
www.kanse r l edans .o rg

Kanser Tedavisi ve
Üremeye Etkileri





İçindekiler

ÖNSÖZ

ERKEKLER İÇİN;
Risk Faktörlerinin Analizi
Üreme Yeteneğini Korumak
Kanser Tedavileri ve Kısırlık
Tedavi Sonrası Baba Olmak
Erkekler İçin Önemli Bilgiler

KADINLAR İÇİN;
Risk Faktörlerinin Analizi
Üreme Yeteneğini Korumak
Kanser Tedavileri ve Kısırlık
Tedavi Sonrası Anne Olmak
Kadınlar İçin Önemli Bilgiler

ÖZEL DURUMLAR
Meme Kanseri 
Jinekolojik Kanserler
Pediyatrik Kanserler (Çocuklar İçin)
Psikolojik Destek
Doktorunuza Sorabileceğiniz Sorular

02

03
03
03
03
05
05

06
06
06
07
11
11

12
12
12
14
14
15



Merhaba, Ben Güzin;
 
1975 doğumluyum. Yıllarca çocuk sahibi olmak için çabaladım ama maalesef anne olamadım. Bir ölü doğum 
ve dokuz düşüğüm var.
 
1,5 yıl önce kendi kendime yaptığım elle meme muayenesinde bir sertlik hissettim ve hemen doktora gittim. 
Önce biyopsi ile kanser teşhisi konuldu, sonra sol memedeki tümör ve koltuk altı lenflerinin alındığı bir 
operasyon geçirdim. Ardından 16 kür kemoterapi ve 25 seans radyoterapi ile tedavim tamamlandı. Şu anda 
3 aylık kontrollerim devam ediyor.
 
O dönem önceliğim kanser tedavisi olduğu için ‘‘Tedavi sonrası çocuk sahibi olabilir miyim?’’ sorusunun 
cevabını hiç düşünmedim. Oysa kemoterapi ve radyoterapi öncesinde kadın ve erkeğin çocuk sahibi 
olabilmesi için yapılabilecek bir çok seçeneğin olduğunu öğrendim. Keşkelerim bunları öğrendikten sonra 
başladı. Tedaviye başlamadan bunları bilseydim ve yumurtalarımı dondursaydım hala bir umudum olacaktı.
 
Kanser herkesin başına gelebilecek bir hastalık ve çocuk sahibi olmaya engel değil. Bu kitapçık, benim 
düştüğüm yanlışa düşmemeniz, bilgi ve bilinçlenmeniz için yazıldı.
 
HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN, KANSERDEN KORKMAYIN.
 
Sevgilerimle, Güzin Yıldırım .
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Erkekler İçin;

Risk Faktörlerinin Analizi

Üreme Yeteneğini Korumak

Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Erkeklerde kanserin kendisi kısırlığa sebep olabilir. 
Örneğin, bazı testis tümörlerinde veya Hodgkin lenfomalı 
hastalarda, tümörün etkilerine veya strese bağlı olarak 
sperm sayısında azalma görülebilir. Çoğunlukla kanser 
tedavilerinin kendisi kısırlığa yol açabilmektedir. Genelde, 
ne kadar yüksek doz ve uzun süreli tedavi görülürse, 
üreme sisteminin zarar görme riski o kadar artar. Riskler, 
tedavi sırasındaki yaşınız, kemoterapinin türü ve kullanılan 
miktarı, radyoterapi uygulanan bölge ve dozu, ameliyat yeri ve tedavi öncesi 
doğurganlık durumunuzla ilişkilidir.

Öncelikle tedaviniz için planlanan kemoterapi ve/veya radyoterapinin dozu ve 
tedavinin ne kadar süreceği belirlenir. Her kanser ve tedavisi çocuk sahibi olma 
yeteneğinizi engellemez. Onkolog doktorunuzla riskler hakkında konuşun, soru sorun 
ve mutlaka bir üroloji uzmanına danışın. Bu konuda uzman bir hekim tedavi sonrası 
kısırlık ve üreme yeteneğinizle ilgili olumsuzlukların neler olabileceği konusunda size 
ayrıntılı bilgi verecektir.  

En önemli nokta tedaviye başlamadan önce doğurganlığınızı korumaya yönelik işlemlerin 
yapılmasıdır! 

Her  zaman tedavinin  etkisini ve  tedavi sonrası doğurganlığın geri gelip gelmeyeceğini bilmek 
mümkün değildir. Bu nedenle, risk düşük de olsa sperm dondurmak tavsiye edilebilir.

Sperm üretiminin durması veya normal yapıda spermin olmaması, az sayıda sperm üretimi, üreme 
sisteminde doğuştan veya edinsel tıkanıklıklara bağlı spermin vücuttan çıkmasının mümkün 
olmaması durumlarında erkek kaynaklı kısırlıktan söz edilir.  

Kemoterapi  hızlı büyüyen kanser hücrelerini öldürürken sağlıklı üreme hücrelerine (spermlere) de 
zarar verebilir. Yaşınız, aldığınız kemoterapi türü ve ilacın dozu riskinizi belirleyen etkenlerdir. Bazı 
kemoterapi ajanları, örneğin alkileyici ajanların riski ve bunların sperm hücreleri üzerinde toksik 
etkisi daha yüksektir. 

Radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandığı bölgede hızlı büyüyen hücrelere etki eder ve öldürür. 
Örneğin, kalça bölgesine, testise veya yakınına uygulanan radyoterapi kısırlık riskine yol açabilir ama 
göğüs bölgesine uygulanan radyoterapinin riski çok daha düşüktür. Salgı bezlerine veya beyinde 
hormon üretimini denetleyen bölgelere uygulanan radyoterapinin de kısırlığa yol açma riski vardır. 
Risk, ışın tedavisi uygulanan bölge ve kullanılan dozaj ile orantılıdır. Işın tedavisi doğrudan testislere 
uygulanırsa sıklıkla kalıcı kısırlığa yol açabilir.

Ameliyat ile bir testisin çıkarılması yüksek bir risk oluşturmayabilirken, 2 testisin de birden alınması 
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kalıcı kısırlığa yol açar. Bazen testis kanserinde uygulanan retroperitonal lenf nodu diseksiyonu 
(karındaki lenf bezelerinin alınması) sperm hücrelerinin ve meninin dışarı çıkmasına engel olup 
mesaneye geri gitmesine sebep olabilir.  Bu da doğurganlığı etkiler. 

