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TÜP BEBEK TEDAV‹S‹NDE
YEN‹ GEL‹ﬁMELER VE MERAK ED‹LENLER
Sperm ile yumurtan›n birleﬂtirilmesi ile oluﬂturulan
embriyonun rahim içerisine transferi yöntemine tüp
bebek yöntemi denilmektedir. Bu yöntem ile gebelik
ﬂans›n› artt›rabilmek için tart›ﬂ›lmaz iki faktör
mevcuttur. ‹yi kaliteli yumurta elde edebilmek ve iyi
kalitedeki sperm ile birleﬂtirerek iyi kalite embriyo
elde edilmesidir.
TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV‹
YÖNTEM‹
Tüp bebek tedavisinde yumurtalar›n geliﬂtirilmesi
için ço¤unlukla cilt alt› yap›lan ilaçlar kullan›lmaktad›r.
Amaç birden fazla yumurta geliﬂtirerek matematiksel
olarak elde edilen embriyo say›s›n› artt›rmak ve kaliteli
embriyo bulma olas›l›¤›n› artmas›n› sa¤lamakt›r. Bu
ilaçlar› az dozda kullanarak do¤ala daha yak›n yumurta
geliﬂimi sa¤lanmaktad›r. Bu yumurtadan elde edilecek
embriyo kalitesi iyi olaca¤›ndan gebelik olas›l›¤› da
artmaktad›r. Hasta daha az ilaç kullanmakta ve tedavi
süresi klasik yönteme göre daha az olmaktad›r.
‹LAÇ KULLANMADAN TÜP BEBEK TEDAV‹S‹
Düzenli adet gören birisi her ay bir yumurta geliﬂtirir.
Bu yumurta al›narak tüp bebek tedavisi
uygulanmas›na natural tüp bebek tedavisi diye
adland›r›yoruz. Burada temel kural yumurta ovule
olmadan zamanlamaya dikkat ederek yumurta
toplama iﬂleminin yap›labilmesidir.
YUMURTA TOPLAMA ‹ﬁLEM‹ A⁄RILI B‹R
‹ﬁLEM M‹D‹R?
Yumurta toplama esnas›nda sedasyon anestezisi

denilen k›sa bir anestezi verildi¤inden a¤r› duyulmaz.
‹ﬂlem 5-10 dakika kadar sürmektedir.
EMBR‹YO KAL‹TESI NASIL ANLAﬁILIR?
‹yi embriyo hücre say›s›, ﬂekline göre
degerlendirilmektedir. Embriyonun at›klar›ndan
yararlanarak hangi embriyonun rahim içine tutunma
kapasitesinin oldu¤u belirlenebilmektedir.
EMBR‹YO DONDURMA ‹ﬁLEM‹
Transfer etmedi¤iniz ve transfer etti¤iniz embriyo
ile ayn› kalerde embriyolar mevcutsa, dondurma
iﬂlemi uygulanmaktad›r. Dondurma iﬂlemi transfer
gününe göre 3. veya 5. gün yap›labilmektedir. H›zl›
dondurma yöntemi ile dondurma iﬂlemi s›ras›nda
kristalleﬂme veya buzlanma olas›l›¤› olmamaktad›r.
Dolay›s›yla genleﬂme olmad›¤›ndan çözme iﬂleminde
hasar olmamaktad›r. Böylece dondurulan embriyolar
ayn› kalitede çözülebilmektedir.
‹Y‹ EMBR‹YO ELDE ETMEN‹N DIﬁINDA
GEBEL‹K ﬁANSINI ARTTIRMAK ‹Ç‹N BAﬁKA
HANG‹ FAKTÖRLER VARDIR?
Embriyo d›ﬂ›nda embriyonun yerleﬂti¤i yer olan
endometrium en az embriyo kadar önemlidir. ‹yi
endometrial geliﬂim, endometrial maturasyon
sa¤lanamazsa gebelik elde edilemez. ‹yi kaliteli
embriyo transferine ra¤men gebelik elde
edilememiﬂse, tekrar deneme öncesi ofis
histeroskopisi yap›lmas› önerilmektedir. Histeroskopi
esnas›nda endometrium de¤erlendirilir ve
endometrial damarlanma, yap›s› tan›mlan›r.

