenin korunması için çok sayıda seçenek
vardır ve bunlardan oosit ve embryo kriyoprezervasyonu en önemlilerindendir. Her iki
yöntem de yardımcı üreme teknikleri (YÜT)
ile overyan stimulasyonu kapsamaktadır. Yeni
protokoller stimüle olmamış oositlerin toplanması ve in vitro maturasyonunu araştırmakta iken, bu teknikler de halen deneyseldir.
Konvansiyonel YÜT protokollerinde tedavi
erken folliküler fazda başlanan yaklaşık 2 haftalık kontrollü overyan stimulasyonu gerektirmektedir. Fertilite prezervasyonu için başvuran kadınlar menstrual sikluslarının herhangi
bir döneminde olabildiklerinden, bu geleneksel yaklaşım ile bu hastaların kanser tedavisi 6
haftaya kadar gecikebilmektedir. Tedavideki
bu gecikme nedeniyle bazı hastalar kanser
tedavisine bir an önce başlamak için fertilite prezervasyonundan vazgeçmektedir. Bu
konvasiyonel protokoller folliküler seçilmenin
siklusun sadece bir döneminde olduǧu düşüncesine dayanmaktadır, fakat bu teoriye karşı
foliküler seçilmenin siklus boyunca çoklu dalgalar halinde olduǧu fikri ortaya atılmıştır. Bu
hipotez ovarian stimulasyonun folliküler faz
yerine siklusun herhangi bir zamanında başlanabilmesi fikrini doğurmuştur.
Erken folliküler faz dışında ovarian stimulasyona güvenli ve etkin bir şekilde başlanabileceği ilk olarak Von Wolff ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Sönmezer ve ark. yeni
teşhis edilmiş meme kanseri olan 3 kadında
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rastlantısal olarak ovarian stimulasyonla başarılı sonuç elde edilen vaka serilerini bildirmişlerdir. Aynı biçimde Nayak ve Wakim luteal
fazda stimulasyon ve embryo kriyoprezervasyonu ile 4 kadında 17 gün içinde kanser tedavisine başlanabildiğini bildirmişlerdir. Özkaya ve arkadaşları 2012 başında yeni Hodgkin
Lenfoma tanısı almış bir kadında başarılı bir
luteal stimulasyon bildirmiştir. Çakmak ve arkadaşları fertilite prezervasyon istemi olan125
kadını içeren retrospektif kohort çalışmalarında radyoterapi veya kemoterapi öncesi
konvansiyonel veya rastlantısal stimulasyon
başlama arasında fark saptamamışlardır .
Mevcut literatür sadece gözlemsel ve küçük
çalışmaları içermektedir. Bu nedenle bu çalışmada da fertilite prezervasyonu amaçlı luteal
fazda stimulasyonun başarısını değerlendirmek için konuyla ilgili yayınların sistematik
derlemesi ve meta-analizi yapılmıştır.
Niteliksel analiz ve sistematik derlemede luteal fazda overyan stimulasyona başlanmış
ve oosit toplanmış tüm çalışmalar dahil edilmiş. Niceliksel meta-analizde ise luteal fazda
ovarian stimulasyona başlanmış kadınlar ile
stimulasyonu folliküler fazda başlanmış kontrol grubunun karşılaştırıldığı çalışmalar dahil
edilmiş. Primer sonuç elde edilen oosit sayısı,
sekonder sonuçlar ise toplam gonadotropin
dozu, stimulasyon süresi, pik estradiol seviyesi
ve gebelik oranı olarak belirlenmiş
Analize dahil edilen çalışmaların çoğunluğu
fertilite prezervasyonu için takip edilen hastaları içermekte iken 4 tanesi infertil hasta
grubunu bir çalışma da oosit donör ve alıcılarını içermekte ve birisinde in vitro maturasyon yapılmıştır. Tüm dahil edilen çalışmalar
primer sonuç olarak elde edilen oosit sayısını
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bildirmiştir. Sadece dört çalışmada dondurma çözme sonrası gebelik oranları bildirilmiştir. Kuang ve arkadaşları 242 hastada spontan
ovulasyon sonrası stimulasyon 229 embryo
dondurma ve sonrasında transferi ile % 48,9
devam eden gebelik oranları bildirmişlerdir
fakat karşılaştırma grubu yoktur. Başka bir
çalışmada Kuang ve ark. bir siklusta çift stimulasyon ve oosit toplama gerçekleştirmişler,
stimulasyona erken folliküler fazda letrazol,
klomifen ve human menopozal gonadotropin
ile başlanmış, oosit maturasyonu için GnRH
agonist kullanılmıştır. HMG ve letrazole oosit toplanma sonrası tekrar başlanarak tekrar
GnRH agonist ile tetikleme sonrası ikinci
oosit toplanması yapılmıştır. Folliküler stimulasyonda elde edilen oositlerin gebelikleri
ile luteal fazda toplanan oositlerin gebelik
oranları karşılaştırılmış, benzer implantasyon
ve devam eden gebelik oranları bildirilmiştir.
Buendgen ve ark. stimulasyonu luteal fazda
başlanan 10 kadınla, yaş, BMI ve infertilite
süresi benzer folliküler fazda stimulasyon başlanan 30 hastayı karşılaştırmış, luteal stimulasyon başlanan on siklusun birinde devam
eden gebelik varken, folliküler stimulasyon
başlanan 30 hastanın 6’sında devam eden gebelik bildirilmiş ve bu fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. Son olarak Martinez
ve ark. luteal ve follikler stimulasyon başlanan dokuz oosit donörünün alıcılardaki sonuçlarını karşılaştırdığında gebelik oranları
açısından fark saptamamıştır. Washington
Üniversitesi primer verilerine bakıldığında
38 hastaya folliküler fazda 5 hastaya da luteal
fazda stimulasyon başlanmış, toplam gonadotropin dozu, stimulasyon süresi, elde edilen
toplam oosit sayısı veya matür oosit sayısı ve
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fertilizasyon oranlarında fark saptanmamıştır.
Niceliksel Analiz
Son niceliksel meta-analize 338 kadını kapsayan sekiz çalışma ve Washington Üniversitesi
verileri dahil edilmiş, 16 niteliksel çalışmanın
sekizi kontrol grubu olmaması nedeniyle çıkarılmıştır. Sonuçlara bakıldığında stimulasyon
karakteristikleri analiz edildiğinde iki kohort
arasında yaş farkı saptanmamıştır. Luteal fazda stimulasyon başlanan sikluslar hafif daha
uzun sürmüş ve toplam gonadotropin dozu
daha fazla olarak bulunmuştur. Fakat pik estradiol seviyeleri veya toplam elde edilen oosit
sayısında fark saptanmamıştır. Luteal fazda
hafif daha fazla matür oosit elde edilmiştir.
Fertilizasyon oranları luteal fazda stimulasyon başlananlarda daha yüksek saptanmış,
dört çalışmanın sonuçlarına göre dondurulmuş embryo sayılarında fark saptanmamıştır.
Fertilite prezervasyonu için yapılan çalışmaları içeren subgroup analizinde 251 kadının
stimulasyon sonuçlarına bakıldığında yaş,
pik estradiol veya toplam oosit sayısı açısından fark saptanmamıştır. Yine luteal fazda
stimulasyon başlananlarda daha fazla toplam
gonadotropin dozu, daha uzun stimulasyon
süresi ve daha fazla fertilizasyon oranı saptanmıştır.
Bu sonuçlara göre; ovarian stimulasyona
menstrual siklusun herhangi bir döneminde
güvenli ve etkin bir şekilde başlanabilir. Stimulasyon süresinin uzaması ve toplam gonadotropin dozunun fazla olmasına rağmen,
elde edilen oosit sayısı ve kalitesi açısından
fark yoktur. Bu durum folliküler seçilmenin
siklusun sadece bir döneminde deǧil dalgalar
halinde olduǧu hipotezini desteklemektedir.
Bu çalışmanın güçlü yanı sistematik derleme
ve meta-analiz protokollerine titizlikle uyulmasıdır. Primer sonuç olarak over rezervini

ve yanıtını yansıtan; gebelik ve canlı doğum
oranlarını öngörmede kullanılabilen oosit
sayısı alınmıştır. Post hoc güç analizine göre
çalışma %93 güç ile istatistiksel anlamlı 2 oosit farkını saptayabilecek yeterliliktedir. Son
olarak da bu meta-analiz çoǧu çalışmanın
ayrı ayrı sonuçlarıyla benzer sonuca ulaşmıştır. Meta-analizler içerdikleri çalışmaların kalitesi ile sınırlanmaktadır. Bu analizde
13 çalışmanın onu retrospektifti ve hasta
sayısı kısıtlıydı. Konuyla ilgili 1. düzey çalışma yoktu. Dahil edilen gözlemsel çalışmalar
dünyanın pek çok yerinde yapıldığı için klinik
pratik farklılıkları mevcuttu. Ayrıca hasta populasyonu kanserin tipi, şiddeti, tedavi yaşı,
stimulasyonun ve kanser tedavisinin aciliyeti
ve stimulasyona kadar geçen süre açısından
farklılıklar göstermekteydi. Sonuç olarak stimulasyon sonuçları heterojendi. Stimulasyon
süresi, toplam gonadotropin dozu, ve östradiol seviyelerinde belirgin heterojenite mevcuttu (%78, %83, %90), bu nedenle bu sonuçlar
dikkatli yorumlanmalıdır. Fakat fertilite prezervasyonu sikluslarını içeren subgrup analizinde bazı değişkenlerde düzelme izlendi.
Fertilite prezervasyon sikluslarında, östradiol
seviyeleri arasında belirgin fark olması, östrojen sensitif tümörlerde maruziyeti azaltmak

Yaş (yıl)
Stimulasyon süresi (gün)
Toplam gonadotropin dozu
Pik östradiol (pg/nL)
Oosit sayısı
Matür oosit sayısı
Fertilizasyon oranı
Dondurulan embryo sayısı

amaçlı aramotaz inhibitörlerinin değişken
kullanımından kaynaklanmaktadır.
Bu sistematik derlemenin amacı bu önemli ve
güncel konudaki mevcut kanıtları ve devam
eden araştırmaları özetlemektir. Bu bilginin
yayılması Reproduktif Endokrinologlardaki
fertilite prezervasyon pratiklerinin farklılık
gösterdiǧinin saptanmış olması nedeniyle
kritik öneme sahiptir. Konuyla ilgili randomize kontrollü çalışma yoktur fakat tedavi gecikmesinin onkolojik tedaviyi etkileyebileceği
fertilite prezervasyon sikluslarında yapılması
etik değildir. Bu nedenle bu sistematik derleme ve meta-analizin ortak sonuçları fertilite
prezervasyonu gereken durumlarda overyan
stimulasyona rastlantısal başlanmasını desteklemektedir.
Sonuç olarak fertilite prezervasyonu için
kontrollü overyan situmulasyona luteal fazda
oosit sayı ve kalitesini düşürmeden güvenli
ve etkin bir şekilde başlanabilir. Bu seçenek
gonadoktoksik tedavi alacak olan reproduktif
dönemdeki tüm hastalarla tartışılmalıdır. Bu
bilginin yayılması fertilite prezervasyon stratejilerinin farklılık göstermesi nedeniyle çok
önemlidir. Genel infertil populasyonda luteal stimulasyonun yaygın kullanımı için daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Luteal

Folliküler

p-değeri

30.9
11
2820.4
1334.9
10.6
7.6
77.2%
4.7

31.2
9.7
2522.1
1620.6
11.9
8.4
68.9%
6.2

NS
0.003
<0.001
NS
Ns
0.007
0.008
NS

NS: not significant
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Çocukluk ve adolesan çağda fertilitesini kaybetme riski ile karşı
karşıya kalan tüm hastalara fertiliteyi korunma seçenekleri ile ilgili
yeterli bilgilendirme ve konsültasyonlar yapılmalıdır. Oosit dondurma
deneysel olmaktan çıktığı için özellikle postpubertal adolesanlarda
ilave tedavi seçeneğidir. Bu konuda yapılan çalışmalar tedavi seçeneklerinin çoğalmasına hız kazandırmaktadır.
Yorumlayan
Uzm. Dr. İnci KAHYAOĞLU