İlik ve kök hücre nakilleri: Lösemi ve  lenfoma tedavisinde kemik iliği nakilleri öncesi yüksek dozda 
ışın ve alkilleyici kemoterapi ilaçları kullanımı kısırlık riskini artırabilir.

Testis kanserinde genellikle sadece bir testis alınır ve ardından testosteron replasman (azalan miktarı 
yerine koyma) tedavisine başlanabilir. Bazen bir testis alındıktan sonra diğer testis yeterli testesteron 
hormonu üretmeyebilir veya üretim azalabilir. Bu da cinsel istek azalmasına, bazen kemik erimesine 
ve yorgunluğa yol açabilir. Doktorunuz testesteron seviyelerini bir kan testiyle ölçebilir. Testosteron 
replasman tedavisi bu etkilere karşı yardımcı olacaktır. Testosteron genellikle cilde uygulanan bant, 
jel veya implant ya da kas içine enjeksiyon olarak uygulanır. 

Sperm  dondurmak: Laboratuvarda sperm dondurma ve saklanması başarılı ve az masraflı bir 
yöntemdir. Bu işlem kanser tedavisine başlamadan 
önce yapılmalıdır. Sperm sayısının düşük olduğu 
durumlarda bile genellikle tavsiye edilir. Dondurma 
işlemi için çok sayıda numune istenir ve bunlar 
toplanarak dondurulacak sperm konsantrasyonunun 
yüksek olması hedeflenir. Çocuk isteğine yönelik 
tedavilerde deneme sayısı toplanan sperm miktarı ile 
doğru orantılıdır. 

Dondurulan sperm hücreleri ileride tekrar çözülerek 
döllenme işlemi için tüp bebek tedavisinde 
kullanılabilir. Ülkemizdeki yasalara göre sperm 
hücreleri sperm bankası oluşturmak amacıyla 
dondurulamaz ancak kanser tedavisi alacak hastalar 
sperm hücrelerini dondurarak saklatabilir.  Hali 
hazırdaki yönetmelik uyarınca dondurulan spermlerin 
en fazla 5 yıl saklanmasına izin verilmekle birlikte, 
Sağlık Bakanlığına hastanın başvurusunun kabul 
edilmesi durumunda bu süre uzatılabilmektedir.

Testis dokusu dondurma ve Testis Dokusundan Sperm Elde Edilmesi  (TESE): Testis dokusu içinde 
sperm hücreleri yer almaktadır. Menisi gelmeyen ya da menide sperm hücrelerine rastlanmayan 
hastalarda testis dokusu ameliyatla alınarak sperm üreten hücreler de dahil olmak üzere, sperm 
hücreleri elde edilerek dondurulup saklanabilir.  Tüp bebek tedavisi alan hastalarda sperm hücresinin 
menide olmaması durumunda testislerden sperm elde etme yöntemine gidilmektedir. Testislerde 
sperm bulunduğunda bunların bir kısmı mikroenjeksiyon için kullanılırken geri kalan doku da 
dondurularak saklanabilir ve daha sonra çözülen bu dokudan elde edilen sperm hücreleri tekrar 
tekrar kullanılabilir. Böylece kişi ileri bir tarihte yeni bir tedaviye başlamak isterse tekrar ameliyat 
geçirmek zorunda kalmaz ve dondurulan bu doku içerisindeki spermler kullanılabilir. 

Radyasyon koruma kalkanı: Radyoterapinin zarar verici etkilerini azaltmak için testislerin birinin 
veya ikisinin üstüne özel koruyucu bir kalkan yerleştirilebilir.

Testosteron Replasman Tedavisi

Doğurganlığı Koruma Seçenekleri
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Tedavi bittikten sonra, doğurganlığınızı ölçmeye yarayan meni analizi testi yapılır. 
Test sonuçlarınıza göre doktorunuz size uygun seçenekleri önerecektir: 

Doğal döllenme: Sperm normal bir şekilde işlev görür ve sperm sayısında 
değişiklik olmaz. Kanser tedavisi gören birçok erkek doğal yollarla çocuk 
sahibi olabilmektedir. 

Geçici kısırlık: Sperm üretimi geçici bir süre durabilir. Sperm 
üretimi tedaviler bittiğinde hemen normale dönebildiği gibi 
bazen bu durum birkaç sene sürebilir. 

Riskli durumlar: Sperm işlevi veya sayısında düşüş ve 
doğal döllenmeyi zorlaştıran durumlarda bir doğum/
üreme uzmanının yardımı gerekebilir.

Kalıcı kısırlık durumunda önceden dondurulup saklanan 
spermin kullanılması, testis dokusundan sperm elde 
edilmesi,  evlat edinme gibi seçenekler mümkün olabilir.

• Kanser tedavisine bağlı spermde oluşabilecek genetik hasar ihtimalini göz önüne alınarak, 
genellikle kemoterapi veya radyoterapinin bitiminden en az 6-12 ay içinde gebelikten korunmak 
ve sonrasında gebelik planlanmak önerilir. 

• Eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsanız, 
kısır olduğunuzu düşünseniz bile doğum 
kontrolü kullanmalısınız. 

• Cinsel yaşamınız tedaviye başlamadan 
önce olduğu gibi devam edecektir. 
Kemoterapi ilaçlarının genel olarak cinsel 
gücü azaltmaya yönelik bir etkisi yoktur. 

• Doktorunuz tedavi bittikten sonra kısırlık 
durumunu kontrol etmek için sperm sayınızı 
ölçebilir.

Tedavi Sonrası Baba Olmak

Erkekler İçin Önemli Bilgiler
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Kadınlar İçin;

Risk Faktörlerinin Analizi

Kadınlarda Doğurganlık ve Üreme Yeteneğini Korumak

Kanser ve Kadınlarda Kısırlık

Kadınlarda doğurganlık sağlıklı bir rahme, yumurtalıklarda yeterli miktarda yumurta sayısının 
olmasına ve bu yumurtaların döllenebilme ve rahme tutunabilme gücüne bağlıdır. Erkekte ömür 
boyu sperm üretimi devam etmesine karşın, kadın dünyaya geldiği anda belli sayıda yumurta 
hücresi (oosit, yumurta rezervi) ile doğar ve yaşlandıkça bu sayı giderek azalır. Menopoza girilen 
yaşlarda yumurta sayısı artık iyice azalmıştır.