Subendometrial patolojinin varl›¤› belirlenir. Sonraki
uygulama için endometrial çizik yap›l›r. Endometrial
iyileﬂme s›ras›nda embriyo tutunma ﬂans›
artmaktad›r. Bu iﬂlemin yap›l›ﬂ zamanlamas›
önemlidir.
H‹STEROSKOP‹K CERRAH‹ VE TÜP BEBEK
TEDAV‹S‹NDEK‹ YER‹
Rahim içinin s›v› geniﬂletilerek kamera yard›m›yla
görüntülenmesi yöntemine histeroskopi
denilmektedir. Rahim içinde yer iﬂgal eden polip,
myom ç›kar›labilmekte, rahim içi yap›ﬂ›kl›k ve
do¤uﬂtan var olan rahim ici perde bu yöntem ile ofis
ﬂartlar›nda çözülebilmektedir.
LAPAROSKOP‹ VE TÜP BEBEK
TEDAV‹S‹NDEK‹ YER‹
Kar›n içine göbekten kamera ile girilerek tüp,
yumurtal›klar›n rahimin gözlenmesidir. Kad›n
hastal›klar›n› ilgilendiren operasyonlar›n nerdeyse
tamam› bu yöntem ile yap›labilmektedir. ‹nfertilite
tedavisinde laparoskopi ile tüplerin yumurtal›klar ile
iliﬂkisi de¤erlendirilmektedir. Tüplerin kapal› olup
olmad›¤› belirlenmekte ve e¤er uç k›s›mlardan kapal›
ise bu yöntem ile aç›labilmektedir. Tüplerin
hidrosalpenks dedi¤imiz s›v› ile dolu oldu¤u
durumlarda tüp bebek öncesinde tüpün al›nmas›
veya yumurtal›klar kapasitesi az olanlarda ba¤lanmas›
sonradan yap›lan tüp bebek basar› ﬂans›n›
art›rmaktad›r.
Laparoskopi ile tüpleri aç›lan vakalar sperm say›s›
yeterli ise tüp bebe¤e ihtiyaç duymadan gebelik
sa¤lanabilmektedir.
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KALP KR‹Z‹NDE B‹LG‹ HAYAT KURTARIR.

D‹YABET‹K AYAKTA
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹N‹N KATKISI

Kalp krizi gö¤üsün ortas›nda ﬂiddetli bir bas›nç, s›k›ﬂt›rma veya yanma ﬂeklinde bir
a¤r›yla kendisini gösterir. Bu a¤r› sol kola, çeneye bazen de karn›n üst taraf›na
do¤ru yay›labilir. Terleme, nefes darl›¤› da eﬂlik edebilir. Bu türden belirtileri olanlar›n
veya yan›ndakilerin yapacaklar› hayat kurtarabilir çünkü kalp krizi ölüm tehlikesi
olan riskli bir acil durumdur. Bu konuda donan›ml› bir hastaneye erken dönemde
gidebilen hastalarda t›kanan kalp damar›n›n aç›lmas›yla hasta en az zararla bu
hastal›¤› atlatabilir.

Günümüzde diyabet ya da bilinen ismi ile ﬂeker hastal›¤›, devam eden kan ﬂekeri
yüksekli¤i sonucu oluﬂan, semptomlara neden olan ilerleyici bir hastal›kt›r. Diyabet,
tarih boyunca toplumlar›n en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biri olmuﬂtur. Diyabetin
önemli komplikasyonlar›ndan biri olan diyabetik ayak hastaneye yat›ﬂlar›n en önemli
sebebi oluﬂturmaktad›r. Diyabetik ayakta tedavinin sa¤lanmas›, amputasyonun önlemesi
art›k etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ olan giriﬂimsel radyoloji teknikleri ile mümkün olabilmekte,
diyabetik ayakta endovasküler tedavileri uygulamaktad›r.

KR‹Z ESNASINDA ‹LK MÜDAHALELER...
Öncelikle kalp krizi an›nda yap›lacak ilk iﬂ hastan›n derhal hastaneye ulaﬂmas›n›
sa¤lamak olacakt›r. Bunun en güvenli yolu 112 acil ambulans hatt›n› aramakt›r.

Yeni tedavi yaklaﬂ›mlar› ve geliﬂtirilen ilaçlar sayesinde kan ﬂeker düzeyleri kontrol
alt›nda tutulabildi¤inden, diyabetin ölümcül olan akut komplikasyonlar›na daha az
rastlamaktay›z.

Hastan›n kendisinin yürüyerek veya kendi sürdü¤ü araç ile hastaneye gitmeye
çal›ﬂmas› çok tehlikelidir.