ÇOCUKLAR VE ADOLESANLARDA FERTİLİTENİN KORUNMASI
Fertilitenin korunması, ileride gebeliğin oluşturulabilmesi için gametlerin korunması sürecidir. Tıp alanındaki gelişmeler, malign hastalıklara sahip pediatrik ve adolesan hastaların
reprodüktif çağın ötesine kadar yaşamlarını
sürdürebilmelerini olanaklı hale getirmiştir.
American Society of Clinical Oncology ve
American Society for Reproductive Medicine
gonadotoksik tedavi alacak hastaların, tedavi
süreci öncesinde fertilitenin korunması ve gelecekteki üreme seçenekleri konusunda bilgilendirilmelerini önermektedir.
Fertilitenin Korunma Endikasyonları
Çocuk ve adolesanlarda fertilitenin korunması için temel endikasyonlar, gonadotoksik
tedaviler veya premature ovaryan yetmezliğe
neden olabilecek medikal durumlar yanında
over veya testis dokusunun alınmasını gerektiren durumlardır. Kanser ve tedavisi gonadal
fonksiyonların kaybı ve infertiliteye neden olan
önemli bir risk faktörüdür. Son birkaç dekatta
çocukluk çağı kanserleri hafif bir artış göstermiş olsa da, 5 yıllık sağkalım oranları da artış
göstermiş, 1970’lerde %58’lerden günümüzde
%80’lerin üzerine çıkmıştır. Çocuklarda en sık
görülen kanserler lösemi (%30), beyin ve santral sinir sistemi tümörleri (%26), lenfoma (%6),
nöroblastom, Wilm’s tümörü, rabdomyosarkom, retinoblastom ve kemik kanserleridir.
Adolesanlarda ise en sık görülen kanserler Hodgkin lenfoma, tiroid kanserleri, beyin ve santral sinir sistemi tümörleri ve testiküler germ
hücreli tümörler olup, 5 yıllık sağkalım oranları kızlar için %85, erkekler içinse yaklaşık %80
civarındadır.
Juvenil Sistemik Lupus Eritematosis, Nefrotik
Sendrom gibi Renal Hastalıklar, Turner Sendromu, Galaktozemi, Kallmann Sendromu,
Herediter veya Akkiz Hemokromatosis fertilite koruyucu yaklaşımlar için aday olabilecek
diğer hastalıklardır.
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Gametlerin Dondurulması
Kryoprezervasyon (dondurma) yapısal olarak
intakt canlı doku veya hücrelerin çok düşük
sıcaklıkta korunması işlemidir.
İnsan sperminin dondurulmasının temelleri,
ilk olarak Polge ve ark ile Sherman ve Bunge
tarafından inseminasyon sikluslarında dondurulup çözülmüş spermlerin kullanılması
ile oluşan gebeliklerin bildirimi ile atılmıştır.
Ardından sıvı nitrojen içerisinde daha düşük
derecelerde spermlerin saklanmasının daha
üstün bir teknik olduğunun saptanması ile gelişmeler hız kazanmıştır. Sperm dondurulup
çözüldükten sonra yapısal bütünlük yanında
fonksiyonel bütünlüğünü de korumak zorundadır. Semen kalitesindeki düşüklük çözme işlemi sonrasında sperme daha çok hasar vereceğinden, normal örneklere göre fertilizasyon
oranları daha çok bozulacaktır. Bununla beraber, yüzey alanının büyük, hacminin küçük
oluşu dondurma için sprematozoayı uygun
bir seçenek haline getirmiş ve fertilite koruyucu bir yöntem olarak diğerlerinden daha önce
kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur.
Dondurulan oositten elde edilen gebelik ilk
olarak 1986 yılında bildirilmiştir. ICSI’nin ve
vitrifikasyon yöntemlerinin kullanılmaya başlanması, kadınlarda yumurta dondurulmasının yagınlaşmasında mihenk taşları olmuştur.
Ocak 2013’ten bu yana oosit kriyoprezervasyonu deneysel bir işlem olmaktan çıkarılmıştır. Dondurulmuş oosit kullanılarak yapılan
sikluslarda fertilizasyon oranları %75, implantasyon oranları %40 olmakla birlikte bu
oranlar taze oositlerin kullanıldığı siklusların
başarıları ile benzerdir.
Fertilitenin Korunmasında Etik
ve Psiko-sosyal Hususlar
Çocukluk çağı kanserlerinden kurtulan adolesan ve genç yetişkinler arasında yapılan
grup değerlendirmelerinde, hem kendi iyilik
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halleri hem de kişisel ilişkilerinde olası infertilite riskinden etkilendikleri görülmüştür.
Kanserden kurtulan hastalar kendi biyolojik
çocuklarına sahip olmayı istemekte ve kurtulanların sayısı arttıkça bu durumun önemi
daha da artmaktadır. Sağlık personelinin,
hastanın gelecekle ilgili çocuk sahibi olma
konusundaki fikirlerinin değişebileceğini göz
önüne almasında fayda vardır. Tedavi öncesi
çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söyleyen
6 hastadan biri tedavi sonrasında kararını değiştirmektedir. Bu durum, fertilite koruyucu
yaklaşımlar konusunda verilecek konsültasyonun önemini daha da arttırmaktadır.
Fertilite Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
Rutin olarak kullanılan belirteçler; Anti-Mullerian Hormon (AMH), Antral Folikül Sayısı, Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH) ve
Estradiol olup kemoterapi ve radioterapi bu
belirteçleri olumsuz olarak etkileyecek ve fertilite potansiyelini düşürecektir. AMH en sık
kullanılan belirteçtir, fakat pediatrik popülasyon için normal değerlerin standardizasyonu
bulunmamaktadır. Menstrüel siklus dönemi
veya eksojen hormonlardan etkilenmemesi
avantaj olmasına karşın, gelecekteki fertilite
potansiyelini garanti altına alacak veya gebelik oluşmayacağını belirleyecek kesin değerler bulunmamaktadır. Menstrüel sikluslar
ve FSH değerleri tedavi sonrası konsepsiyonu
predikte etmede güvenilir değildir.
Tüm riskler bilinmemekle birlikte, fertilitenin
korunması konusunda sunulan seçeneklerin
prognozu kötüleştirmediği ve rekürrens riskini arttırmadığı görülmektedir. Kanser öyküsü olan çocuklardan doğanlarda konjenital
malformasyon riki, kanser veya kromozomal
sendrom risklerinde artış gözlenmemiştir.

Fertility Preservation In Children and Adolescents
Stephanie J. Estes et al.
Endocrinol Metab Clin N Am 2015

Ankara Etlik Zübeyde Hanım ÜYT Merkezi

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Prepubertal Erkekler
Testiküler doku dondurulması:
Eksperimental olup prepubertal erkek çocuklarında kullanılabilecek tek yöntemdir.
Spermatogonyal kök hücre transplantasyonu, xenotransplantasyon, ve
in-vitro sperm matürasyonu:
Testiküler dokunun prepubertal erkekten alınıp dondurularak çözüldükten sonra fareye
yerleştirilmesidir. Hayvan modellerinde spermatogonyal kök hücre alınması, reimplantasyonu ve in-vitro maturasyonla matur spermatozoa oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.
Postpubertal Erkekler
Sperm dondurma:
Postpubertal erkeklerde standart yöntemdir.
Kemoterapi spermde DNA hasarını artıracağından tedavi öncesi işlem yapılır. Litertürde
28 yıllık dondurulmuş spermle canlı doğum
bildirilmiştir.
Testiküler sperm ekstraksiyonu:
Perkütan epididimal sperm aspirasyonu,
testiküler sperm aspirasyonu ve mikroepididimal sperm aspirasyonu ile cerrahi olarak
sperm elde edilmesidir.
Prepubertal Kızlar
Over dokusu dondurulması:
Genellikle laparoskopik olarak elde edilen
over dokusu veya kortikal şeritlerin dondurulmasıdır. Prepubertal kızlarda tek tedavi seçeneği olup, onkolojik tedavinin ertelenemeyeceği postpubertal kızlarda da kullanılabilir.
Eksperimental bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Ovaryan korteks heterotopik (ön
kol veya abdomenin subkutan dokusu) veya
ortotopik (ovaryan fossa/ligamentum latum)
olarak transplante edilebilir. Heterotopik
transplantasyon IVF işlemini gerektirirken,

pelvise transplant yapılması doğal yolla konsepsiyona da olanak sağlar. Ovaryan dokunun reimplantasyonu teorik olarak rekürrens
riski taşımaktadır.
Over dokusu transpozisyonu/
oophoropeksi:
Cerrrahi olarak çoğunlukla da laparoskopi ile
overlerin radyasyon alanının dışına alınmasıdır. Pelvik bölgeye alınacak radyasyon dozu
prepubertal kızlarda 15Gy, postpubertal kızlarda ise 10 Gy üzerine çıktığında amenore
ve infertilite riski taşımaktadır. İşlem over
torsiyonu, barsak obstrüksiyonu, abdominal
ağrı gibi komplikasyon riski taşımaktadır.
%80’lara varan başarı bildirilmektedir.
Postpubertal Kızlar
Matür oositlerin dondurulması:
Gonadotropinler ile overlerin stimülasyonuna tarihsel olarak sadece belli günde başlanırken, artık günümüzde siklusun herhangi bir
gününde (random start) başlanan protokoller
tedaviye kadar geçecek süreyi kısaltmaktadır.
İyi prognozlu hastalarda yapılan çalışmalarda vitrifiye edilen oositlerle taze oositlerin
implantasyon ve gebelik oranlarının benzer
olduğu görülmüştür. Şu an için standart bir
yaklaşım olarak görülmekte olup ekperimental bir yaklaşım olmaktan çıkarılmıştır. Uzun
sureli dondurmanın (3.5 yıl) canlı doğum
oranlarını veya kromozomal anomali riskini
arttırmadığı gösterilmiştir.
Embryo dondurulması:
Fertilitenin korunmasında standart tekniktir.
Partner veya donor sperme ihtiyaç duyulması
çocuk ve adolesan popülasyonunda bu yöntemi daha az uygulanabilir kılmaktadır.

ile doğum tercih edilir. %60 hastada gebelik
oluşurken, bu hastalarda preterm doğum ve
ikinci trimesterde gebelik kaybı riski artmıştır.
Rekürrens %4 olarak bildirilirken rutin postpartum histerektomi önerilmemektedir.
Gonadların medikal supresyonu:
Gonadotropin-releasing hormone analoğu
kullanılarak yapılan gonadal supresyon tartışmalı bir konu olup, hayvan çalışmaları ve
insanlarda yapılan nonrandomize çalışmalarda koruyucu etkisi gösterilmiş, fakat German
Hodgkin Study Group randomize çalışması
ve diğerlerinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Dokuz çalışmanın değerlendirildiği Del
Mastro tarafından yapılan yakın zamanlı
metaanalizde premature ovaryan yetmezliğin
(POY) GnRHa kullanımı ile anlamlı olarak
azaldığı tespit edilmiş, fakat çalışmalarda
POY’in farklı şekillerde tanımlandığı görülmüştür (çoğunda menstrüasyon over fonksiyonlarının bir göstergesi kabul edilmiş ve
takip süresi 6 ila 36 ay arasında değişmiştir).
American Society of Clinical Oncology ve
European Society for Medical Oncology GnRHa’larını tüm hastalar için standart tedavi
olarak kabul etmemektedir. Fakat hastalarda
menstrual kanamayı azalttığı için avantajlı
olabilmektedir.
Özetle; çocukluk ve adolesan çağda fertilitesini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan tüm
hastalara fertiliteyi korunma seçenekleri ile
ilgili yeterli bilgilendirme ve konsültasyonlar yapılmalıdır. Oosit dondurma deneysel
olmaktan çıktığı için özellikle postpubertal
adolesanlarda ilave tedavi seçeneğidir. Bu konuda yapılan çalışmalar tedavi seçeneklerinin
çoğalmasına hız kazandırmaktadır.

Trakelektomi:
1A1, 1A2 veya 1B1 serviks kanserinde uygulanan, serviksin vajinal, laparoskopik veya
abdominal olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi sırasında genellikle serklaj da koyulur, sezaryen
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Oosit kriyoprezervasyonu özellikle donasyon merkezleri için faydalı,
etkin sonuçları olan bir teknik olarak öne çıkmaktadır. Oosit dondurulması ve canlı geri dönüşüm oranı ile ilgili en önemli parametre
oosit yaşıdır. Ülkemizde uygulanmakta olan azalmış over rezervi olan
kadınların oositlerinin dondurulması önerilen bir endikasyon olmayıp, ilerleyen yıllarda yüz güldürücü sonuçlar alamayacağımızı da bize
göstermektedir.

Yorumlayan
Embriyolog Nur Pınar ÇİMEN

OOSİT KRİYOPREZERVASYONU: ŞU AN NEREDEYİZ?
Avustralya’da 1986’da dondurulmuş oosit ile
ilk canlı doğumun gerçekleşmesi ile bu alanda
gelişmeler artmıştır. Embriyo dondurulması
ile ilgili yasal sınırlamalar ve etik endişeler bu
konudaki araştırmaları hızlandırmıştır.
Metod: Ocak 1980-Aralık 2015 arasında
Web of Science ve Pubmed veri tabanında
yer alan uygun çalışmalar dahil edilmiştir.
Oosit Kriyoprezervasyonun Tarihçesi: ASRM’nin 2013 yılında 4 randomize kontrollü
çalışmanın sonuçları ile (Cobo 2008, 2010 a,
Rienzi 2010, Parmegiani 2011) dondurulmuş/
çözülmüş oositler ile taze oositler ile benzer
fertilizasyon ve gebelik oranlarının bildirilmesi ile IVF kliniklerinde uygulanması artmıştır.
Kriyoprezervasyon Teknikleri: Çeşitli çalışmalarda yavaş dondurma teknikleri
kullanılarak oosit dondurulmasının başarısı
gösterilmiştir (Porcu 1997, Tucker 1998, Fabbri
2001, Winslow 2001, Bold 2003, Borini 2004,
Bianchi 2007, Grifo ve Noyes 2010). Bu çalışmalara rağmen ile yavaş dondurma teknikleri
kullanılarak dondurulmuş/çözülmüş oositler
ile taze oositlerin kullanılması ile taze oosit sonuçlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir. (Levi
Setti 2016, Borini 2010, Magli 2010). Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulmuş/çözülmüş oosit
ile 1999’da ilk canlı doğum gerçekleşmiş ve
yaygın olarak ‘cryotop’ vitrifikasyon metodu
kullanılmaya başlanmıştır.
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Açık ve Kapalı Vitrifikasyon Sistemlerinin Kullanımı: Taze oosit kullanımı
ile benzer sonuçlar alındığını bildiren çalışmaların hepsinde açık vitrifikasyon sistemleri
kullanılmıştır (Cobo 2008, 2010a, Rienzi 2010,
Parmegiani 2011). Açık sistemlerdeki kontaminasyon riski nedeniyle kapalı sistemlerin
etkinliği araştırılmıştır. Bir çalışmada kapalı
sistem ile oosit yapısının korunamayacağı
gösterilmiş (Bonetti 2011). Bir diğer çalışmada ise kapalı sistem kullanıldığında fertilizasyon, klivaj ve klinik gebelik oranlarının
düştüğü gösterilmiştir (Paffoni 2011). Hangi
vitrifikasyon sistemi kullanılırsa kullanılsın,
vitrifikasyon protokollerinde çözme prosedürünün oositin canlılığı için daha önemli
olduğu gözlenmiştir (Seki ve Mazur 2009, Leibo
ve Pool 2011, Mazur ve Seki 2011). Dondurma
ve çözme işleminin aynı klinikte yapılmasının
önemi vurgulanmıştır (Brison 2012).
Vitrifikasyon ile yavaş dondurma tekniklerine
göre daha iyi sonuçlar alındığı ile ilgili çeşitli çalışmalar varken, sadece tek bir çalışma
daha iyi gebelik oranı bildirmiştir (%18,2’ye
%7,6- Fadini 2009). Oosit canlılık oranı % 84
ve üzerinde sağlanabilirse sonuçlar taze oosit
ile karşılaştırılabilir olmaktadır (Nagi 2009,
Almodin 2010, Ubaldi 2010, Rienzi 2012).
Gebelik oranları büyük ölçüde oosit yaşına
bağlıdır (Cobo 2015 a, b). NICE 2013 oosit

38

kriyoprezervasyonunda vitrifikasyonu önermektedir.
Oosit Kriyoprezervasyonunun
Sonuçları: 165 gebelik ve 200 yenidoğan
incelendiğinde konjenital anomalide artış
saptanmamıştır (Chian 2008). Bir diğer 936
yenidoğanla yapılan derlemede de artış saptanmamıştır (Noyes 2009). Çocukların uzun
dönem takipleri ile ilgili henüz bilgi yoktur.
Oosit mi? Embriyo mu Dondurulmalı? Embriyo dondurulması oldukça etkili bir
yedekleme metodudur. Embriyolarla ilgili
dini ve yasal kısıtlamaların olduğu ülkelerde
oosit dondurulması alternatif olabilir. Embriyo dondurma ve saklama iki kişilik bir karar
olduğu için boşanma, ayrılık gibi durumlarda
sorunlara neden olmaktadır. Oosit dondurulması tedavinin bireyselleşmesine katkı sağlayabilir.
Oosit Donasyonu: Oosit kriyoprezervasyonunun ART’de kullanılması alıcı ve verici
senkronizasyonu ile ilgili sorunların çözülmesine büyük katkı sağlamış ve oosit bbankalarının oluşmasına olanak sağlamıştır. Oosit
donasyon programları oosit dondurulmasının
başarısını denetlemek için oldukça yararlıdır.
Her iki grubun da 300 çiftten oluştuğu çalışmada taze oosit kullanılmış grupta devam
eden gebelik oranı %41,7’ken, vitrifiye oo-
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sit kullanılan grupta ise %43,7 saptanmıştır
(Cobo 2010 a). 3610 adet çözülmüş vitrifiye
donör oositi ile yapılan çalışmada; oosit canlılık oranı %90 saptanırken, klinik gebelik oranı ise %48 saptanmıştır (Cobo 2015 a). Oosit
donasyon programları artarak vitrifiye oosit
kullanımına geçmiştir.
Kanser Hastalarında Fertilitenin
Korunması: Kanser görülen kadınların
yaklaşık %10’u 45 yaş altındadır ve sağ kalım oranlarının artmasına paralel olarak fertilite koruma talepleri de artmaktadır. Oosit
dondurulması için gerekli olan stimulasyon
protokolleri bu hastalarda probleme yol açabildiğinden (zaman, tedavinin gecikmesine
yol açması, hormon reseptif türler gibi) oosit
dondurulmasına, over dokusu dondurulmasının eklenmesi kanser hastalarında en iyi
seçenek gibi durmaktadır (Donnez ve Dolmans
2013).
Elektif Oosit Kriyoprezervasyonu:
Tüm ülkelerde kadınların anne olmayı ertelemeleri nedeniyle bu kullanım alanı artmaktadır. Daha genç oositlerin biriktirilmiş olması ile anne yaşı kaynaklı obstetrik problemler
azalacaktır ve ilerleyen yaşlarında da kendine
ait oositlerle donasyona ihtiyaç duymadan
gebelik şansı olabilecektir. Standart IVF prosedürleri ileri yaş kadınların gebelik şansını
arttıracaktır. Onkolojik olmayan nedenlerle
elektif oositleri dondurulan 1468 kadının
137’sinin oositlerini kullandığı çalışmada gebelik oranının yaşa ve yedeklenmiş oosit sayısına bağlı olduğu görülmüştür (Cobo 2015 b).