Çocuk sahibi olmak için yumurtanın sperm ile döllenmesi gerekir. Ergenlik dönemine girilmesiyle 
birlikte ilk 2 yıl seyrek olmakla birlikte düzenli adet gören kadınlarda 42 yaşlarına kadar her ay 
yumurtalıklardan bir yumurta üretilir.  Bu yumurta fallop tüplerini geçerek rahme ulaşır. Tüplerde, 
erkekle cinsel birleşme sonrasında gelen sperm hücresiyle karşılaşır ve döllenebilir. 

Yumurtanın spermle buluşup döllenmesi sonucu embriyo oluşur ve rahimde embriyo büyümeye 
başlar. Vücudun kimyasal mesajcıları olan hormonlar yumurtalık tarafından üretilen progesteron 
hormonun görevi rahim duvarını döllenen embriyonun tutunma ve yerleşmesi için hazırlamaktır. 
Döllenme sonrası rahime tutunma meydana gelmezse progesteron hormonun salgılanması devam 
etmez ve adet görülür.

Kanser türlerinin hepsi ya da tüm kanser tedavi yöntemleri çocuk sahibi olma şansınızı engellemez. 
Onkoloji uzmanınıza riskler hakkında soru sorun ve mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanına danışın. 

Kadınlarda kısırlık, hamilelik oluşuramama veya devam ettirememe durumudur.  Kısırlık;

• Yumurtalıklar sağlıklı yumurtalar içermediğinde,
• Üreme sistemindeki hasar (tüplerin tıkalı olması, rahim içi yapışıklıklar gibi) döllenmiş yumurtanın 
başarılı şekilde rahime ulaşma, tutunma ve büyümesi işlemlerinden alıkoyduğunda,
• Üreme sistemindeki hasar hamileliği devam ettirmeye engel olduğunda oluşur.

Kemoterapi, radyoterapi, ameliyat gibi kanser tedavileri yumurta rezervlerine zarar vererek tedavi 
sonrası erken menopoza girilmesine yol açabilir. Tedavi sonrası doğurgan olunsa bile yumurta 
rezervinin bir kısmının zarar görme bu nedenle ilerleyen yıllarda erken menopoza girilme riski 
vardır, ki bu da çocuk planlanması bakımından çok önemlidir.

Tedavi başlamadan önce doğurganlık riskleri ile ilgili mutlaka doktorunuzla konuşun. Aklınıza gelen 
tüm soruları sorun ve varsa eşinizi de randevuya götürün. Yaşınız ve aldığınız tedavilerle beraber 
ortaya çıkacak kişisel riskinizi hesaplamada doktorunuz size yardım edecektir. Bazı durumlarda 
tedavinin doğurganlığa etkisini azaltmak mümkündür. Doğurganlığın korunması için tedavi öncesi 
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Risk Faktörleri-Kanser Tedavilerinin Doğurganlığa Etkileri
Tedaviler doğurganlığı farklı şekilde etkiler. Biyolojik tedavi dediğimiz yeni tip kemoterapi 
ilaçlarının doğurganlığa etkisi tam olarak bilinmemektedir. Genelde, ne kadar yüksek doz ve uzun 
süreli tedavi görülürse, üreme sistemine zarar riski de o kadar yüksektir. Riskler, tedavi zamanındaki 
yaşınız, kemoterapi tipi ve dozu, radyoterapi uygulanan bölge ve dozu, ameliyat yeri, tedavi öncesi 
doğurganlık durumunuza bağlıdır.

bir üreme uzmanı ile görüşmek iyi bir fikirdir ve size seçenekleriniz hakkında bilgi verecektir. Ancak 
bazen tedaviye hemen başlanması gereken durumlarda bu mümkün olmayabilir.

Tedavinin Şekli, Süresi ve Dozu
Kemoterapi yumurtalıkların işleyişini etkiler ve daha az sayıda yumurta veya hiç yumurta 
üretememeye sebep olabilir. Adet durabilir (geçici kısırlık) veya düzensizleşebilir. Tekrar düzenli 
adet olmanız 2 yıllık bir süreyi bulabilir. Bazı kadınlarda adet tekrar başlar, bazısında ise menopoz 
5-10 yıl erken gelir. Bu hamilelik için daha kısa bir zaman dilimine sahip olunması demektir. Riskler 
aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir: 

Yaşınız- Genç kadınların doğurgan kalma şansı daha yüksektir ve genelde tekrar adet görmeye 
başlarlar. 35 yaş sonrası kadınlarda hamile kalma şansı daha düşüktür. Yaşınız ne kadar ileriyse ve 
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Kullandığınız İlaçlar

Yaş ilerledikçe doğal olarak yumurtalık rezervi azalma gösterir. Nihayet menopoza girildiğinde  çok 
az yumurta hücresi kalır ve bunlar hiçbir şekilde büyüme göstermezler. Başka bir deyişle hasta ne 
kadar genç ise tedavi sonrası erken menopoz ve kısırlık riski de o oranda az olacaktır. 

Genel olarak hastanın yaşı olası yumurtalık rezervi konusunda fikir verse de kronolojik yaş ile 
yumurtalık yaşı her zaman aynı olmayabilir. Örneğin 25 yaşındaki genç bir hastanın rezervi 30 
yaşındaki bir hastanın rezervinden daha az olabilir. 

Her kemoterapi ilacı aynı toksik etkiye sahip değildir. Alkilleyici olarak bilinen kemoterapi ilaçları 
yumurtalık dokusu üzerinde en fazla tahribata yol açan gruptur. Şayet bu kemoterapi ilaçlarından 
biri veya birkaçını kullanmak zorunda iseniz yumurtalık dokunuzda tahribat ve buna bağlı kısırlık 
riskiniz artacaktır. Orta risk grubundaki ilaçlar (doksorubisin ve sisplatindir).  Risksiz veya düşük risk 
grubu ilaçlar ise vinkristin ve metotreksattır. Bazı durumlarda doğurganlığı daha az etkileyebilecek 
bir kemoterapi uygulanabilir. Doktorunuz bunun bir seçenek olup olmadığını size bildirecektir.