Diyabet hastalar›nda ayak yaralar›n›n oluﬂumuna yol açan bir kaç temel neden vard›r:
• Kontrolsüz diyabet
• Kontrolsüz diyet
• Damar t›kan›kl›¤› ve darl›¤› (Diyabetik vaskülopati)
• Sinir hasar› (Diyabetik nöropati)
• Ayak hijyen koﬂullar›n›n yetersizli¤i

Kriz an›nda yaln›z olanlar›n çevresindekilerden veya komﬂular›ndan yard›m istemeleri
do¤ru olur.
Ondan sonra kalp krizi geçiren kiﬂinin s›rt›n› dayayarak oturmas› veya baﬂ dönmesi
veya terlemesi de varsa düz bir zemine yat›r›lmas› gerekir. Hatta tansiyonu düﬂükse
so¤uk so¤uk terliyorsa ayaklar›n› yükse¤e kald›rmak gerekir.
Rahat nefes almas›n› engelleyebilecek kravat ve kemer gevﬂetilmelidir.
Hastan›n aspirine karﬂ› bilinene bir alerjisi yoksa normal bir aspirin tablet yutmadan
çi¤netilmesi faydal› olacakt›r.
Ayr›ca kalp hastalar› ço¤unlukla yanlar›nda dil alt› tabletler taﬂ›rlar. Ceplerine veya
çantas›na bakarak bu tabletler bulunup hastaya verilmelidir.

Diyabetik ayak geliﬂti¤i anda altta yatan damar hastal›klar› giderildi¤i taktirde bu
hastan›n gerçekten yaﬂam kalitesine ve yaﬂam süresine çok ciddi katk›lar sa¤lan›r.
Giriﬂimsel radyoloji olarak öncelikle diyabetik ayak tan›s› konmuﬂ hastalarda damarlar›n
de¤erlendirilmesi Doppler ultrasongrafi, BT anjiografi, Mr anjiografi gibi tekniklerle
yap›labilmekte ve altta yatan damarsal darl›k ve t›kan›kl›klar› tespit edebilmektedir.
TEDAV‹
Diyabetik ayak geliﬂen hastalarda iyileﬂmeyen yaralar›n alt›nda yatan nedenlerden biri
de damar darl›k ve t›kan›kl›¤›na ba¤l› kan ak›m›n›n yetersizli¤idir. Diyabetik ayak

hastalar›nda mutlaka damarlar›n de¤erlendirilmesi darl›k ve t›kan›klar›n giderilmesi
gerekir. Bu tür patolojiler giderilmezse diyabetik ayak ilerleyici olup organ kayb›na
yol açabilmektedir. Ço¤u zamanda iyileﬂmeyen ayaklarda kangrene yol aç›yor.
Kangren hastan›n ayaklar›n›n kayb›na yol açabilmektedir.
Giriﬂimsel radyolojide damar darl›k ve t›kan›klar› saptand›¤› taktirde bunlara yönelik
balon anjiyoplasti ve stent yerleﬂtirilmesi yap›labilmektedir. Tedavi planlan›rken
mutlaka kombine yaklaﬂ›m gösterilmelidir.
Bu kapsamda damar tedavileri ile birlikte,
• Kan ﬂekerinin düzenlenmesi
• Diyetin düzenlenmesi
• Ayaktaki yaralara yönelik antibiyotik tedavisi ve pansuman
• Ayakta gangrenöz yaralara yönelik hiperbarik oksijen tedavisi ve destekleyici
tedavi yöntemleri uygulanmal›d›r.
KORUYUCU YÖNTEMLER
Kangren geliﬂmeden ﬂeker ve diyetin agresif kontrolü, sigara kullan›lmas›, ayak
bak›m› koruyucu yöntemlerin baﬂ›nda yer al›r. Diyabet kontrolünde temel yap›
taﬂlar›ndan biri beslenmenin düzenlenmesidir. Beslenme tedavisinde kiﬂiye yeterli
ve dengeli beslenme al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmak, kiﬂinin yaﬂam süresini kalitesini
yükseltmektir. Diyabetli bireylerinin beslenme tedavileri; yaﬂ›na, boyuna, vücut
a¤›rl›¤›na, fiziksel aktivite durumuna, sosyo-ekonomik durumuna ve beslenme
al›ﬂkanl›klar›na göre diyetisyen taraf›ndan düzenlenir. Beslenme program› kiﬂiye
özeldir, bir tek diyet örne¤i yoktur.
Ayaklar›n korunmas›nda diyabet hastalar›na yönelik ayakkab› ve çoraplar›n
kullan›lmas›, ç›plak ayakla dolaﬂ›lmamas› uygulanmas› gereken önlemlerdir.