Optimal yedeklenmiş MII oosit sayısı en az
8-10 olarak belirtilmiştir.
Yaşa Bağlı Olarak Fertilite Azalması:
Yaşa bağlı olarak fertilitesi azalan kadınlar,
oosit donasyonu ile genç IVF hastalarındaki
başarı oranlarını yakalayabilmektedirler. 183
kadın ile yapılan araştırmada %15 kadarının
oosit donasyonunu kabul etmediği görülmüştür. Bu grup için oosit dondurulması denenebilir.
Sosyal Oosit Kriyoprezervasyonunun
Artışı: Oosit dondurulması ile kadınlar da
erkekler gibi daha uzun yıllara yayılmış bir
üreme özgürlüğüne kavuşmuş olurlar. Kadınlara oosit dondurulması tekniği ile ilgili ve
başarı oranları ile ilgili doğru bilgilendirilme
yapılmalı ve sıklıkla yapıldığı gibi bu işlemin
bir tür sigorta poliçesi olduğu algısı yerine bir
tıbbi işlem olduğu gerçeği vurgulanmalıdır.
Bir diğer endişe oosit dondurulması ile ilgili yüksek maliyettir. Kadınlar 25 yaşlarında
oositlerini dondurup, 40 yaşlarında kullandıklarında; bu yaşlarda IVF maliyetine göre
daha uygun bir tedavi maliyeti oluşmaktadır.
Kadınlar daha erken yaşlarda anne olmaları
için cesaretlendirilmeli mi? Gebelik garantisi
olmayan pahalı bir tekniğe mi yatırım yapmalı?
Kadınların üreme dönemleri ile ilgili algılarını araştıran çalışmalar artmıştır. Amerika’da
elektif olarak oositlerini donduran 183 kadının; %84’ünün uygun partneri olmaması
sebepmiş. %84’ü 35 yaşın üzerindeymiş ki
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tekniğin sonuçları ile oosit yaşının yakın ilişkili olması nedeniyle ilginç bulunmuş. %79’u
daha erken yaşlarda oositlerini dondurmuş
olmak istediklerini belirtmiş. Oositlerini dondurduktan sonra %53’ü gelecek için kendilerini daha güvenli hissettiklerini söylemişlerdir
(Hodes- Wertz 2013).
Sosyal Oosit Donduranların Takibi:
Dondurma işlemi uygulanan kadınların 11’i
(%6), 6 yıllık bir zaman diliminde oositlerini
kullanmak için başvurmuştur. 3’ünde gebelik sağlanmış, 5’i başarısız olmuş, 3 kadın ise
bilgi vermeyi kabul etmemiştir (Hodes-Wertz
2013). Bir diğer çalışmada 23 kadının takibinde 2’si oositlerini kullanmış ve 1 gebelik
elde edilmiştir (Baldwin 2015).
Diğer Endikasyonlar: Oosit dondurması
ile ilgili yararlı bir kullanım endikasyonu da
oosit toplandığı gün eşinden sperm elde edilemeyen hastalardır. Bu şekilde acil vitrifikasyonu takiben, çözülüp donör spermi kullanılan 15 çiftte %53,3 klinik gebelik sağlanmıştır
(Song 2011).
Şu an neredeyiz?
Klinik sonuçlarının değerlendirilmesi için
henüz erken olan, yaygınlaşarak kullanılan,
hastalara yarar sağlayacak bir teknik olduğu
görülmekle birlikte özellikle sosyal endikasyonlarla oosit dondurulması ile ilgili etik sorunların göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Gelecekte de birçok hastaya yarar sağlayacak, heyecan verici bir tekniktir.
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Son 30 yıl içinde yardımcı üreme teknikleri ile ilişkili yeni teknolojilerin gelişmesi sonucu fertilitenin korunması seçeneklerinin sayısında
da büyük artış olmuştur. Kanser gibi hayatı tehdit edici bir tanı alan
hasta bir yandan tedavisini düşünürken ve yaşamını devam ettirmenin
yollarını ararken, diğer yandan çocuk sahibi olmak arka plana itilebiliyor. İşte bu noktada fertilitenin korunması ile ilgili danışmanlığın
hastaya uygun bir şekilde verilmesi, biz üreme endokrinologlarına
düşüyor.

Yorumlayan
Dr. Onur İNCE

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ ÇAĞINDA FERTİLİTENİN
KORUNMASI SPERM KRİYOPREZERVASYONU
İlk olarak tanımlandığı 1953’ten bu yana
erkeklerde fertilite korunmasında en yaygın
başvurulan teknik sperm kriyoprezervasyonudur. Bu teknikte önce mastürbasyon yoluyla veya cerrahi olarak elde edilen sperm, oda
sıcaklığında sıvılaştırılır ve motilite, konsantrasyon ve morfoloji açısından analiz edilir.
Bir sonraki aşamada en canlı olan spermler
swim-up ve density gradient santrifüj gibi
tekniklerle seçilir ve ardından kriyoprezerve
edilir. Bu şekilde korunan spermlerin kullanılması yoluyla on yıllarca sonra bile gebelik
elde edilebilmektedir. Kriyoprezervasyona
kemoterapi veya radyoterapi planlanan erkek
hastalarda onkolojik tedavi öncesi sık olarak
başvurulur. Bunun dışında bu tekniğe sperm
parametrelerini düşürebilen tedaviler öncesi suboptimal semen analizi olan erkeklerin
spermlerinin saklanması için ve partneri olmayan kadınlar ve erkek infertilitesi nedeniyle gebe kalamayan çiftler için kurulan sperm
bankalarında başvurulmaktadır.
Oosit ve Embriyo Kriyoprezervasyonu
1980’li yılların ortalarından itibaren literatürde, embriyoların dondurulması ve transferiy-
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le elde edilen gebelikler bildirilmeye başlanmıştır. Ancak bu tekniğin başarısı önündeki
en büyük engel embriyonun kriyoprezervasyonu sırasında buz kristallerinin oluşması
ve hücresel yapılara tamir edilemez zarar
vermesiydi. Yapılan çalışmalarda bu sorunu
aşmaya yönelik çeşitli teknikler geliştirilmiştir.
Tekniklerden bir tanesi, kriyoprezervasyonda
kullanılan kriyoprotektif kimyasallar yoluyla
embriyoyu dehidrate etmektir. Soğutma işlemi için ise yavaş ve hızlı alternatifler vardır.
Geleneksel olarak kullanılan yavaş soğutma
teknolojisinde -40⁰C ye dek sıcaklık dakika
başına 0.3⁰C, -100 ila -150⁰C ye dek ise dakikada 50⁰C düşürülür. 2000’li yıllarda geliştirilen vitrifikasyon teknolojisinde ise sıcaklık,
dakikada 10,000⁰C hızla düşürülür ve taşıyıcı
sistemlere başvurulur. Embriyo sağkalımı ve
gebelik oranları açısından vitrifikasyon tekniğinin yavaş soğutmaya göre daha başarılı
olduğunu gösteren sonuçlara rağmen, doğru
ellerde ve doğru şekilde uygulandığı takdirde
yavaş soğutma tekniğinde de karşılaştırılabilir oranlar elde edildiğini gösteren çalışmalar
bildirilmiştir.
Son otuz yılda geliştirilen bir diğer teknik de
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oositlerin kriyoprezervasyonudur. Önceleri
yavaş soğutma teknolojisi ile yapılan kriyoprezervasyonlarda gebelik oranları düşük kalırken, vitrifikasyon teknolojisinin kullanıma
girmesiyle beraber başarı oranları artmıştır.
Bunun sonucunda 2013’ten itibaren ASRM
(American Society for Reproductive Medicine) ve ACOG’a (The American Congress of
Obstetricians and Gynecologists) göre deneysel olmaktan çıkan oosit kriyoprezervasyonu
artık YÜT ve IVF çatısı altında kullanılan
temel tekniklerden biri halini almıştır. Güncel
veriler artık oosit kriyoprezervasyonu kullanılarak uygulanan IVF siklüslarında gebelik
oranlarının taze IVF siklüsları ile karşılaştırılabilir durumda olduğunu göstermektedir.
Verimli ve etkin oosit kriyoprezervasyonunun ilerleyen yıllarda önemli sosyal etkiler
yaratma potansiyeli vardır. Oosit kriyoprezervasyonu, kadına işlem esnasında hangi
spermin döllenme için kullanılacağı kararını
vermeden, çocuk sahibi olma kararını erteleme gücü vermektedir. Bu teknik fertilitesinin
korunmasını isteyen genç onkoloji hastalarında temel teknik olma yönünde ilerlemektedir.
Ayrıca embriyo halinde dondurulmaya ilişkin
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etik ve ahlaki kaygıları olan IVF uygulanan
çiftler ve 30’lu yaşların sonlarına kadar çocuk
isteği olmayan ancak gelecekte gebelik planlayan genç kadınlar için de uygundur. Erken
ovaryan yetmezlikle ilişkilendirilen genetik
hastalıkları olanlarda, over kanseri riskinin
arttığı BRCA mutasyonu saptanan genç kadınlarda ve profilaktik salpingo-ooferektomi
planlananlarda da kullanılması uygun bir tekniktir. Kadın fertilitesinde özellikle 35 yaşından itibaren keskin düşüş gerçekleştiğinden
oosit kriyoprezervasyonu genç yaşlarda, ideal olarak 30 yaşından önce uygulandığında
daha etkin olacaktır.
Onkolojik Uygulamalar
Kanser tanısı alan genç kadın hastalarda,
planlanan kemoterapi ve radyoterapinin gonadotoksik etki gösterebileceği; erkeklerde
ise gelecekteki sperm üretimi üzerinde tahmin edilemeyen etkileri olduğu bilinmektedir.
Sperm, embriyo ve oosit kriyoprezervasyon
teknikleri onkolojik tedavi öncesinde fertilitesinin korunmasını arzulayan birçok hasta
tarafından kolayca ulaşılabilir tekniklerdir.
Her ne kadar konuyla ilgili önemli dernekler evrensel olarak onkolojik tedavi öncesi bu
tekniklerin hastalara sunulması konusunda
hemfikir olsa da, günümüzde halen fertilite
korunması seçenekleri hastalara yeterli ölçüde
sunulmamakta ya da anlatılmamaktadır (3).

Ovaryan Transpozisyon
5 Gy ve üzeri pelvik radyasyon alan hastaların %90’ından fazlasında ovaryan yetmezlik
gelişmektedir. Bu durumu önlemeye yönelik
bir çözüm oofereksi ve ovaryan transpozisyon
işlemleri ile overlerin yerini pelvik radyasyon
sahasından cerrahi olarak uzaklaştırmaktır.
Bu işlemler, overler asıl yerlerine geri göç
edebildikleri için, radyoterapiden hemen
önce yapılmalıdır. Çoğu kadın için ovaryan
transpozisyon sonrası overler yeterli endokrin
fonksiyon gösterir, fakat eldeki bazı çalışmalar
bu işlem sonrası kadınların sadece %15’inin
fertil olduğunu göstermektedir. Oofereksi
sonrası ise spontan gebelikler tanımlanmıştır, fakat overlerin tubalardan uzaklaşması
nedeniyle birçok hasta IVF’ye ihtiyaç duyar
ve oosit toplanmasında transvajinal yaklaşım
zorlaşır. Transpozisyonun kontraendike olduğu hastalarda, kullanım alanları kısıtlı olsa da
gonad kalkanı denilen yöntem overlere olan
radyasyon maruziyetini azaltabilir.
Uterin Transplantasyon
Jinekolojik kanserler nedeniyle histerektomi
yapılmış bir bayanın gebelik taşımasının tek
yolu uterin transplantasyondur. İlk başarılı
transplantasyon, 2011’de Türkiye’de yapılmış
(32) ve 2013’de gebe kalan hasta, ilk trimesterde düşük yaşamıştır (33). Bu teknik gelişme
aşamasındadır ve literatürde bu teknik so-
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nucunda başarı ile sonuçlanan bir gebelikler
bildirilmiştir.
Onkofertilite için Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH) Agonistlerinin
Kullanımı
Radyasyon ve kemoterapötik ajanların malign veya germ hücreleri gibi hızlı bölünen
hücrelere sitotoksik olduğu bilinmektedir.
Teorik olarak pitüiter gonadotropinleri baskılayan ve FSH bağımlı germ hücre maturasyonunu engelleyen GnRH agonistlerinin
ovaryan folikül maturasyonunu ve yıkımını
engelleyeceği savlanabilir. Ancak primordial foliküllerin ilk değişimleri FSH bağımlı
değildir ve bu durum GnRH agonistlerinin
koruyucu etkisini kısıtlamaktadır. Güncel
meta-analizlerin sonuçlarına göre gonadotoksik kemoterapötiklerin yanında kullanılan
GnRH analogları tedavi bitiminde mensin
ve ovulasyonun yeniden başlaması oranlarını
arttırmaktadır, ancak henüz bu ilaçlarla gebelik oranlarında anlamlı bir gelişme saptanmamıştır.
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Çocukluk çağı kanserlerinin tedavilerindeki gelişmeler mortalite
oranlarını düşürmekle beraber gonadotoksik tedavilere bağlı fertilite
kaybı riskini de beraberinde getirmektedir. Prepubertal erkek çocuğunda semen elde edilmesi mümkün olmayacağından, testiküler dokunun kriyoprezervasyonu bu hastalarda fertilite koruyucu yaklaşım
bağlamında bir alternatif olabilmektedir.
Yorumlayan
Uzm. Dr. Şule Yıldız OĞUZ