Radyoterapi (ışın tedavisi)  kanseri yüksek enerjili x ışınları ile yok eder, bazı radyoterapiler 
doğurganlığa etki edebilir.  Çocukluk döneminde ergenlik öncesi kanser tedavisi için maruz kalınan 
radyasyonun etkisi ile rahim gelişimi ve kanlanması bozulduğu için bu kişiler erişkin yaşa ulaşır ve 
hamile kalırlarsa, düşükler, erken doğum gibi olumsuzluklar yaşayabilirler.

Pelvis (kalça) bölgesine radyoterapi dolaylı yoldan yumurtalara veya rahme zarar verebilir. Bu 

doğal menopoz yaşınıza ne kadar yakınsanız kısırlık riski o kadar yüksektir.

Toksik kemoterapi ve/veya radyasyon (ışın) tedavisine maruz kalan genç (yani 35 yaşın altındaki) 
bir kadının yumurtalık dokusunda tedavi sonrası hayatta kalan yumurta sayısı 35 yaş üzerindeki 
hastalara kıyasla daha fazla olacağı için erken menopoz veya yumurtalık yetmezliği gelişme riski 
daha az olacaktır. Örneğin, 6 kür FEC/FAC ile 40 yaş altında infertilite riski %10-25 iken 40 yaş 
üstünde bu oran %80-90 olmaktadır.
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Hormonları ve Doğurganlığı Ölçen Kan Testleri

Doğurganlığınızı Korumak İçin Seçenekler

Bunlar yumurtalık rezervini belirleyici testleridir. Yumurtalık rezerviniz kanda bazı hormonlara 
bakılarak ve ultrasonografide yumurtalıklarınızda büyümekte olan yumurtaları (antral folikül) 
sayarak belirlenir.

Ne kadar yumurta rezerviniz kaldığı ve menopoza ne kadar yakın olduğunuzu anlamak için kanda 
adetinizin 2. veya 3. günü FSH (folikülü uyaran hormon) isimli hormona veya adetinizin herhangi bir 
gününde antimülleryen hormon (AMH) düzeyine bakılır. Eğer hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız 
doktorunuz sizi bir üreme uzmanına bu testler için yönlendirebilir.

Kanser tedavisine bağlı kısırlıktan korunma seçenekleri hastanın yaşı, çocuk istemi ve kanserin 
türü  gibi faktörlere bağlıdır.  Yaş ve tedavi şeklinize göre doğurganlığınızı korumak için bir üreme 
kliniğine başvurabilirsiniz. Bazen tedaviyi ertelemek mümkün olmayabilir. 

Üreme sisteminin veya yumurtaların korunması ve olası hasarı en aza indirmek için uygulanabilecek 
seçenekler şunlardır:

da yumurtalık işlevini bozabilir veya erken doğum ya da düşük riskini artırabilir. Risk, uygulanan 
radyoterapi dozuna ve yaşınıza bağlı olarak artar. Radyoterapi kemoterapi ile birlikte uygulandığında 
risk daha fazladır.

Rayoterapi sırasında kurşun bir koruma kalkanı ile yumurtalıkları korumak mümkün olabilmektedir.  

Beyne uygulanan radyoterapi: Salgı bezleri ve beyin köküne uygulanan radyoterapi doğurganlığı 
etkileyebilir. 

Tiroit kanserlerinde uygulanan radyoaktif iyot ya da üreme organlarından uzak bölgelere uygulanan 
radyoterapinin kısırlığa yol açma olasılığı çok düşüktür.

Hormon tedavisi genelde meme kanseri tedavisinde uygulanır. Doğurganlığı geçici olarak etkiler. 
Tamoksifen ve goserelin geçici olarak adetin durmasına sebep olsa da, çoğunlukla ilaç kesildikten 
6 ay sonra adet tekrar başlar, ancak menopoz yaşına yakın olunması durumunda adet tekrar geri 
gelmeyebilir. Tamoksifen genellikle 5 yıl kullanılır. Tamoksifen kullanımı sırasında hamile kalınması 
önerilmez. Hamile kalmayı düşünenlerin mutlaka onkologları ile görüşerek oluşabilecek riskler 
konusunda yeterli bilgi alması önerilir. Bazı kadınlar hormon tedavisi alırken menopoza girer ve 
tedavinin yan etkileri menopozal dönemdeki semptomlara benzediği için bazen bu durumun 
farkına varmayabilir. 

Ameliyat: Yumurtalık, rahim, rahim ağzı ve diğer üreme organlarının alınması kısırlığa veya düşük 
yapmaya yol açabilir. Risk ameliyat yeri ve kapsamına bağlıdır.

İlik ve kök hücre nakli: Bu işlemler yüksek doz kemoterapi uygulaması içerdiğinden bazen 
yumurtalık ve rahme zarar vererek kısırlık riski yaratabilir.

İmatinib kullanımı sırasında hamile kalınmaktan kaçınılmalıdır.
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Embriyo dondurma: Kısırlıktan korunmada en başarılı yöntemdir. Hastalar tedavi öncesi tüp bebek 
yöntemiyle embriyo elde edip bunları dondurabilir. Dondurulup çözülen embriyo başına gebelik 
oranları yaşla birlikte azalmakla birlikte 40 yaşın altında %30’un üzerindedir. Hastaya dışarıdan 
yumurta büyümesini tetikleyici ilaçlar verilir. Ardından seri ultrason takibi ile yumurtalar belli 
büyüklüğe ulaştığında laboratuvar ortamında toplanır. Hastanın eşinden alınan spermle döllenerek 
belli bir büyüme aşamasına ulaştığında dondurularak saklanır. Ülkemizde bu işlem için kanunlar 
gereği hastanın evli olması zorunluluğu vardır. Bu işlem bir tüp bebek uygulamasıdır ve 10-14 
günlük bir tedaviyi kapsar. Çocuklarda bu işlemin yapılması mümkün değildir.

Klasik tüp bebek tedavisi meme kanseri hastalarında, uygulanan iğneler ile kandaki östrojen 
hormonu çok yükseldiği için uygulanmaz. Çünkü östrojen hormonunun meme kanseri oluşumu 
ve yayılmasında rolü vardır. Bu hastalarda kanda östrojen düzeyini yükseltmeyen ve zaten meme 
kanseri tedavisinde kullanılan aromataz inhibitörleri (aromataz enzimini baskılayan) ile özel bir 
tedavi uygulanarak embriyo veya yumurta hücresi elde edilme çalışmaları denenebilir.