PREPUBERTAL VE ADOLESAN ERKEKLERDE FERTİLİTE KORUMASI
İÇİN TESTİKÜLER DOKUNUN KRİYOPREZERVASYONUNA
BİR AVRUPA BAKIŞ AÇISI
Çalışma Sorusu: Prepubertal erkeklerde
ve adolesanlarda fertilite korumak ve yeniden kazandırmak için günümüzde uygulanan
yöntemler nelerdir?
Özet Cevap: Klinik literatür derlemesi ve
kanıtlarla desteklenen sperm dondurma ile
testiküler doku kriyoprezervasyonu ve etik ve
yasal düzenlemeler sonrasında fertilite kaybı
açısından yüksek riskli olan prepubertal çocuklarda ve adolesan erkeklerde sperm ve
testiküler dokunun kriyoprezervasyonu planlaması.
Halihazırda Bilinenler Nelerdir?: Çocukluk çağı kanserlerinde kullanılan kemoterapi ajanları ile radyoterapi testiste spermatogonyal kök hücrelere zarar vermektedir.
Sperm kriyoprezervasyonu adolesan erkeklerde fertilite koruma amaçlı ilk seçenektir.
Sperm elde edilmesinin mümkün olmadığı
durumlarda deneysel tedavilerden testiküler
doku kriyoprezervasyonu ve izole spermatogonyal kök hücrelerin saklanması fertilite korumasında amaçlanan yöntemlerdir.
Çalışma Dizaynı, Boyutu, Süresi: Aralık 2012’den önce anket ile elde edilen bilgiler
doğrultusunda genç erkeklerde fertilite koruyucu amaçla yapılan testis kriyoprezervasyonu.
Materyal, Metod: Avrupa’da 2, İsrail’de
1 üniversite hastanesini içeren kapsamlı bir
çalışma.
Sonuçlar ve Şansın Rolü: 16 yaşına kadar pre ve peri pubertal erkeklerde fertilite
korumak amaçlı testis dokusunun kriyoprezervasyonu yöntemini destekleyen kanıtlar
artmaktadır.
Kanser çocuk ve adolesanlarda kaza dışı mor-
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talitenin en büyük nedenidir. Bununla birlikte
tedavilerdeki dikkate değer gelişmeler çeşitli
kanser tipleri için mortalite oranını anlamlı
derecede azaltmıştır. Maalesef radyoterapi ve
kemoterapi ajanları hızlı bölünen kanser hücrelerini hedef aldığı gibi testiste çoğalmakta
olan spermatogonyal kök hücrelere (SKH)de
zarar vermektedir. Bu nedenle kanser tedavisi sonrasında hastalarda geçici yada kalıcı
infertilite gelişebilir. Bunun dışında çocukluk
çağında malign olmayan durumlar için de
kullanılan gonadotoksik ajanlar mevcuttur.
Son olarak Kleinfelter’s sendromu gibi altta
yatan genetik bozukluklar da erkeklerde kök
hücre kaybına yol açar.
Genç hastalarda fertilite korunması için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Spermatozoanın
kriyoprezervasyonu ilk seçenek olup erkeklerde rutin olarak kullanılmaktadır. Ancak bazı
adolesanlarda ablatif tedavi öncesi sperm
elde edilememekte ve prepubertal erkeklerde
sperm elde etme bir seçenek olamamaktadır.
Bu özet makale de prepubertal erkeklerde ve
adolesanlarda fertilite korunması için günümüzdeki uygulamalar gözden geçirilmiştir.
Semen saklanması için en sık görülen malign
durumlar testis tümörleri, Hodgkin ya da
Non Hodgkin lenfoma, lösemi ya da kemik
tümörleri ile bazı gonadotoksik ajan endikasyonu olan malign olmayan durumlardır. Semen özellikleri hastanın yaşına ve kanser tipine gore değişkenlik gösterebilir. Ancak testis
kanseri hastalarında %60 larda oligospermi
%14 lere kadar azospermi görülebilmektedir.
Ülkeler arasında erkeklerde fertilite korunması ve öneriler ile ilgili kurallar değişkenlik
gösterir. Dünya sağlık örgütünün 2010 kriterlerine gore standart semen değerlendirmesi
fertilite korunacak hastalarda geçerli olmakla beraber çok az miktarda canlı spermin
dahi saklanması mümkündür. Ancak ml de
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0.1x106 dan daha az sperm olması semen
kriyoprezervasyon başarısını anlamlı olarak
düşürür. Saklanmış sperm ile IVF ya da ICSI
uygulanabildiğinde başarı oranları infertil
hastalardaki standart IVF ya da ICSI prosedürleri benzer seviyelerdedir
16 yaş öncesi erkeklerde fertilite koruması
için testiküler doku kriyoprezervasyonu kullanımının arttığı Aralık 2012 öncesinde Avrupa’da 24 ve İsrail’de 1 üniversite hastanesinin
katılımı ile yapılan bir anket tarafından desteklenmiştir. 14 merkezden 7 si aktif olarak
testis dokusunun kriyoprezervasyonunu önermiştir. Araştırma sırasında 260 tan fazla genç
hastanın testis dokusu saklanmış. Hastalar
1 yaş altı ile 16 yaş arasında olup araştırma
sırasında çok küçük istisnalar haricinde dokular hala saklamada idi. Merkezlerin büyük
kısmı testis dokusu saklama işlemini onkolojik
tedavi öncesi uygularken 4 merkez aynı zamanda malignite dışı durumlar için de saklamıştı. Tüm merkezler yavaş dondurma işlemini kullanmış ve çoğunluk koruyucu olarak
Dimetil Sülfoksit (DMSO) kullanmıştır.
Gonadal hasar ve fertilite kaybı riski olan hastalar tedavi öncesinde infertilite uzmanlarına
refere edilmelidir. Spermatozoanın kriyoprezervasyonu şu an için peripubertal erkeklerde
ve adolesanlarda tek geçerli klinik tekniktir.
Semen örnekleri 12 yaşından itibaren elde
edilebilmesine ragmen sperm üretiminin başlangıcını tahmin etmek çok zor olabilir. Testiste spermatozoa varlığını gösteren güvenilir
duyarlı bir değerlendirme yöntemi olmadığından dolayı testis dokusunun uygun dondurma protokolünü seçmek için intraoperatif
değerlendirmesi yapılarak hem spermatozoa
hem de geç dönem spermatid varlığı değerlendirilmelidir. Semen elde edilemeyen vakalarda testiküler dokunun kriyoprezervasyonu
yada spermatogonial kök hücreleri içeren
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immatür testiküler hücre süspansiyonları gibi
deneysel teknikler göz önünde bulundurulmalıdır.
Fertilitenin yeniden sağlanması stratejileri
spermatogonyal kök hücrelerin spermatogenezi oluşturmak için testise enjekte edilerek
ototransplantasyonu ya da dondurulmuş
çözülmüş testiküler greftlerin ototransplantasyonu ve spermatogonial kök hücrelerin in
vitro büyümesi ve maturasyonudur.
Günümüzde SKH enjeksiyonu prepubertal
kanser hastalarında fertilitenin geri döndürülmesi için en çok gelecek vadeden yöntemdir.
Eğer SKH’ler erkek fertilitesini yeniden geri
getirmek için kullanılacak ise ototransplantasyondan once ilk olarak in vitro izole edilerek çoğaltılması ve testisi etkili olarak kolonize
etmek için gereken sayıya ulaşarak spermatogenezi yeniden başlatması gerekir. Önemli
olarak insan fertilitesini yeniden kazandırma
bağlamında ksenotransplantasyon sonrasında erişkin ve prepubertal insan SKH leri in
vitro şartlarda kök hücre kapasitesini ya da
seminifer tübülleri kolonize etme yeteneğini
kaybetmeden başarılı bir şekilde büyümüştür.
Testiküler doku fragmanlarinin transplantasyonu SKH süspansiyonu kullanılmasına
bir alternatiftir. Bu yöntem ile SKH doğal
ortamında kalarak germ hücreleri ile bunları
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destekleyen somatik hücrelerin bağlantıları korunmaktadır. Besin maddeleri ve hormonlar greftlere ulaşarak spermatogenezi
indukleyecek ve meydana gelen sperm ICSI
prosedüründe kullanılabilecektir. Testiküler
biyopsinin otolog transplantasyonu sadece
malign hücreler dışlanırsa spermatogenezi
geri kazandırmak için kullanılabilir.
Hematolojik malignite sonrasında fertilitenin geri kazandırılması planlanan hastalarda
önüne geçilmesi gereken en önemli engel çoğalmış SKH ya da testiküler dokunun ototransplantasyonu ile rezidüel malign hücrelerin tekrar ortama verilmesidir. Bu durum in
vitro spermatogenez ile önlenebilir. Bu şekilde elde edilen spermatozoaya ICSI ile oosit
enjekte edilebilir. Fare modelinde in vitro
spermatogenez elonge spermatid aşamasına
kadar başarılı olmuş ancak şimdiye dek döllenme sadece organ kültüründen elde edilen
sperm ile oluşmuştur. Başlangıçtaki testis biyopsisinde germ hücre elde edilemezse alternatif bir yöntem de şu an tasarım aşamasında
olan hastanın somatik hücrelerinin transdiferansiyasyonu ile in vitro elde edilen sperm
hücreleri olabilir.
Çocukluk çağı hastalıklarından sağ kurtulan
bireylerde gonadal disfonksiyon olasılığını
tahmin etmek zor olabilir. Prepubertal has-

SEMEN ANALYSIS

TESTICULAR
BIOPSY

talarda gonadotropin ve testesteron ölçümü
yardımcı olmayabilir. Bu nedenle uygun
büyüme grafiklerini kullanmak önemlidir.
Kanser tedavisi santral sistemini etkileyerek
gonadotropin üretimini etkileyebilir ya da
doğrudan testis hasarı ile sonuçlanabilir. Leydig hücre hasarı testesteron üretimini azaltarak pubertede gecikme ya da oluşmamaya,
neden olabilirken, sertoli ve germ hücre hasarı ise spermatogeneze zarar verebilir ve testis
volümünü azaltabilir.
Prepubertal testiküler biyopsinin gelecekteki
fertilite üzerine etkilerini tahmin etmek zor
olmakla birlikte günümüze dek prosedürün
fertiliteyi azaltıcı etkisi olduğuna dair herhangi bir delil gösterilememiştir
Prepubertal erkeklerde fertilite prezervasyonundaki gelişmeler uygun kanun ve mevzuatlar çerçevesinde desteklenmelidir. Yasal kurallar gametlere karşın gonadal doku
saklanması ile ilgili farklılıkları, maksimum
saklanma süresini ve ölüm halinde dokunun
ortadan kaldırılması ile ilgili noktaları kapsamalıdır. SKH ve testiküler doku dondurulması gibi deneysel teknikler gelecek vadetmekle
birlikte klinikte kullanılmasının öncesinde
daha ileri onaylar gerektirmektedir.

INTRA-OPERATIVE
ANALYSIS

Biopsy with NO
intra-operative
analysis

Pre-Pubertal
Unsuitable for semen
cyropreservation
Unable to produce
sperm (eg<12) or
Oligozoospermia/
Azoospermia

Biopsy with
intra-operative
analysis

METHOD OF
CRYOPRESERVATION

Immature testis
protocol

No sperm/
sperm unlikely*
Sperm detected/
Sperm likely*

Immature testis
protocol
+
Mature testis protocol

Pubertal

Suitable for semen
cyropreservation

Semen Storage
protocol
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Sperm bankacılığı programının kullanılabilirliği ve etkinliği üzerine
raporlanmış bir derlemedir. İçerdiği çalışma ve hasta sayısı itibariyle çok önemlidir. Dondurulmuş sperm kullanarak elde eden gebelik
oranlarının düşük olması nedeniyle bu işlemin ekonomik olarak sorgulanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Yorumlayan
Dr. Buket ÇETİNTAŞ

KANSERLİ ERKEK HASTALARDA SPERM KRYOPREZERVASYONU VE
REPRODUKTİF SONUÇLAR: SİSTEMATİK DERLEME
Kanser tedavisindeki gelişmeler sağkalım
süresini uzatmıştır. Kanser tedavileri fertiliteyi tehdit edecek şekilde çok sayıda yan etki
içeren agresif tedavilerdir. Testisle, kemoterapötik ajanlar ve radyoterapinin etkisi ile
negatif etkilenebilmekte ve spermatogenez
bozulmaktadır. Buna ek retroperitoneal lenfadenektomi gibi spesifik cerrahi yaklaşımlar
normal ejekülasyonu bozarak infertilite yaratabilirler.
Terapotik ajanların gametogenez üzerine
olan etkileri; tedavi öncesi sperm kalitesi, malignite tipi, ilaç karakteristikleri, tedavi rejimi
ve hasta duyarlılığına bağlı olarak değişir. Bu
nedenle hastanın bireysel olarak tedavi sonrasında kalıcı azospermik olacağını ya da
kısmen normal spermatogeneze devam edeceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün
değildir. Bu nedenle ASRM etik kurulu ve
ASCO erkeklerde kanser tanı ve tedavi sürecinde fertilitenin korunması üzerine olan etkileri ile klinisyenlere, hastalarla kanser tedavisinin fertilite üzerine olan potansiyel etkilerini
tartışmayı ve fertilite koruyucu seçenekleri
sunmayı önermektedir. Bu durum ailelerini
henüz kurmamış ya da tamamlamamış genç
kanser hastaları için daha çok önem kazanmıştır. ABD‘de kanser tanısı almış hastaların
%9,2’si 45 yaş altında ve kanser hastası olan
erkeklerin %1,1’i 20 yaşın altındadır. Genç
hastalar ve aileleri infertilite tehdidini kanser varlığının yaratacakları sorunlar arasında
önemli bir mesele olarak değerlendirmektedir. Birçok hastada, fertilite potansiyellerinin
sperm kriyoprezervasyonu ile güvence altına
alınabileceği bilgisi kansere karşı verdikleri
duygusal savaşta yardımcı olmaktadır.
Günümüzde erişkin ve adolesan erkek kanser
hastalarında üreme potansiyelini korumak
için en etkin yol sperm kriyoprezervasyonu ve
gerekli görüldüğü takdirde bunun sonrasında
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uygulanacak olan çeşitli yardımcı üreme teknikleridir. Sperm kriyoprezervasyonu, zayıf
semen karakteristiği olan kanser hastalarında
bile fertilite potansiyelini korumak için basit
ve etkin bir yoldur.
Kriyoprezervasyon sonrası dondurulmuş
spermlerin kullanılma ve gebelik elde edilme yüzdeleri çok açık değildir. Dondurulmuş
sperm kullanım oranı çoğunlukla %10-15’in
altında olup, özellikle ortalama kullanım
yüzdesi %7 (%4 ila16), ebeveynlik elde eden
çiftlerin oranı %45 (%33 ila 72) olarak bildirilmiş; etkilenmiş erkeklerin %4’den azının
kriyo depolamadan fayda gördüğü öne sürülmüştür.
Diğer perspektif ise sperm bankacılığı programının maliyet analizidir.
Bu derlemede, dondurulmuş sperm kullanım
oranı ve kanser tedavisi öncesinde dondurulmuş spermlerle elde edilen gebeliklerde terme ulaşma oranı ve canlı doğum oranı olarak
iki sonuca odaklanarak kanser hastalarında
sperm bankacılığının kullanımı ve etkinliğini
araştıran sistematik bir derleme yapılmıştır.
Bu amaçla 743 başlık taranmış,11798 hasta
içeren 30 çalışma seçilmiştir. Sonuç olarak
dondurulmuş sperm kullanım oranı %260 aralığında, toplam verilerden elde edilen
oran %8 olarak raporlanmıştır. Derlemeye
alınan çalışmaların ortalama izlem süresi 10
çalışmada bildirilmiştir ve genel olarak 35
yaşın altındadır. 11 çalışmada izlem süresi
boyunca hastaların sperm örneklerini iptal
etme oranı bildirilmiştir ve bu oran %5- 34
aralığındadır.
Azoospermi oranı toplam 14 çalışmada bildirilmiştir ve oranı %1-17 aralığında, ortalama
%7’dir.
Dondurulmuş sperm örnekleri ile uygulanan
yardımcı üreme tekniklerinin etkinliği 801
hasta içeren toplam 26 çalışmada bildirilmiş-
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tir. Sperm dondurma aracılığı ile yardımcı
üreme teknikleri sayesinde en az bir bebek
sahibi olan hastalar 19 çalışmada belirtilmiştir ve toplu verilerden elde edilen değer
%49’dur. 14 çalışmada siklus başına gebelik
oranını hesaplayabilecek yeteli veri vardır.12
çalışmada siklus başına ya canlı doğum oranı
ya da süregelen gebelik oranı belirtilmiştir.
Tahmin edileceği gibi IVF, intrauterin inseminasyon ile karşılaştırıldığında siklus başına
gebelik oranı (%30-%13; p< 0,001) ve canlı
doğum oranı ya da süregelen gebelik oranı
(%25-%8;p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. 8 çalışmada yenidoğanlarda konjenital anomali oranı bildirilmiştir. İnsidansı
79 yenidoğanda 1 adet trizomi 21 ve 2 adet
non genetik dışı orijinli major malformasyon
olarak 3 (%4)’dür.
Bu güncel derlemede van Casteren’in 2008
yılında yaptığı çalışmaya kıyasla daha fazla sayıda çalışma (30’a karşılık 9) ve hasta
(11798’a karşılık 3468) değerlendirilmiş olmasına karşın rakamlarda belirgin değişiklik
yoktur. Dondurulmuş sperm kullanım oranı
düşük olup (%8; daha önceden bildirilen %7)
erkeklerde ebeveyn olma oranında belirgin
değişiklik olmamıştır (%49’a karşılık %45).
Bu ham verilere dayanarak sperm donduran
ve sonrasında dondurulmuş sperm yoluyla
gebelik elde eden erkeklerin oranı yaklaşık
%3,9 olarak ön görülebilir. Bu öngörü için
tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 26 ile
uyumludur. Bu sonuca dayanarak erkek kanser hastalarında sperm bankacılığının ekonomik geçerliliğini araştırmak için detaylı bir
ekonomik analiz gerekmektedir. Sperm bankacılığı basit ve güvenli bir prosedür gibi görünse de özel hizmetler oldukça maliyetlidir.
Ekonomik açıdan bakıldığında lojistik sorunların etkisi, ünitenin sürekli kullanılabilirliği,
dondurma işleminin kendisi, bankadaki uzun
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süreli bakım, sigorta kapsamı ve takibinde
gerektiği halde yardımcı üreme tekniklerinin
kullanılması göz ardı edilemez.
Öte yandan analizlerden elde edilen iki temel ikincil unsura göre toplu verilerden elde
edilen dondurulmuş sperm kullanım oranına
dair ham veriler yanıltıcı olabildiğidir.
Verilere göre elde edilen gözlem dondurulmuş sperm kullanım oranının %8 olması gerçek nihai kullanım oranının belirgin altında
bir tahmindir. Öte yandan kalan %84’lük
kesimin dondurulmuş sperm ihtiyacı olmayacağı ya da azospermik olduğu yönünde bir
sonuca varılamaz. Spermatogenez bazen yeniden işlevini kazanabilir. Ancak insanlar bunun farkında değildir. Bazı erkekler spermatogenezin yeniden işlev kazandığı gösterilmiş
olmasına rağmen spermlerini; teorik nedenler (potansiyel teratojeniklerden etkilenmemiş
spermlerin gelecekte kullanılması), psikolojik,
sosyal yada batıl nedenlerden dolayı dondurmayı tercih edebilirler.
İkincisi; sperm kullanım oranı ile kriyoprezervasyon yaşı, maximum takip süresi ve
takip süresinin ortalama veya medyan süresi
arasındaki ilişkiyi araştıran mevcut veriler ile
birlikte her çalışma için toplanmış verilerin
korelasyon analizi sadece sonuncusu için istatistiksel olarak anlamlı gösterilmiştir Bu
dolaylı olarak veri analizi yapılan dönemde
sperm kullanım talebi olmayan hastaların tutarlı bir kısmı bunu gelecekte yapabilme olasılığını göstermektedir. Daha uzun izlem süresi,
hastaların ebeveynliğe olan ilgilerinin artması
için daha büyük şans sağlar. Sperm kullanımı
ile ortalama kriyodepolama yaşı ve maximal
izlem süresi arasında korelasyon olmaması
şaşırtıcı değildir.
Genç yaşta spermlerini donduran erkeklerde
daha yüksek sperm kullanım oranı beklense de (ileri yaş erkekler zaten baba olmuştur
ya da babalığa olan eğilimleri azalmıştır) bu
yaş grubunun babalık arayışı içinde olmaları
için birkaç yıla ihtiyaç olduğu da beklentiler
doğrultusundadır. Esasen yeni jenerasyonda
ebeveynliğin 30’lu yaşların sonuna kaydığı iyi

bilinmektedir ve yayınlanmış çalışmalardaki
izlem süresi genç erişkinlerle ilgili bilgi vermek konusunda yetersizdir.
Bu derlemede araştırılan kanser hastalarında
sperm bankacılığı konusunda üçüncü olası endişe kanser tedavisi öncesi dondurulan
spermler kullanılarak yapılan yardımcı üreme tekniklerinin güvenirliği ve başarı oranıdır. Toplu verilerde, IVF için siklus başına
canlı doğum oranı ve devam eden gebelik
oranı %30 ve %25’tir. Bu sonuçlar ulusal kayıtlardan elde edilen veriler ile aynı doğrultudadır. Kanser hastalarında uzun saklama
süresi gebelik oranı ile ilişkili olmadığı vurgulanmalıdır. Son bir metaanalize göre tedaviyi
bırakma oranı ilk siklus IVF’den sonra %18
olup , 2. siklusta bu oran %25’e çıkmaktadır.
Genel olarak IVF sikluslarında tedaviyi bırakma oranının yüksek olmasının arkasındaki nedenler; fiziksel ve psikolojik yük, ilişkisel
ve kişisel problemler tedavi reddi, kuruluşa
ait ve klinik problemler olarak sıralanabilir.
Kansere bağlı erkek infertilitesi olan çiftlerde
tedaviyi bırakma oranı özellikle incelenmemiştir. Bu programların avantajları üzerine
sağlam maliyet yarar analizleri yürütebilmek
için dondurulmuş sperm kullanım oranı ile
ilgili kesin ve güvenilir veriler zorunludur.
Benzer şekilde bölümlerin hastaları yakın
takip etmeleri spermlerin gereksiz yere uzun
süreli saklanmaması açısından önemlidir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda tüm bu yetersiz oranların nedenlerini açıklayacak sebepler
özellikle araştırılmayı hak etmektedir. Son
20 yılda spontan iyileşme sıklığının artması
daha az agresif kemoterapilerin ilerleyişi ile
ilgilidir. Hastaların %39’unun sperm dondurma sonrası natural konsepsiyon ile baba
olduğunu bildirmiştir ve progresif olarak
artmaktadır. Spermatogenezin geri kazanıldığı; aynı zamanda dolaylı yoldan kullanım
oranının en yüksek olarak gözlendiği lenfatik
ve hematolojik tümörlü erkeklerin üzerine
yoğunlaşan çalışmalarla desteklenmiştir. Bu
vakalarda sıklıkla azospermiye yol açan kemik iliği transplantasyonu daha yaygın olarak
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gerekmektedir.
Olası bir yaklaşım fertilite koruyucu destek
tedavisi olarak ya da olmadan kanser yükünün ölçüsü olarak kalite endeksli yaşam yılının kullanılmasıdır. Ebeveynlikle ilişkili olarak yaşam kalitesinde 0.05 ila 0.07’lik (skala
0-1 aralığındadır) bir ilerleme bildirilmiştir.
Bu durum infertilitenin genel sağlık durumunun %5-7’sini etkileyen bir sağlık sorunu olarak algılandığını göz önüne sermiştir .Yaşam
kalitesi değerlendirmesi özellikle avantajların kantitatif ölçümüne olanak sağlaması ve
böylece maliyet yarar analizlerinin çizilmesi
açısından değerlidir. Son olarak en sezgisel
nedeni olsa da kullanım oranının düşük olmasının sebebi hastaların ölümü olabilir fakat
veriler bunu destekleyecek yönde rol oynamamaktadır. Analizlerde takip süresi boyunca
ölenlerin oranı %11 olarak bildirilmiştir.
Sonuç olarak; sperm toplanması ve dondurulması non invaziv bir prosedür olup, tedavinin ertelenmesine yol açmaz ve özellikle
post-pubertal kanser hastalarına önerilebilir.
Bu güne kadar kanser hastalarında tedavi sonrasında fertilite statülerini öngörmek
mümkün olmamıştır. Gerçekte kemoterapi
sonrası azospermi oranı, tanıya ve tedavi protokolüne bağlı olarak %0 ila %63 aralığında
değişmektedir. Bu göz önüne alındığında fertiliteyi bozabilecek kanser tedavisi almak üzere olan erkeklerinin tümüne bu yan etkiler
açısından danışmanlık vermek ve sperm koruma ile ilgili yeterli düzeyde bilgilendirmek
önemlidir. Benzer şekilde hastalarla teşhis
sonrası mümkün olduğunca erken, tercihen
tedavi öncesi görüşüp ;gelecekteki reprodüktif teknikler hakkında bilinçlendirmek için
etkin bir takip protokolünün uygunluğunu
vurgulamak önemlidir.
Tedavi sonrası spermatogenezi devam eden
erkeklerin dondurulmuş sperm örneklerinin
iptali, sperm bankacılığının ekonomik profilini önemli ölçüde iyileştirecektir.
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Endometriyum kanseri kadın genital sistemin en iyi prognozlu kanserleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar ileri yaşta karşımıza çıksa
da, 35-40’lı yaşlarda ortaya çıkan ve henüz çocuk istemini tamamlamamış kadınlarda aklımıza “Fertilite koruyucu yaklaşım açısından ne
gibi tedavilerim var?” sorusu gelmektedir. Özellikle atipili endometriyal hiperplazi ve erken evre endometriyum kanserinde aslında elimizde etkin ve efektif tedavi seçeneklerimiz var.
Yorumlayan
Uzm. Dr. Adnan ORHAN

PREMENAPOZAL HASTALARDA ENDOMETRİYAL
HİPERPLAZİ VE ERKEN EVRE ENDOMETRİYUM CA:
FERTİLİTE KORUYUCU TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Endometriyum kanserinin tedavisi söz konusu olunca hemen hepimizin aklına histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu gelir. Bu tür hastalar genellikle ileri yaşta ve çocuk isteklerini
tamamlamış hastalardır. Nispeten çok az bir
kısmı oluştursa da hayatlarında henüz çocuk
yapmamış veya daha fazla çocuk yapmak isteyen hasta grubunda bu tür kanserlerle karşılaştığımızda fertilite koruyucu cerrahi açısından ne gibi seçeneklerimiz olduğunu merak
ederiz. Bu derlemede özellikle premenapozal
hastalarda endometriyal hiperplazi veya erken evre endometriyum kanseri ile karşılaştığımızda eğer hastada çocuk yapma arzusu
da varsa ne gibi fertilite koruyucu tedavi seçeneklerinin olduğu konusu araştırılmıştır. Bu
bağlamda “Pubmed” dahil olmak üzere bütün medikal arama motorları ve veri tabanları “Endometriyal hiperplazi, Endometriyum

kanseri, fertilitenin korunması” gibi terimlerle taranmış ve 2000-2015 yılları arasındaki
tüm İngilizce makalelerden bir makale havuzu oluşturulmuş. Bu makale havuzundan
fertilite koruyucu tedavi seçenekleri açısından
uygun olanları seçilerek bir senteze ulaşılmış.
Bütün bu analiz ve değerlendirmelere göre;
kronik anovulasyon, obezite, polikistik over
sendromu, metabolik sendrom, insülin rezistansı ve Tip-II Diyabet endometriyal patolojiler için en temel risk faktörleridir. Önlenebilir
stratejiler geliştirilmesi için neler yapılabilir
ayrıntılı bir şekilde taranmış. Özellikle belli bir zaman süresi içinde yapılan iyileştirici
tedavi mekanizmaları ve girişimler yerine
yaşam şeklinin değiştirilmesi ile mevcut riskin
azaltılması çok daha mantıklı görünmektedir.
Bu yaşam şekli ve stilinin değiştirilmesine en
güzel örnekler; kilo verme ve glisemik indek-

Figür. 1
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si düşük gıdalarla beslenmedir. Her ne kadar
adı kanser de olsa, endometriyum kanserli
hastalarda fertilite koruyucu tedavilerle yüz
güldürücü sonuçlar alınabilir. Bu durum özellikle IVF tedavilerinin rutine girmesiyle daha
da mümkün olmuştur. Sonuç olarak özellikle
seçilmiş hasta grubunda kompleks atipili hiperplazi veya erken evre endometriyum kanseri söz konusu olduğunda fertilite koruyucu
konzervatif tedaviler söz konusu olabilir.
Benign endometriyal hiperplazinin patolojik
görünümü Figür.1’de gösterilmektedir. 40
büyütmede glandların yer yer dilate olduğu
ve tomurcuklandığı ve stromal mimarinin bir
miktar bozulduğunu gözlemlerken 400 büyütmede çekirdeklerde uniform psödostratifikasyon ve belirsiz nükleoluslar göze çarpmaktadır. Belirgin A-tipi adından da anlaşılacağı
üzere izlenmemektedir.