Oosit (yumurta hücresi) dondurma: Yumurtalıklar hormonlarla uyarıldıktan sonra bir toplama 
iğnesiyle toplanan yumurtalar gelecekte kullanılmak üzere dondurulup saklanabilir. Erişkin 
yaşa gelmiş hastalarda seçenektir. İşlem aynı embriyo dondurmada olduğu gibidir. Tek fark elde 
edilen yumurtalar döllenmeden dondurularak saklanmaktadır. Embriyo dondurmada sperm 
ile döllenip saklanan yumurtalar burada döllenmeden dondurulmaktadır. İşlemin başarı oranı 
embriyo dondurmadan daha düşük olmakla birlikte son yıllarda dondurma işleminde gelişmeler ( 
vitrifikasyon ) sayesinde oldukça iyidir.

Yumurtalık (over) dokusu dondurma: Deneysel bir işlem olarak kabul edilmektedir. Embriyo 
ve oosit dondurma için zamanı olmayan veya tıbbi olarak buna engel bir durumu olan hastalar 
ile çocukluk çağı kanser hastalarında düşünülmesi gereken bir seçenektir. İşlem diğerlerinden 
farklı olarak ameliyat gerektirir. Genellikle kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopi ile girilerek 
yumurtalıklardan bir veya her ikisi alınarak küçük parçalar halinde dondurulmaktadır. 
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Dondurulan dokular uzun yıllar saklanabilmektedir. Bu süre hastaya gelişen tıp teknolojilerinden 
faydalanabilme açısından da zaman kazandırabilir. Günümüzde deneysel olarak görülen ve 
başarı şansı düşük olan işlemler seneler içinde çok daha başarılı ve belki de rutin uygulamanın bir 
parçası olacaktır. Dünyada yumurtalık dokusu dondurulup saklandıktan ve daha sonra hastaya 
nakledildikten sonra gerçekleşen canlı doğum bildirilmiştir. İleri yaşta (35 yaş ve üzeri) veya 
yumurtalık rezervi kötü olan hastalarda önerilmemektedir.

Yumurtalık baskılama: Gonadotropin salgılatıcı hormon analog tedavileri yumurtalıkların geçici 
olarak işlevini kaybetmesine yol açar ve bu tip tedaviler kemoterapi sırasında verilebilir. 

Yumurtalık transpozisyonu:  Radyasyon alanının etkisini ve hasarını azaltmak için yumurtalıklar 
cerrahi bir müdahale ile karın bölgesinde daha yukarılara taşınabilir. 

Yumurtalık kalkanı:  Radyasyon tedavisi sırasında yumurtalıkların üzerine özel koruma kalkanları 
uygun hastalarda yerleştirilir.

Tedavi Sonrası Doğurganlık

Kadınlar İçin Önemli Bilgiler

Normal doğurganlık: Üreme sistemi normal bir şekilde çalışır. Kanser tedavisi gören birçok kadın 
doğurganlıklarında değişiklik olmadan doğal yollarla çocuk sahibi ola- bilmektedir.

Doğurganlık sonrası erken menopoz:  Geçici doğurganlıktır. Bazı kanser tedavileri yumurtalara 
zarar verir. Bu, tedaviden sonra bir süre doğurganlığın devam etmesine ve ardından erken menopoza 
girmeye yol açabilir.

Riskli doğurganlık: Doğurganlık yüzdesi düşmüştür. Bu durum yumurtalıklar, hormon üretimi 
veya üreme sistemi hasar aldığı zaman oluşur. Bu, gebeliği zorlaştırabilir ama üremeye yardımcı 
tedavilerin yardımıyla hamilelik mümkün olabilir.

Ani menopoz: Yumurtalıkların işlevini kaybetmesidir. Bu durum, kanser tedavilerinden dolayı 
yumurtaların ya da üreme organlarının hasar aşırı hasarlandığını gösterir.

Adet olmaya yeniden başlasanız bile yumurtalıklarınızdaki hasardan dolayı menopoza 5, 10 ve 
hatta 20 yıl erken girebilirsiniz. Bu konuyla ilgili doktorunuzdan aydınlatıcı bilgi alabilirsiniz.

Yumurtalar, embriyolar ve yumurtalık dokusu yıllarca dondurulabilir ve yıllar sonra bile bebek sahibi 
olmak için kullanılabilir. 

Doktorunuz size kanser tedavilerinizden sonra 6 aydan 5 yıla kadar hamile kalmayı denemeyi 
ertelemenizi önerebilir. 

Adet döneminizin başlaması her zaman doğurgan olduğunuz ve adet döneminizin başlamaması her 
zaman kısır olduğunuz anlamına gelmez. Eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsanız, kısır olduğunuzu 
düşünseniz de doğum kontrolü kullanmalısınız. 

Güncel araştırmalara göre kanserden sonra hamileliğin, kanser nüksüne etkisi yoktur. 

Tedavi sonrası, doktorunuz doğurganlığınızı kanda hormon testleri ve yumurtalık ultrasonları ile 
ölçebilir. 
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Meme Kanserleri

Jinekolojik Kanserler

• Bazı meme kanseri türlerinin gelişimini hormonlar uyarabilmektedir. Bu standart doğurganlık 
tedavilerinin ve ilaçlarının sağlığınız için güvenli olamayabileceği anlamına gelir.

• Yumurtalıklarınız alınmadan önce aile kurmanız veya doğurganlığınızı korumanız mümkün olabilir.

• Tamoksifen ve diğer bazı hormon tedavileri alırken hamile olmak/kalmak hem kendi sağlığınız 
hem de çocuk sağlığı için güvenli değildir.

• Bazı jinekolojik kanser türlerinin gelişimini hormonlar uyarabilmektedir. Bu standart doğurganlık 
tedavilerinin ve ilaçlarının sağlığınız için güvenli olamayabileceği anlamına gelir.

• Bazı jinekolojik kanser ameliyatları gelecekteki doğurganlığınızı veya hamileliliğinizi devam 
ettirmenizi etkileyebilir. 

• Erken evre hastalar için doğurganlık koruyucu ameliyatlar başarılı bir doğurganlık korunumu veya 
hamilelik sağlayabilir.
• Kalça bölgesine yapılan radyasyon, rahme ve yumurtalıklara zarar vererek hamile kalmayı veya 
hamileliği devam ettirmeyi zor hale getirebilir.

Özel Durumlar

Embriyo dondurmak tüp bebek tedavisi işlemi 
gibi. Yumurta spermle vücut dışında dölleniyor. 
Ortaya çıkan embriyo ilerde hamilelikte 
kullanılmak üzere donduruluyor. Bu işlem yıllar 
sonra bile yapılabiliyor.

Biz şanslıydık. Onkoloğum ve üreme uzmanımız 
seçenekleri değerlendirdi ve kanser tedavim 
başlamadan embriyo dondurma işlemi 
yapabildim.
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Rahim Ağzı Kanseri

Endometriyal Kanser

Over (Yumurtalık) Kanseri

Jinekolojik Kanserler Sonrası Hamilelik Riskleri

Ameliyat erken evre rahim ağzı (serviks) kanserleri için bir seçenek olabilir. Rahim ağzı kanseri 
genç kadınların hastalığıdır. Hastalık en sık 40-50’li yaşlarda görülür. Özellikle erken evrelerde 
hastalığın tanı alması durumunda doğurganlığı da koru- yarak hastalığı tedavi etmek mümkündür. 
Konizasyon, rahim ağzındaki hastalıklı bölgenin koni şeklinde çıkartılmasıdır. Burada rahim ağzının 
kalan kısmındaki normal hücrelerin çoğalması ile kısa sürede yeni bir rahim ağzı oluşur ve rahim 
alınmadığı için hasta daha sonra gebe kalabilir. Konizasyon erken evre kanser olgularında tedavi 
olarak uygulanabilir.

Eğer kanser rahim ağzı ile sınırlıysa radikal trakelektomi ameliyatı yapılabilir. Bu, rahim ağzının 
çevresindeki dokuyla beraber çıkartılmasıdır. Evre 1A2 ve tümörün 2 cm den küçük olduğu evre 
1B1 olgularında uygulanır. Bu yolla sadece rahim ağzı alınmış olur, rahmin üst gövdesi korunur 
dolayısıyla hasta daha sonra gebe kalabilir. Trakelektomi, konizasyona göre daha geniş bir ope- 
rasyondur rahim ağzının tamamı çıkartılır, konizasyonda ise yalnızca hastalıklı kısmı alınır.

Daha ileri evrelerde yapılabilecek bir seçenek olan yumurtalık transpozisyonu, radyasyonun hasarını 
azaltmak amacıyla, cerrahi yöntemle yumurtalıkların karın boşluğunda yukarıya ya da radyasyon 
bölgesinden uzağa taşınmasıdır. Ancak bu işlem yumurtalığı kemoterapinin etkilerinden korumaz.

Çoğunlukla rahmin alınması (histerektomi) tek seçenektir.  Bu işlem sırasında bazen falop tüpleri ve 
yumurtalıklar da alınır (çift taraflı ooferektomi). Yumurtalıklar alındığında östrojen üretimi durur ve 
menopoza girilir. 

Erken evre ve düşük dereceli endometriyal kanserlerde, ameliyat yerine progestin hormon tedavisi 
uygulanabilir. Bu tedavinin bazı riskleri olup yakın takip gerektirir.

Tek veya çift yumurtalığı etkileyebilir. Sadece tek yumurtalık kanserli ise doğurganlığı koruyucu 
ameliyat (diğer yumurtalık ve rahim alınmaz) seçenek olabilir. Bu operasyon öncesi biyopsi ile 
kanserin tek yumurtalığa sınırlı olduğu teyid edilir. Bu ameliyata aşağıdaki tip tümörler aday olabilir:

Borderline Tümörler, İnvazif Epitelyal Over Kanseri (evre 1A), Malign Ovaryan Germ Hücreli Tümörler, 
Ovaryan Sex Cord-Stromal Tümörleri  (Granulosa-hücreli tümörler ve Sertoli-Leydig hücreli tümörler)
 

Kalça bölgesine radyoterapi almışsanız rahim ve yumurtalıklar zarar görmüş olabilir ve bu 
hamileliği devam ettirmede problem yaratabilir.  Eger trakelektomi olduysaniz hamileliğin yakın 
izleme alınması gereklidir ve sezaryen doğum gerekebilir. Ayrıca rahim ağzı alındıysa düşük veya 
erken doğum riski oluşabilir. Bu riskleri mutlaka onkoloğunuz ve riskli hamilelikler konusunda 
tecrübeli kadın doğum/üreme doktoru ile hamile kalmadan önce konuşun. Tek yumurtalığınız 
alınmış ve rahminiz zarar görmemişse, adetleriniz düzenliyse normal hamilelik bir seçenek olabilir. 
Eğer normal yollarla hamile kalmakta problem yaşıyorsanız tüp bebek kliniğine başvurabilirsiniz. 
Erken menopoza girseniz bile hamilelik ve doğum mümkündür. Tıbbi nedenlerden dolayı hamilelik 
mümkün değilse evlat edinme seçenek olabilir. 
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Kız Çocukları

Erkek Çocukları

Psikolojik Destek Almak

Ergenlik Öncesi Kız Çocuklar İçin Koruma Seçenekleri 
ve Uzun Vadede Yan Etkiler

Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklar İçin Koruma Seçenekleri ve 
Uzun Vadede Yan Etkiler

Çocuklar İçin; 

Ergenlik öncesi kız çocuklarında yumurtalık dokusu veya 
olgunlaşmamış yumurtalar dondurulabilir. Bu çalışmalar henüz 
deneysel düzeyde ve başarı hikayeleri ise sınırlıdır. Ancak bunlar 
çocuğunuz erken menopoza girdiği takdirde fayda sağlayacaktır. 
Karın bölgesine alınan radyoterapi sırasında yumurtalıkları koruyucu 
kalkan kullanılabilir. Pelvik radyasyon tedavisi alınırken laparoskopik 
olarak yumurtalıkların yeri değiştirilip radyasyonun etkilerinden 
korunma sağlanabilir. Normalde ergenlik  9 ve 15 yaşları arasında 
başlar. Kanser tedavilerinin gelişimsel risk yaratıp erken ergenlik 
veya erken over yetmezliği yaratma riski vardır. Beyne uygulanan 
radyoterapi bazen erken adet görmeye yol açabilir. Bazı ilaçlar bu 
etkiyi geçici olarak durdurabilir. Erken over yetmezliği ise yumurta 
rezervi kemoterapi ve radyoterapi etkisinden zarar görmüş ise 
oluşabilir. Bu durumda adet görmenin başlaması için genellikle 
doğum kontrol hapı kullanımıyla hormon replasman tedavisi 
uygulanır. Doğurganlığın ilk belirtisi aylık ilaç yardımı olmadan 
adet görmeye başlamaktır. Ardından, hormon testi ve ultrasonla 
doğurganlık değerlendirmesi yapılır.  