Management Options and Fertility-Preserving Therapy For Premenopausal
Endometrial Hyperplasia and Early-Stage Endometrial Cancer
Gregory M. Gressel et al.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, KHD ABD

Figür. 2
Yapılan bir çok çalışma ve derlemelerden çıkan temel sonuçlar endometiryal hiperplazi

ve endometiryum kanserinin temelinde yatan
ana risk faktörlerini artık çok net bir şekilde

ortaya koymuştur. Bu risk faktörlerinin şematik bir gösterimi Figür.3’te izlenmektedir.

Figür. 3
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Kompleks A-tipili hiperplazi ve Erken evre
endometriyum kanserinde fertilite koruyucu
bir tedavi düşündüğümüzde ilk planda hor-

monal tedaviler gündeme gelir. Temel risk
faktörünün östrojen olduğu bu patolojide doğal olarak östrojeni karşılayacak progesteron

tedavilerini vermek en mantıklı seçenektir.
Hormonal tedavilerin bir özeti Tablo.1’de
görülmektedir.

TABLO 1. Hormonal treatment for complex atypical hyperplasia or early-stage endometrial cancer.

Treatment

Dosage or treatment duration

Medroxyprogesterone acetate 			
10–20 mg daily or cyclic 12–14 days/month
Depot medroxyprogesterone acetate		
150 mg intramuscularly every 3 months
Micronized vaginal progesterone		
100–200 mg daily or cyclic 12–14 days/month
Megestrol acetate				
40–200 mg daily
Levonorgestrel-containing			
1-5 years
intrauterine system
Reproduced from Trimble et al. [4], by permission ofWolters Kluwer Health.

Peki progesteron tedavisi ile tedavi edilmiş
bir A-tipili endometriyal hiperplazinin tedavi
sonrası görünümü nasıl olmakta. Kadın doğumcular olarak işin bu kısmına son derece
yabancı olduğumuz için Figür.4’teki patolojik
görüntü aslında durumu son derece netleşti-

riyor. 40 büyütmede (A) stromal desidualizasyon, glandüler atrofi ve metaplastik değişiklikler ile birlikte olan progesteron tedavi etkisini
izlemekteyiz. Dilate glandlarda halen residüel
hiperplazi ve stromal yapısal anormallikler
görülmektedir. 400 büyütmede ise (B) kübik

Figür. 4
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epitel ve mitotik aktiviteden kurtulmuş nükleusları görmekteyiz. Porgesteron tedavisine
sekonder olarak A-tipi tamamen ortadan
kalkmış durumdadır.

Derleme

Çocukluk çağı kanserlerinde günümüzde çok çeşitli tedavi yaklaşımları mevcuttur ve bunlarla artık hastaların sağ kalım oranı belirgin ölçüde
artmıştır. Sağ kalım oranı arttıkça akla yei sorualr gelmektedir. Bunlardan
biri de bu çocuklarda fertilitenin korunması. Günümüzde bu konuyla ilgili
bir çok klinik uygulama rehberi bulunmaktadır. Ama halen bu konu tam
olarak aydınlatılamamıştır daha çok araştırmaya gerek vardır.

Fertility Preservation In Children, Adolescents, and Young Adults With Cancer:
Quality Of Clinical Practice Guidelines and Variations In Recommendations
Cancer March 2016

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD

Yorumlayan
Dr. H. Tuba DENİZ

KANSERLİ ÇOCUK, ADÖLESAN VE GENÇ YETİŞKİNLERDE
FERTİLİTENİN KORUNMASI: KLİNİK UYGULAMA REHBERLERİNİN
NİTELİĞİ VE TAVSİYELERDEKİ FARKLILIKLAR
Arka Plan: Kanserli çocuk, adölasan ve
genç yetişkinlerde fertilite (ÇAGYr) koruma
bakımı doktorlar arasında tek biçimde yapılmıyor. Yüksek kalitede bakımdan emin olmak
için kanıta dayalı klinik uygulama rehberleri
(KUR) gereklidir. Bu yazarlar, kanserli ÇAGYr’de fertilite korumasıyla ilgili mevcut
KUR’lerini belirledi, niteliklerini değerlendirdi ve tavsiyelerdeki farklılıkları araştırdı.
Metot: PubMed de (Ocak 2000-Ekim 2014),
rehber veri tabanlarında, onkoloji web sitelerinde, pediatride ve fertilite organizasyonlarında sistematik bir araştırma yapıldı. İki
araştırmacı, Rehber Araştırma ve Değerlendirme Araçları II (RADAII)’nı kullanarak
belirlenen KUR’nin niteliğini değerlendirdi.
Yüksek kaliteli KUR’lerde, yazarlar tavsiyeler
arasındaki uyumlu ve uyumsuz bölümleri değerlendirdi.
Sonuçlar: Fertilitenin korunmasına ilişkin
toplam 25 KUR belirlendi. Sunumların ortalama RADAII bölüm skorları (%0- %100
arası skalada) %15 kabul edilebilirlikle %100
açıklık arsında çeşitlilik gösterdi. Yazarlar, her
4 bölümde %60 ve üzeri skor alan 8 KUR’ni
(%32) yüksek kaliteli olarak değerlendirdi.
Yüksek kaliteli KUR’lerindeki tavsiyelerde,
kanserli kadın ve erkeklerde fertilite korumada rehberlerinin arasında büyük uyumsuzluk
bölümleri görüldü, sırasıyla %87.2 ve % 88.6.
Çıkarımlar: Belirlenen KUR’lerin yalnızca yaklaşık 1/3 ü yeterli kalitede bulundu.
KUR’lerindeki fertilite korumasıyla ilgili
tavsiyeleri, doktorların yüksek kalitede bakım
vermesini engelleyecek ölçüde önemli oranda
farklılıklar gösterdi. Bu durum özel tavsiyeler
için yeterli kanıt bulunmamasının yansıması
olabilir. Fertilite korumada net karar verme

işlemlerini içeren KUR’leri, sağlık hizmeti
verenlerin en uygun ve tek biçimde bakım
vermelerine yardımcı olabilir. Böylelikle de
kanserle yaşayanlarının ve kanserli ÇAGYr
lerin yaşam kaliteleri iyileştirilebilir.
GİRİŞ
Son on yılı aşkın süredir, tedavideki ilerlemelere bağlı olarak, çocukluk çağı kanser hastalarının yaşama süreleri önemli oranda arttı.
Amerika ve Avrupa da kanser tanısı alan ÇAGYr’lerin 5 yıllık hayatta kalma oranı %80
lerdedir ve bunların büyük çoğunluğunda
yetişkinliğe uzanan uzun dönem hayatta kalma beklenmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinde yaşayan sayısı arttıkça, tedavinin uzun
dönem yan etkileri daha çok önem kazanıyor.
Özellikle alkali ajanlarla tedavi (DNA zincirlerindeki çapraz bağ ajanlarına benzer şekilde)
ve/veya yumurtalık veya testislerin radyasyona maruz kaldığı radyoterapi olmak üzere, çocukluk kanserleri tedavilerinden sonra önemli
ölçüde artan fertilitenin bozulması riski, bu
endişelerin özel bir kısmını oluşturuyor. Fertilite bozulması, yeni teşhis alan hastalar, onların ebeveynleri ve çocukluk çağı kanseri yaşayanı olan yetişkinler arasında hayat kalitesi
açısından ciddi sonuçlara sahiptir.
Güncel tedavi yöntemleri, kanser tanısı olan
bireylerde fertilitenin korunmasına imkan
sağlıyor. Anket verileri çoğu hastanın özellikle kadınların, tedavilerinin fertilite üzerine
olumsuz etkilerine dair danışmanlık almadığını ya da yetersiz danışmanlık aldığını ve çok
azının fertilite koruması için sevk edildiğini
gösteriyor. Fertilite koruması önerildiği zaman, sevk standartları ve danışmanlığın tek
biçimde yapılmasında ve işlemlerde anlayış
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farklılıklarına yol açabilecek eksiklikler mevcut. Kanser tanılı ÇAGYr’lerin yüksek kaliteli
tek biçimde bakım aldığından emin olmak
için kanıta dayalı klinik uygulama rehberleri
(KUR) gereklidir. KUR’leri tıp fakülteleri tarafından tarafından, “sistematik olarak gözden geçirilen kanıtlara dayalı olarak, hasta
bakımını en iyi hale getirmeyi amaçlayan
tavsiyeler ve alternatif tedavi seçeneklerinin
yarar ve zararlarının değerlendirilmesi” olarak tanımlanmıştır. KUR’leri günlük uygulama ve maliyetteki çeşitliliklerin azaltılması ve
bakım kalitesinin arttırılması için önemlidir.
Ek olarak, KUR klinik uygulama ve araştırmalar arasındaki boşlukta köprü olmaktadır.
Diğer yandan, onkoloji KUR’leri her zaman
metodolojik çalışmaların ve kanıta dayalı
araştırmaların sonucu değildir. Uluslararası,
tek biçimli ve uyumlu KUR’leri geliştirmek
için ilk adım olarak, kanser tanılı ÇAGYr de
fertilite korumasıyla ilgili mevcut KUR’lerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır. Hayat Boyu Bakım projesinin
bir parçası olarak, Avrupa Birliği destekli bir
proje, gonadotoksik kanser potansiyeli olan
tedavi modalitelerine ihtiyacı olan kadın ve
erkekler için KUR’leri geliştirerek fertilite koruma danışmanlığıyla ilgili modern KUR’leri
geliştirmek ve; sağlık hizmeti verenleri olduğu
kadar kanser yaşayanları ve onların ailelerini
de tedavi ve kişiye göre risk değerlendirmesini
baz alarak uygulama seçimi yapma hakkında
bilgilendirmek. Bizim şu anki çalışmamızın
öznesi, kanser tanılı ÇAGYr de fertilite korumasıyla ilgili mevcut KUR’lerini belirlemek,
niteliklerini değerlendirmek ve tavsiyelerindeki farklılıkları ortaya koymaktır.
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MATERYAL VE YÖNTEMLER
Var olan KUR’lerinin Belirlenmesi
Ulusal ve uluslararası kurulmuş rehber veri
tabanlarını ve kanıta dayalı rehber oluşturduğu bilinen organizasyonları araştırdık. Aynı
zamanda, fertilite organizasyonlarının olduğu
gibi pediatri ve onkoloji organizasyonları tarafından yayınlanan KUR’lerini de araştırdık.
Aynı zamanda pediatrik onkoloji ve jinekolji
alanlarındaki uzmanlarına ve bizim Yaşam
Boyu Bakım uzmanlarımıza var olan makaleleri belirlemeleri için danıştık. PubMed’de 1
Ocak 2000 ve 1 Ekim 2014 arası tarihlerinde
KUR için araştırma yaptık. Araştırma stratejimiz Cochrane Çocukluk Kanseri Grubuyla
iş birliği içinde gelişti ve aşağıdaki terimlerden
oluştu: “ fertilite koruma”, “kanser”, “çocuk/
genç yetişkin” ve “rehber”. Makaleler bağımsız olarak başlık ve özet kısmı baz alınarak
2 uzman tarafından “kanıta dayalı, fertilite
korumayı kapsayan, İngilizce ve ya Almanca
yazılmış KUR’leri” kriterine göre seçildi. Kısıtlamalardan sakınmak amacıyla, kanserli çocuk, adölesan ve yetişkinlerle ilgili KUR’lerini
de dahil etik. Komite ve ya uzman görüşlerini
ve tavsiye içermeyen derleme makaleleri hariç
tuttuk. Eğer özet kısmı elektronik olarak mevcut değilse ve ya yetersiz bilgi sağlıyorsa ayrıntılı incelemek için tam metni elde ettik. Son
olarak, tüm seçilmiş kayıtlar uygunluğundan
emin olmak için 2 araştırmacı tarafından tam
metin olarak değerlendirildi.
Rehber Araştırma ve Değerlendirme
Araçları II ile Mevcut KUR’lerinin
Değerlendirmesi
Rehber Araştırma ve Değerlendirme Araçları
II (RADAII)’yi kullanarak belirlenen KUR’lerinin metodolojisini değerlendirdik. (RADAII)
6 bölüme ayrılmış 23 anahtar maddeden oluşuyor. Her bölüm uygulama rehberlerinin niteliklerinin tek bir yönünü kapsıyor. Bölüm 1
kapsam ve faaliyet alanı, Bölüm 2 tarafların
dahil olması, Bölüm 3 gelişmedeki sıkıntılar,
Bölüm 4 sunumun açıklığı, Bölüm 5 uygulanabilirliği, Bölüm 6 editör bağımsızlığı. Rehber kalitesi değerlendirilirken rehberle ilgili
tüm dokümanlar (el kitabı ya da diğer takviye
bilgiler) hesaba katılır.
Her rehber bağımsız bir araştırmacı tarafından her anahtar maddenin 7 puanlık skala
üzerinden skorlamalarını değerlendirildi. İş
yükü 3 araştırmacı arasında bölündü. 3 puanın üzerindeki uyumsuzluklar değerlendirenler tarafından konsensusa varma kaygısı
olmadan eksik bilgi kalmaması için tartışıldı.
RADAII tarafından oluşturulan aşağıdaki
formülü takip ederek, her rehber için bölüm
skorlamaları %0 dan %100 e kadar olan bir
skala üzerinden açıklandı; ve her maddenin
skorları özetlenerek ve her bölümün alabileceği toplam maksimum yüzde standardize
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edilerek hesaplandı. 4 ya da daha fazla alandan %60 ve daha fazla puan alan KUR’lerini
yüksek kaliteli olarak düşündük. RADAII tarafından tavsiye edildiği gibi, yüksek kaliteli
KUR’lerine kriter belirlemek için, tüm 6 bölümün birleşimini gösteren skorları ölçmedik.
Var Olan KUR’lerini Karşılaştırma
Belirlenen yüksek kaliteli KUR’lerin içeriklerini karşılaştırmak ve uyumlu, uyumsuz bölümlerini değerlendirmek için aşağıdaki anahtar
soruları baz aldık: “Kimlere fertilite koruması
önerilmeli?”, “Hangi fertilite koruma yöntemi
uygulanmalı?”, “ Fertilite koruması ne zaman
tartışılmalı ve başlanmalı?”, Danışmanlığa ve
fertilite koruması için karar vermeye kimler
dahil edilmeli?”, Etik ve lojistik yönler nelerdir?”. Tüm KUR’lerinin içeriğindeki anahtar
maddeleri özel konular ya da rehber bölümleri alt gruplarına böldük. Anahtar maddelerin
rehber bölümü sayıları farklılık gösterdi. 1. ve
2. yazarlar, yüksek kaliteli KUR’indeki tavsiyelerdeki her bir rehber bölümünü alıntıladı.
Bütün anlaşmazlıklar tartışıldı ve konsensusla
çözüldü.
Bir rehber bölümünün uyumlu olduğunun
düşünülmesi için tüm KUR’nin belirli araştırma bölümü için aynı tavsiyeyi yapmış olması gerekli tutuldu. Eğer bu sağlanmıyorsa bu
rehber bölümü uyumsuz olarak düşünüldü.
Eğer bir KUR belirli bir rehber bölümünü
için tavsiye içermiyorsa ya da sadece 1 rehber
belirli rehber bölümünü kapsıyor kalanları
kapsamıyorsa; aynı zamanda bu rehber bölümlerinin da uyumsuz olduğunu düşündük
ve bu duruma karşılık gelen bir yorum yazdık.
Eğer bir rehber bütün anahtar konulara ilişkin tavsiye içermiyorsa bölümlerin uyum ve
uyumsuzluğunu değerlendirirken bu rehberi
hariç tuttuk
SONUÇLAR
Belirlenen KUR
Toplamda 25 özgün makale belirledik. Bilinen rehber veri tabanlarına ilişkin araştırmalar; kanser web siteleri, pediatri ve fertilite organizasyonları 14 KUR getirdi. Bu alandaki
uzmanlara danışılmasının ardından, 5 tane
ek KUR belirledik. PubMed’ de yaptığımı sistematik araştırmadan 11 ek KUR belirledik.
5 KUR’ini güncellenmiş versiyonlarını zaten
önceden belirlediğimiz için çıkardık.
RADAII Değerlendirmeleri
Belirlenen 25 makalenin kalitesini RADAII’
yi kullanarak değerlendirdik. Belirlenen tüm
klinik uygulama rehberleri Almanca yazılan 2
tanesi hariç İngilizce yazılmıştı.
Fertilite koruma hakkında içerilen bilginin
boyutları KUR aarsında farklılık gösterdi.
Bazı KUR kanserli hastalarda fertilite korumasına ilişkin kapsamlı bilgi sağlarken ( American Society of Clinical Oncology (ASCO)
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gibi) bazıları sağlamadı. KUR’lerinin çoğunluğu bütün kanser tiplerini bütün kanser tiplerini içeriyordu, sadece 8 tanesi meme kanseri (1 KUR), germ hücreli tümör (3 KUR),
Hodgkin Lenfoma (2 KUR), Hematolojik
tümör (1 KUR) ve endometrium tümörleri ( 1
KUR) gibi özel kanser tiplerine odaklanmıştı.
KUR’lerinin çoğunluğu (14), her iki cinsiyette
de fertilite korumasıyla ilgilendi fakat kalanlar
kadın (8 KUR) ya da erkek (3 KUR) cinsiyete odaklandı. 25 makalenin 8 tanesi yüksek
kaliteli olcak şekilde kriterleri karşıladı. Her
KUR için ortalama madde skorlaması Bilgi
Sağlama Tablosunda gösterildi. Sonuç olarak,
en yüksek bölüm skoru sunum açıklığı yüzdesi %95 ve en düşük kabul edilebilirlik yüzdesi
%43 olarak kayıt edildi.
Fertilite Koruma Rehber Bölümleri
Uyumluluklar ve Uyumsuzluklar
Tablo 2 ve 3 online Bilgi Sağlama Tabloları
S4 ve S5 gibi yüksek kaliteli KUR arasında
uyumlu ve uyumsuz rehber bölümlerini göstermektedir. Çeşitli rehber bölümleri hem
kadın hem erkekten bahsetmemiştir. Genel
olarak, kadın fertilite korumasında 47 rehber bölümünün 6’sı (%12.8) uyumlu ve 41’i
(%87.2) uyumsuz bulundu. Bu 6 uyumlu
makale bölümünde en yüksek uyumluluk
oranı “ Kimlere fertilite koruması almasını
önerilmeli?” anahtar konusundaydı (%50);
bunu “ Hangi fertilite yöntemi kullanılmalı?”
(%16.7), “Fertilite koruması ne zaman tartışılmalı ve başlanmalı?” ve “ Kimler fertilite koruması için karar vermeye ve tartışmaya dahil
edilmeli?” (%16.7) konuları takip etti. “ Etik
ve lojistik yönler nelerdir?” anahtar konusu
için uyumluluk bulunamadı.
KUR’ndeki kadın fertilite korumasına ilişkin
olarak, 44 rehber bölümünden 5’i uyumlu
gözlendi (%11.4)ve 39’u uyumsuz gözlendi
(%88.6). En yüksek uyumluluk oranları “Kimlere fertilite koruması almasını önerilmeli?”
anahtar konusunda bulundu, ve diğer anahtar
konular tarafından takip edildi; “ Hangi fertilite yöntemi kullanılmalı?” (%20), “Fertilite
koruması ne zaman tartışılmalı ve başlanmalı?” (% 20) ve “Etik ve lojistik yönler nelerdir?”
(%20). “Kimler fertilite koruması için karar
vermeye ve tartışmaya dahil edilmeli?” anahtar konusu için uyumluluk bulunamadı.
TARTIŞMA
Şu anki çalışmada, fertilite korumayla ilgili
seçilen yüksek kaliteli KUR’indeki tavsiyeler
arasında kayda değer farklılıklar gözlemledik. Tavsiyelerde tek biçimliliğin ve kalitenin
olmaması, tavsiyelerde ikilem oluşmasına ve
tüm kanserli hastaların klinik bakımının en iyi
kalitede olmamasına yol açabilir. Bu durum,
fertilite bozulma riski olan kanser tanılı ÇAGYr için iyi geliştirilmiş ve tam olarak uyumlu