Tedavi sonrası çocuğunuz doğurgan olsa bile doğurganlık koruma seçenekleri değerlendirilmelidir. 
Çünkü erken menopoza girme riski vardır. Bu konuda uzman bir kadın doğum / infertilite doktoruna 
danışınız.

Ergenlik öncesi çocuklarda sperm üretimi olmadığı için sperm dondurma seçeneği yoktur. Tek 
seçenek deneysel bir tedavi olan testis dokusunun dondurulmasıdır. Normalde erkek çocuklarda 
ergenlik 13 ile 15 yaş arasında başlar. Beyne veya testislere radyasyon tedavisi çocuğunuzun normal 
gelişimini etkileyebilir ve ergenliğe erken veya geç girmeye sebep olabilir. Erken ergenlik 9 yaş 
öncesi hızlı kemik ve testis büyümesine sebep olursa bunun tedavisi vardır. Az testesteron üretimi 
geç ergenliğe neden olur ve hormon replasman tedavisi gerektirir. Çocuğunuzdaki gelişim işaret- 
lerini (ses değişimi, vücut veya yüzde kıl artışı gibi) yakından takip edin ve erken veya geç gelişim 
durumunda doktorunuzla konuşun.

Çocuk sahibi olmak pek çok kişi için önemlidir. Tedavi sonrası doğurganlığınızın ne durumda 
olduğunu bilmemek endişe yaratabilir. Bazı kişiler bu konu hakkında konuşmaktan çekinir. 
Bu konuda bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı neden çok istediğinizi 
düşündünüz mü? Lütfen kendinize karşı cesur olun ve bu soruyu cevaplayın... Belki de verdiğiniz 
önem gerekenden fazladır ne dersiniz.
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Kızgınlık, depresyon, inkar, suçlama, kontrol kaybı hissi normaldir. Bunu bir kriz olarak tanımlayıp 
başa çıkmak hayatın devamlılığı için çok önemlidir. Duygularınızı kabullenin. Kendinizi veya eşinizi 
suçlamayın. Bir ekip çalışması yapın. Kendinizi bilgilendirin, destek almaktan çekinmeyin. Umut ve 
gerçekliği dengede tutun.

Doktorunuza Sorabileceğiniz Sorular
Yumurta ve embriyo arasındaki fark nedir?
Yumurta (oosit) kadın üreme hücresidir. Embriyo yumurtanın sperm ile döllenmiş halidir.  

Yumurta, embriyo, over dokusu ne kadar süreyle dondurulabilir?
Sınırsız süre ile dondurulabilir. Ülkemizdeki kanunlar 5 yıla kadar izin vermekte, gerekli başvuru ve 
izinle bu sure uzatılabilmektedir. Dondurma işlemi yapan tüp bebek merkezlerinden bu konuyla 
ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

Tedavi sonrası adet görmeye başlamak doğurgan olduğum anlamına gelir mi? 
Bu iyi bir işarettir, pek çok kadın tedavi sonrası normal adet görmeye devam eder ve doğuranlığı 
etkilenmez. Ancak bazı kadınlar adet görmeye başlasa da doğurganlığı etkilenir.  Yumurtalık 
durumunu gösteren testlerle doğurganlık durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Doğurganlığım ne kadar süre sonra geri gelecek?
Genellikle 6 ay ile 1 yıl arası sürer, bazen daha uzun zaman alabilir. Tedaviden 1 yıl sonra adet 
görmüyorsanız veya adetleriniz düzensiz ise doğurganlığınızı ölçtürün. 

Tedaviden sonra menopoza girersem ne olur?
Kanser sonrası erken menopoza girerseniz hormon replasman tedavisi uygulanabilir. Genç kişilerde 
bu amaçla doğum kontrol hapı kullanımı önerilir ama başka seçenekler de vardır. Ayrıca, menopoza 
giren genç kadınların egzersiz yapması, kalsiyum ve D vitamini almaları önemlidir. Bu kişiler, düzenli 
olarak kemik yoğunluğu ölçümlerini yaptırmalıdır. Kemik yoğunluğunun az olduğu durumlarda 
bisfosfonat (kemik güçlendirici) tedavisi uygulanabilir. 

Tedavi sonrasi hamilelik kanser nüks riskini artırır mı?
Bu alandaki araştırmalar sınırlıdır. Meme kanseri de dahil tedavi sonrası hamileliğin nüks riskini 
artırdığına dair henüz kesin bir bulgu yoktur.

Menopozdaysam çocuk sahibi olabilir miyim?
Eğer daha önce embriyolarınızı dondurarak saklatmışsanız, bu embriyoların transferiyle hamile 
kalma olasılığınız vardır. 

Kanser tedavisi sonrası düşük riski daha mı yüksektir?
Kalça bölgesine radyoterapi uygulanan hastalar için az da olsa bir risk vardır. Düşük veya erken 
doğum riski rahim bölgesine radyoterapi uygulanan hastalarda daha sık görülen bir risktir. Bir 
üreme uzmanı tedavi sonrası rahmin zarar görüp görmediğini değerlendirilebilir. 

Kanser tedavisini tamamlamış biri olarak hamilelikte benim için başka riskler var mı?
Bu konuda hamile kalmadan önce doktorunuzla konuşarak kişisel tedaviniz ile ilgili olası riskleri 
öğrenin. 

BRCA1 veya BRCA1 gen pozitif isem bu çocuğuma geçer mi?
Tüp bebek yöntemi sırasında oluşturulan embriyodan bir biyopsi alınarak genetik geçişli bir 
hastalığın var olup olmadığı önceden araştırılabilmektedir. 
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Doğurganlığımı korumak için kanser tedavimi ertelemem gerekir mi?
Bazı kanserlerde tedaviye başlamadan önceki zaman dilimi ve seçenekleriniz kısıtlıdır. Ama örneğin 
meme kanseri hastalarında ameliyat ve kemoterapi arasında 4-6 haftalık bir zaman dilimi söz 
konusudur, bu da doğurganlık koruma girişimleri için size yeterli süre verir. Bu konuda en kısa 
sürede doktorunuza danışın ve tedavi başlamadan önce gerekiyorsa belli girişimleri uygulayın. 
Bazen doktorunuz tedaviyi geciktirmekte sakınca görmeyebilir.