hale getirilmiş KUR’ne ihtiyaç olduğunu destekler.
Rehberlerin tavsiyeleri, kadın ve erkek kanser
hastalarıyla ilgili konularda sırasıyla %87.2 ve
%88.6 uyumsuzluk gösterdi. Bu uyumsuzluk,
rehberlerin tavsiyeleri arasındaki ikilemden
ve bazı rehberlerin özel rehber bölümleriyle
ilgili tavsiyeleri hariç tutmasıyla ilişkili olabilir. Kanser tanılı ÇAYGr de fertilite koruması
alanında kanıt olmaması ya da düşük seviyede
kanıt olması büyük ihtimalle gözlenen farklılıklara katkı sağlıyor. Gelişmekte olan bu klinik
uygulama alanında gelecekte yapılacak olan
çalışmalar, mevcut kanıtların arttırılmasına
yardımcı olabilir ve böylelikle daha kapsamlı
fertilite koruma KUR’nin oluşmasına katkı sağlanır. Neredeyse tüm KUR tavsiyeleri
fertilite korumaya ilişkin karar verme ve danışmanlıkta multidisipliner ekip çalışmasının
gerekli olduğunu içersede, rehberlerin hepsi
açıkça; hastaların, ebeveynlerin ve avukatların
bu tartışmaya katılması gerektiğinden bahsetmemiştir. Sistematik bir derleme çalışmasından elde edilen bilgiler gösterdi ki, adölasanlar
onların kanser tedavileri hakkında verilen kararın bir parçası olma konusunda çok istekli ve
fertiliteleri hakkında endişelere sahipler. Fakat
fertiliteyle ilgili danışmanlığın içeriğini açığa
çıkarmak ve adölasan ve ebeveynlerin rolünü
belirlemek için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.
Tavsiyeler arasında “Etik ve lojistik yönler
nelerdir?” anahtar konusuyla ilgili kanserli
kadın hastalar için uyumluluk gözlemlemedik ve kanserli erkek hastalar içinde sadece 1
rehber bölümünde uyumluluk gözlemledik.
Ferilite koruma etrafındaki etik konularda
reşit olmayanlarla ve deneysel tedavilerle ilgili tartışmaların önemli miktarda belirsizlik
içermesi bu farklılıklarda rol oynayabilir. Rol
oynayabilecek diğer sebepler; aydınlatılmış
onamla ilgili yasal yönlerin ulusal farklılıklar
göstermesi; sperm, yumurtalık dokusu, embriyo ve oosit deposu miktarı; işlemlerin içerdiği maliyet olarak sıralanabilir. Örnek olarak,
NVOG rehberi, oosit, embriyo ve yumurtalık
dokusunun maksimum 40 yıla kadar saklanabileceğini tavsiye ederken, 10 yıllık bir başlangıç periyoduyla NICE 55 yıla kadar çıkılabileceğini belirtti. Fertilite koruma yöntemi
ve fertilite bozulma riski olan nüfusu kapsayan
rehber bölümlerinde yüksek seviyede uyumluluk bulduk. Bütün KUR’lerinin, deneye dayanan yapısından endişelerin olduğunu belirten
ifadelerle birlikte yumurtalıkların doku dondurma yöntemiyle saklanmasını tavsiye etmelerine rağmen, NICE rehberi kendi literatür
araştırmalarını baz alarak, gelecekte başarılı
fertiliteyi destekleyen kanıt olmamasından
dolayı bu işlemi açık bir şekilde önermedi.
Bununla beraber, tavsiyelerinde yumurtalık
dokusunun dondurulmasını içeren tüm KUR,

doku örneğinde tekrar malign hücrelerin ortaya çıkabilme riskinden bahsetti. COSA’ dan
gelen KUR net bir şekilde yumurtalık dokusunda kanser hücrelerinin ya da markerlarının
test edilmesini tavsiye etti.
ÇAGYr’de fertilite korumasıyla ilgili belirlenen KUR’nin yalnızca yaklaşık 1/3’ü, bizim
yüksek kalite kriterlerimizi karşıladı. KUR’nin
metolojisini hassas bir şekilde değerlendirmemiz, rehber uygulamalarında çok düşük RADAII alan skorlamalarının ortaya çıkmasına
sebep oldu. Yüksek kaliteli KUR’inde algoritim linki ve özet dökümanlar gibi uygulama
imkanı sağlayan araçlar bulunmasına rağmen, rehber tavsiyeleri için pilot bir test ya da
bu araçların kullanım ve uygulama üzerine
etkilerinin değerlendirilebileceği kriterler yoktu. Genelde pediatri ve onkoloji alanındaki
KUR’nin niteliği değerlendirilirken benzer
bulgular görüldü. Bu durum, rehber geliştirme sürecinde rehber tavsiyelerine uyumu artıracak stratejiler geliştirmenin önemine işaret
ediyor. Bazı yazarlar, başarılı uygulanma olmadan yaygın KUR geliştirmek için geliştirmek
için büyük yatırımlar yapılmasının riskleri konusunda uyarıyor ve sadece doktorların değil
sermaye sahiplerinin ve hastalarında entegre
edilmesi yaklaşımına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Fernbach ve arkadaşlarının geliştirdiği KUR
yüksek kaliteli olarak düşünülmesine rağmen,
sermaye sahibi dahil olması ve uygulanabilirlik
alanlarından çok düşük skor aldı. Bu durum,
onların KUR oluşturmadaki asıl amaçlarının
resmi bir KUR geliştirmek değil, kanıtlarla
desteklenen tavsiyelerin bir özetini oluşturmak
olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Avusturalya KUR editör bağımsızlığı alanında en düşük skoru aldı. Yazarlar arasında
rekabet riskinin ya da fon bütçesinin belirlediğimiz fertilite koruması tavsiyeleri üzerine
etkisi olmuş olabilir. Diğer taraftan RADAII
kriterleri yalnızca rehberlerin yayınlanan kısmının kalitesini değerlendirdiğinden dolayı
yayınlanmayan kısmın bizim kriterlerimizi
karşılama ihtimali vardır.
KUR’nin kalitesini değerlendirmede objektif
bir araç olarak RADAII’nin kullanılması şu
anki çalışmamızın güçlü yanlarından biri. Ek
olarak, 3 puan ve üzerinde farklılık gösteren
maddeleri ayrıntılı şekilde tartışarak değerlendirme yapanlar arasında RADAII maddelerine ilişkin bilgi eksikliğini ya da yanlış anlaşılma
riskini azalttık. Meme kanseri olan kadınların
üreme yaşında fertiliteyi korunmasına ilişkin
rehberleri değerlendirmek için RADAII’yi
kullanan başka bir çalışma da tavsiyelerde
geniş farklılık olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmamızın bulguları, fertilite korumayla ilgili tavsiyelerde tek biçimlilik olmamasının bir
hasta grubu ya da tümör tipine sınırlı olmadığını, ÇAGYr deki tüm tümör tiplerinde var
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olduğunu gösterdi.
Çalışmamızın bir sınırlaması olarak, biz sadece İngilizce ve Almanca yazılmış KUR’ni
seçtik ve bu durum Almanca ve İngilizce yayınlanmayan iyi geliştirilmiş KUR’nin eksik
olması ihtimali anlamına gelir (seçme önyargısı). Fakat bu riskin küçük olmasını bekliyoruz
çünkü pediatrik onkoloji ve jinekoloji alanlarındaki ve Yaşam Boyu Bakım Projesi’nin
içerisindeki uluslararası uzmanlardan ek olarak kanıta dayalı KUR talep ettik. Başka bir
sınırlama da alanların göreceli önemleri arasında RADA II’nin ayrım yapamaması olabilir.
RADA II genel bir değerlendirmenin nasıl sunulacağına dair özel bir tavsiye sağlamamaktadır. Bizim fikirlerimizin de raporlamak için çok
taraflı olduğunu düşünmemizden dolayı genel
bir değerlendirme yapmayı tercih etmedik.
Bu çalışma, Avrupa Yaşam Boyu Bakım Projesi’nin içerisinde, fertilite koruma için uyumlu rehberler geliştirilmesinde başlangıç noktası
olmuştur. Yaşam Boyu Bakım Projesi, Avrupa
içinden ve dışından dahil edilen uzmanlarla
objektif bir uluslararası klinik uygulama rehberliğiyle gonadotoksik terapiyle karşılaşan
çocuklarda fertilite korumayla ilgili net ve
uyumlu KUR oluşturmak için adımlar atmakta. Ek olarak, bu rehber geliştirme projesinde fertilite korumayla ilgili politik, dinsel ve
yasal konular, hesaba katıldı çünkü biz çalışma
grubuna multidispliner bir uzman grubu dahil
ettik (etik uzmanlar da dahil).
Yaşam Boyu Bakım Projesi’nin, uluslararası uzman ve çabalardan emin olmak, işlerin
tekrarlanmasından kaçınmak, kanıta dayalı
güçlü yöntemler kullanmak ve tavsiyeleri harmonize etmek gerekli bir iş parçası da ağ kurmaktır. Geçmişteki çocukluk çağında kanser
tanısı alanlarınlarının gözetimi için tavsiyeler
geliştirmek amacıyla gösterilen uluslararası
çabalar, dünya çapında girişimlerin mantıklı
olduğunu gösterdi. Uluslararası Rehber Harmonize Etme Grubu, ulusal gruplar arasındaki uyumsuzlukları azaltmak amacıyla, dünya
çapında harmonize edilmiş, bu metodoloji
üzerine kurulu, kanıta dayalı çeşitli gözlem
tavsiyelerini zaten yayınlamıştı.
Bu çalışmamızın sonuçları gösterdi ki, kanserli
ÇAYGr de fertilite koruması için şu an mevcut olan KUR arasında fertilite koruma tavsiyeleri çeşitlilik gösteriyor. Özel tavsiyelerdeki
kanıtların yetersiz olmasının yansıması olarak
tavsiyelerde tek biçimliliğin olmaması beklenen bir durumdur ve bu durum sağlık hizmeti
verenlerin yüksek kalitede bakım verebilmesini engeller. Fertilite koruma danışmanlığı için
harmonize edilmiş ve net tavsiyeler içeren
KUR, kanserli ve kanser yaşayanı olan ÇAGYr de hayat kalitesine yararlar sağlayabilecek şekilde, sağlık hizmeti verenlere tek biçimli
ve en iyi bakımı vermekte yardımcı olabilir.
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Derleme

Meme kanseri reprodüktif dönemdeki kadınlarda en sık görülen kanserdir. Bir çok kanser ileri yaşta görülürken ne yazık ki meme kanseri
henüz çocuk istemini tamamlamamış genç kadınlarda da görülebilmektedir. Bu derlemede tedavide fertilite koruyucu yaklaşım anlamında ne gibi seçeneklerimiz olduğu derlenmiştir.
Yorumlayan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL

MEME KANSERLİ HASTALARDA FERTİLİTE
KORUYUCU SEÇENEKLER
Kadınların çeşitli nedenlerle çocuk sahibi
olma yaşı 30’un üzerine çıkması meme kanseri riskinde artışa neden olmaktadır. Bu nedenle daha fazla kadın meme kanseri sonrası
fertilite kaygısı ile karşılaşmaktadır. Gebeliğin
meme kanseri sonucu üzerinde olumsuz bir
etkiye sahip olmadığı, aksine gebelikten sonra meme kanserine bağlı ölüm riskini azalttığı bilinmektedir. Meme kanserinden 2-3
yıldan sonra gebelik önerilse de 45 yaşından
daha genç erken evre meme kanserli hastalarda tanı sonrası en az 10 ayda oluşan gebelik prognozu olumsuz etkilemeyeceği gibi,
sağ kalım avantajı kazandırabilir. Bu nedenle meme kanserli hastalarda fertilitenin korunması önemlidir ve üreme çağındaki tüm
kanserli hastalara fertilitenin korunabileceği
bilgisi verilmelidir.
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO)
ve Avrupa Medikal Onkoloji Derneğinin
(ESMO) tavsiyesinde, meme kanser tanısı
almış kadınların karşı karşıya oldukları belirli fiziksel, psikososyal, cinsel sorunları ve
fertilitenin korunması için olası seçenekler
hakkında multidisipliner bir ekip tarafından
bilgilendirilmelidir.
Hastalarda gonadotropin tedavisi öncesi
Anti-Müllerian hormon over rezervini belirlemede kullanılabilir. Bu hastalarda fertilite
koruyucu seçenekler; standart olarak Ovaryan stimulasyon + IVF ve embriyo/oosit krioprezervasyon kullanılırken, araştırma veya
deneysel olarak ovaryan doku krioprezervasyonu, immatur oosit invitro maturasyonu
(IVM), kemoterapi sırasında GnRH ile ovarian süpresyon ve diğer deneysel seçenekler
kullanılabilir.
Ovarian Stimulasyon
Ovaryan stimulasyon ve oosit/embriyo krioprezervasyonu meme kanserli hastalarda
fertilite korunması için en çok kullanılan ve
en bilinen yöntemdir. Genç hastalarda spontan gebelik olsa da bu hastalarda tedaviye
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başlamadan önce tek siklus şansları olduğu
için uygun ovulasyon protokolünün seçimi
çok önemlidir. Çoğu durumda zamanın sınırlı olması ve OHSS riski nedeniyle fertilite koruyucu sikluslarda ovaryan stimulasyon
protokolü olarak gonadotropin ile GnRH
antagonist ve GnRH agonistleri kullanılmalıdır. Zaman kazanmak acısından GnRH antagonistleri ve rastgele başlatılan over stimulasyonu GnRH agonistlerine göre daha çok
tercih edilmektedir. Diğer yandan östrojen
reseptörü pozitif olan meme kanserli hastalarda tamoxifen ve aromataz inhibitorlerinin
kullanıldığı kısmen daha güvenli birkaç alternatif de mevcuttur.
Kanser tedavisine erken başlamak için bir
sonraki mens periyodunu beklemek yerine
rastgele başlatılan ovaryan stimulasyon protokolü yeni fertilite koruyucu protokol olarak
görülmektedir. Bu yüzden randomize ovaryan stimulasyon oosit verimini ve olgunluğunu azaltmadan total IVF siklus zamanını
azaltarak büyük avantaj sağlamaktadır. Kısa
zamanda, kötü yanıt veren ve fertilitesi korunmak istenen yeni tanı konmuş kanser
hastalarında aynı mens siklusunda folliküler
ve luteal fazlarda ovaryan stimulasyon yapılması, daha fazla oosit almak için fırsat sağlar.
Tamoxifen, yüksek serum estradiol varlığında
over stimulasyonu ve IVF’i etkilemezken, aromataz inhibitörleri de ovulasyon indüksiyonunda ve östrojen reseptör pozitif olan meme
kanserinde kullanılabilir. Aromataz inhibitörlerinin gonadotropinlerle kullanımı meme
kanseri olan ve fertilitesi korunması istenen
hastalarda güvenli ve efektif bir protokoldür.
Letrozol 5mg/gün ve gonadotropinlerin kullanıldığı stımulasyonlarda OHSS insidansı ve
östrojen maruziyeti azalır.
Embriyo ve Oosit Krioprezervasyon
Embriyo dondurulması en çok tercih edilen
yöntem olsa da 2-5 hafta sürdüğü için acil
kanser tedavisi alacak hastalarda çok tercih
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edilmez. Amerikan verilerine göre 35 yas altı
kadınlarda dondurulup çözülmüş embriyodan canlı doğum oranı %35,6’dır. Çözünme
sonrası hayatta kalma ve klinik gebelik oranları açısından daha etkin olduğu için dondurma için daha çok vitrifikasyon kullanılır. Matür oositlerin dondurulması bir alternatiftir ve
partner varlığından bağımsızdır. 36 yaşından
sonra oranlar kötüleşse de, her iki yöntemin
başarı oranları da taze embriyo transfer başarı oranlarına yaklaşmaktadır.
İmmatür oositlerin dondurulması over stimulasyonu gerektirmediğinden çekici bir alternatif olarak düşünülmektedir. Toplandıktan
sonra bu oositler IVM (Invitro Maturasyon)
yapılarak veya yapılmadan dondurulabilir.
İmmatür oositler dondurulmaya daha dayanıklıdırlar. Ancak bu tedavi etkinliği çok
yüksek değildir ve hala deneyseldir. Ek olarak
over dokusunun dondurulması ve immatur
oositlerin toplanmasından sonra oositlerin vitrifikasyonu yine başka bir tedavi seçeneğidir.
Over Dokusunun Krioprezervasyon
Bir grup uzmana göre prepubertal kızlarda
veya neo adjuvan kemoterapi gibi acil tedavi gerektiren bazı hastalarda tek seçenek bu
olabilir. Over dokusu Laparoskopi ile alınabilir ve dondurmaya karşı dirençli primordial
foliküller elde edilebilir. Kortikal dokunun
ototransplantasyonu genelde ortotopik olarak overe ya da pelvik peritona yerleştirilmesi
şeklinde gerçekleştirilir. Yaş sınırı önemli bir
faktördür çünkü over fonksiyonun korunması
over greftindeki follikül sayısı ile doğru orantılıdır. BRCA pozitif hastalarda güvenlikle
ilgili bazı kaygılar bulunmaktadır. IVF sırasında preimplatasyon genetik tanı yapılması
önerilebilir. Sonuç olarak over doku implantasyonu hala deneyseldir.
GnRH Agonist ile Ovarian Supresyon
GnRH agonistleri geçici olarak over fonksiyonunu durdurarak genç meme kanserli
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hastalarda follikül ve gelişen oosit üzerindeki
kemoterapinin oluşturacağı sitotoksik etkiden
korur. Kemoterapi sırasında GnRH agonistleri ile ovaryan supresyon, son dönemde etkinliği ve güvenilirliğini gösteren çalışmalar
olsa da metaanalizlerde etkinliği kanıtlanmadığı için deneysel olarak kabul edilmektedir. Ancak son metaanaliz sonuçlarına göre
meme kanserli hastalarda, GnRH agonistlerinin kemoterapi ile eşzamanlı kullanıldığında tamoksifen kullanılmazsa, kemoterapi
sonrası ovaryan fonksiyonlar korunmayabilir.
Bu nedenle, östrojen reseptörü pozitif meme
kanserli hastalarda tamoksifen ile GnRH
agonistinin birlikte kullanılması tavsiye edilir.
Diğer Deneysel Stratejiler
Fertilite korunmasında başka yöntemlerde
geliştirilmiştir. AS 101, S1P ve imatinibin
potansiyel rolü fertilite korunmasında devrim
yaratabilir. Teknolojik gelişmelere ve araştırmalara gereksinim olsa da primordial folikül
içeren kortikal yüzey biyopsileri ile oluşan
over doku bankacılığı fertilite koruması için
uygun hastalarda farklı bir seçenek olabilir.

Bu dokuların erken primordial evrelerden
maturasyona kadar gidebilmesi için in vitro
sistemlerin gelişmesi gerekmektedir. Organ
kültüründe dondurulmuş çözülmüş insan primordial folliküller için Farelerde siklofosfamid
durgun primordial foliküllerin büyümesini
aktive etmesine ve over rezervini azaltmasına rağmen, immünmodülator olan AS101 ile
birlikte uygulanması follikül aktivasyonunu
baskılar, dolayısıyla follikül rezervini arttırır.
Bu nedenle, AS101 kadın kanserli hastalarda
over koruyucu ajan olarak fertilitenin korunmasında kullanılabilir.
Ayrıca, seramid kaynaklı hücre ölümünü engelleyen ajan olan Sfingosin-1-fosfat (S1P),
insan over ksenograftlarda siklofosfamid ve
doksorubisin apoptotik folikül yıkımını engeller. Bu nedenle, S1P ve gelecekteki analogları kemoterapi gören hastalar için fertilite
korunmasında kullanılabilir. Yaygın olarak
kullanılan kemoterapötik ajanlar (sisplatin ve
doksorubisin) farklı oranlarda folikül kaybına
neden olsa da, imatinib mesilat sadece sisplatine karşı selektif koruma sağlar. Bu nedenle,
over üzerinde olumsuz etkileri korumak için

tasarlanmış tedavinin hastanın maruz kaldığı
ilaç rejimine özgü olması gerekmektedir.
Sonuç
Genç meme kanserli hastalarda Fertilite ve
fertilitenin koruyucu seçenekler büyük öneme sahiptir. Acil kanser tedavisinde rasgele
başlanan ovaryan stimulasyon protokolü tavsiye edilen bir tekniktir. Östrojen duyarlı tümörleri olan hastalarda, letrozol kullanılarak
yapılan stimülasyon protokolleri tamoksifen
rejimlerine göre tercih edilmektedir. Meme
kanserli hastalarda fertilize koruyucu en başarılı teknik embriyo ve oosit krioprezervasyonudur. Deneysel bir yötem olan kemoterapi
sırasında GnRH agonist ile ovarian supresyon ile ilgili çelişkili sonuçlar vardır. Ovaryan
doku krioprezervasyonu, immatur oositlerin
invitro maturasyonu ve diğer stratejiler araştırma veya deneysel olarak kabul edilmeli ve
sadece klinik çalışma kapsamında sunulmalıdır. Hastaların gelecekteki gebelik şansı multidisipliner bir medikal ekip ile ele alınmalı ve
hastalar mutlaka tedavi öncesinde erkenden
konsulte edilmelidir.

TABLO 1- Meme kanserli hastalarda sıklıkla kullanılan fertilite koruyucu seçeneklerin özelliklerinin ve sonuçlarının karşılaştırılması.
Fertilite Koruyucu Seçenek
(Kaynak)

Avantajlar

Embriyo
krioprezervasyon
(15,29,30,33)

•
•

Matur oosit
krioprezervasyon
(35,37-39)

Dezavantajlar

En bilinen ve başarılı teknik
Fresh embriyo transferine göre benzer
ya da daha yüksek gebelik sonuçları

•
•
•
•
•

Ovarian stimulasyon, oosit toplama ve IVF
2-5 hafta gerekli
Eş ya da donor ihtiyacı
Tedavide gecikme
OHSS riski

•
•
•
•

Embriyo dondurmaya alternatif
Eş gerekli değil
Etik, dini ve hukuki kaygılar yok
Dünya çapında bin bebek doğdu

•
•
•
•
•

Değil sağlıklı kadınlarda amacıyla
Ovaryan stimulasyon, oosit toplama
Oosit hücresel hasarı
OHSS riski
36 yaşından sonra azalmış başarı oranları

Ovarian doku
krioprezervasyon ve
transplantasyonu
(47-50,52)

•
•
•
•
•

Acil kanser tedavisi
Kanserli prepubertal kızlar
Eş gerekli değil
Deneyimli merkezlere doku ulaştırılabilir
26 sağlıklı çocuk

•
•
•
•

Ovaryan dokunun heteroptik grefti ve
ortotopik reimplantasyonu
35-37 yaşına kadar olan kadınlar
Kanserli hücrelerin yeniden başlama riski
Deneysel seçenek

Kemoterapi sırasında
GnRH analogları ile
Ovaryan süpresyon
(54, 56-59)

•
•
•
•

POF oranı 22%den 8%e düşer
Gebelik oranı 11%den 21%e yükselir
Non-invaziv strateji
Ameliyat gerekli değil

•
•
•

Over fonksiyonunu korunmaz
Etkinlik ve güvenirlilik ile ilgili çelişkili sonuçlar
Deneysel metot
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Canlı Doğum
Oranı (%)

22-35,6

13-38

10-29

18
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