Eğer tedavi öncesi doğurganlık koruma uygulamadıysam geç mi kaldım?
Bu sorunun cevabı kanserin türüne ve tedavi yöntemine göre değişir. Onkoloğunuz ve üreme 
sağlığı uzmanınız bu konuda size yol gösterecektir .

Kanser sonrası doğurgan olup olmadığımı nasıl anlarım?
Düzenli cinsel ilişkiye ve korunmamaya rağmen 1 sene boyunca hamile kalmada başarısız olunması 
kısırlık olarak tanımlanır. Bu durumda doktorunuzla konuşunuz. Kanser türü ve tedavi hikayenize 
göre bazı basit kan testleri size oldukça fazla bilgi verebilir.  Adet görmeye başlamak veya menopoz 
belirtileri bir işaret olabilirse de  size doğurganlık hakkında tam bilgi vermez. FSH (folikül uyarıcı 
hormon) testleri yumurta revervinizi ve doğurganlık kapasitenizi ölçer.  Hormonlar doğurganlık, 
menopoz öncesi ve menopoz zamanında olup olmadığınızı belirler. Bu test sonuçları aydan aya 
farklılıklar gösterebileceği için birkaç kez yaptırılması daha doğru sonuçlar verir.
 
Erkeklerde, sperm üretimi devam eden kişilerde meni analizi yapılabillir. Kanser tedavisi sonrasında 
erkek fertilite durumunun değerlendirilmesi için 1-3 yıl beklenebilir. Sperm sayısının ve hareket 
yeteneğinin normale döndüğü durumlarda doğal yoldan üreme mümkün olabilir. Sperm sayısının 
ve/veya hareket yeteneğinin kanser tedavisine bağlı olarak azaldığı hastalarda döllenme infertilite 
uzmanının yardımıyla gerçekleştirilebilir. Yapılacak testler ile üreme ve çocuk sahibi olabilme 
kapasitesi belirlenebilir.

Kanser sonrası hamile kalmak için ne kadar süre beklemeliyim?
Çoğu kişi için bu 6 ay ila 2 yıl arasıdır. Yumurtalıkların gördüğü zarar 6 aydan sonra onarılmaya başlar. 
Bu konuda kişisel riskiniz ve önerileri sağlık ekibiniz ile konuşun. Yaşınız ve erken over yetmezliği 
riski de dikkate alınması gereken faktörlerdir.  Kırklı yaşlara doğru hamile kalma giderek zorlaşır.

Meme kanseri sonrası hamilelik ve tüp bebek tedavisi güvenli midir?
Tüp bebek tedavisi östrojen hormonu seviyelerini yükseltir. Bu da meme kanseri hücrelerinin büyüme 
riskini arttırabilir.  Ayrıca tüp bebek tedavisindeki kadar olmasa da östrojen seviyesi hamilelikte de 
artar. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hamileliğin meme kanseri sonrası nüks riskini artırmadığını 
gösteriyor. Tüp bebek tedavisinin meme kanserine yol açtığını gösteren bir bulgu yoktur.  

Kısırlık ilaçları kansere sebep olur mu?
Yakın zamandaki çalışmalar kısırlık ilaçlarının kansere sebep olduğu konusunda bir bulgu 
göstermemektedir.  

Hamilelikte kemoterapi kullanılabilir mi?
Hastalığınız teşhis edildikten sonra kemoterapiye başlamadan önce hamile iseniz, hamileliğin 
devam edip etmeyeceğini doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Bazen kemoterapi, kanserin tipine, 
büyüklüğüne ve alacağınız ilaçlara bağlı olarak doğum sonrasına ertelenebilir. Bu ender bir 
durumdur. Hamileliğinizi doktorunuzla açıkça konuşup, karar vermeden önce bütün risk ve 
alternatifleri tüm ayrıntıları ile öğrenmeniz şarttır.
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Radyoterapinin rahim üzerindeki etkilerine karşı korunma yolları var mı?
Bunu önlemenin kesin bir yolu yoktur. Tüm vücut ve özellikle karın ve kasık bölgelerine uygulanan 
radyasyonun rahim üzerindeki etkileri daha fazladır. Cerrahi olarak yumurtalıklar vücudun başka 
yerine taşınarak (transpozisyon) radyasyonun etki bölgesinden uzaklaştırılabilir ancak rahim 
anatomik olarak başka bir yere taşınamaz. 

Sperm ne kadar süreyle dondurulabilir?
Sınırsız süreyle dondurulabilir. Ülkemizdeki kanunlar 5 yıla kadar izin vermektedir. Saklama süresi 
bitiminde kişiyle temasa geçilip dokunun daha uzun süre saklanmasının istendiği sorulur, izni olursa 
saklamaya devam edilir. 

Tedaviden sonra sperm dondurulabilir mi?
Araştırmalar sperm hücrelerinin bir tek tedaviden bile genetik zarar görebileceğini gösteriyor. Bu 
nedenle sperm dondurmanın kemoterapi ve radyoterapiden önce yapılması tavsiye edilir.

Kemoterapi ve radyoterapi sperme zarar verir mi? Bu zarar ne kadar süre içinde kendini 
onarır? Kanser sonrası baba olmak için ne kadar beklemeliyim?
Hücrelerin etkilenme durumuna göre bu süre değişkenlik gösterir. Genel olarak  2 yıl içinde onarım 
söz konusu olabilirken hiç düzelme olmayadabilir.
 
İnterdisipliner yaklaşım nedir?
Tedavileri yapan tüp bebek merkezleri, onkolog ve cerrahlar arasında işbirliğini sağlayacak bir 
iletişim ağı sisteminin kurulması önemlidir. Bu iletişim ağı sayesinde hasta kendisine  en yakın 
merkezi öğrenerek, üreme sağlığını koruma altına alabilecektir. Hastalar için zamanın çok değerli 
olduğunu unutmamak gerekir. 
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