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İNFERTİLİTE NEDİR?
İnfertilite, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, üreme çağında olan bir
çiftin, 12 ay korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye girmelerine rağmen
gebeliğin gerçekleşmediği durumlar için kullanılan bir tanımdır.
Sanayileşmiş toplumlardaki oranları incelendiğinde, çiftlerin
%10-15’inin infertiliteye yönelik tanılardan birini aldıkları tahmin
edilmektedir. Türkiye’de ise evli çiftlerin %10-20’sinin bu durumu
yaşadıkları bildirilmektedir. Bu azımsanamayacak bir rakamdır.
GÖRÜLME SIKLIĞI
Son yıllarda, özellikle gelişmiş toplumlarda da, infertilitenin görülme
sıklığının artma eğiliminde olduğu söylenmektedir. Bu eğilime yol
açan nedenler arasında, şu ya da bu nedenlerle, çiftlerin çocuk sahibi
olmayı ertelemeleri, artan evlenme yaşı, boşanma oranları ve aile
planlamasındaki gelişmeler gibi etkenler sıralanırken, tüm bunlara ek
olarak 21. yüzyıl yaşantısının kadına ve erkeğe yüklediği stresle ilişkili
sorunlar da önemli bir değişken olarak görülmektedir. Bir yandan
infertilite sayılarındaki bu olumsuz artış sürerken, diğer yandan da
yardımcı üreme tekniklerindeki önemli bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, infertilite sorunu olan birçok çiftin çocuk
sahibi olma şansını yükseltmektedir.
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİN BAŞARI ORANLARI
Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-40 bin tüp bebek uygulaması yapıldığı;
devlete bağlı ve özel olmak üzere 110’a yakın, tüp bebek merkezi
bulunduğu belirtilmektedir.Uygulamaların başarı oranlarının da %15
ve %60 arasında değiştiğine ilişkin değerlendirmeler mevcuttur.
İnfertiliteye ilişkin bu yeni tedavilerin başarı oranları
düşünüldüğünde, bu oranların %100 olmayışı ya da yararlanma
oranlarında yukarıda söz edilen farklılıklar, üreme problemlerinin
sadece tıbbi tanımlar çerçevesinde ele alınmasının yeterli
olmayacağını düşündürmektedir.
İNFERTILITE TEDAVİSİNDE SALT MEDİKAL TEDAVİLER YETERLİ
MİDİR?
İnfertilite, yaşamı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen, hem
bireyi hem de toplumu etkileyen, biyolojik, sosyal, kültürel ve
psikolojik boyutları olan bir sağlık sorunudur.

• İnfertilite problemi yaşayan kadınların %10'unun ağır depresyon yaşadıkları,
• %30-50’sinin depresif belirtiler gösterdikleri ve
• %66'sının da olumsuz bir tedavi denemesinden sonra depresif duygular
yaşadıkları gözlenmiştir.
Konu üzerinde yapılan bir başka grup araştırma da psikososyal stresin;
• Yetersiz baş etme becerilerinin,
• Yaşanan anksiyete ve depresyonun,
• Kişinin gebe kalma ihtimalini daha da azalttığına işaret etmektedir.
• Hatta bu tür tedaviler yapılırken sadece medikal yaklaşımlara yer
verildiğinde, hastaların yaşadıkları depresyon ve anksiyetenin daha da
yükseldiği ve bunun da tedaviyi bırakmakla sonuçlandığı ileri sürülmektedir.

İnfertilite gibi karmaşık bir sağlık problemini, basit bir yapısal ya da
işlevsel jinekolojik rahatsızlıkmış gibi görmek, tedavide bir takım
eksikliklere yol açabilir. İnfertilite sorunu hiç beklenmedik biçimde
ortaya çıkar; ne kadar süre devam edeceği öngörülemeyeceği gibi,
kimi zaman nedeni de belirlenemeyebilir. Medikal tedavileri
sırasında, sağlık personeli çiftlere yardımcı olmak için yoğun bir çaba
gösterse de tedavinin her aşamasında yaşanan belirsizlikler, kendi
başlarına yoğun stresli bir durum yaratabilir. Çiftlerin, yaşamakta
oldukları bu sorun nedeniyle kendilerini diğer, çocuklu
arkadaşlarından izole etmeleri, sürekli bu konu üzerinde düşünmeleri,
çocuk sahibi olmak için dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyor olmaları,
kendi aralarında ya da aileleriyle yaşadıkları çatışmalar, hayatlarının
kontrolünü kaybetme hissi yaşamaları, hayatlarının kontrolünü
kaybetme hissi yaşamaları, araştırmalarda değinilen, önemli stres
oluşturucu etmenlerdendir. Bütün bunlar, çiftlerin sağlık ve bütünlük
hissini, yaşam kalitelerini daha da fazla bozabilecek bir kriz durumuna
dönüşebilir. Bu kriz, belki de çiftlerin tüm yaşamlarını etkileme
potansiyeline sahiptir. Nitekim yapılan bir çalışmaya göre;

• İnfertilite tedavisi sırasında birden fazla başarısız tedavi denemesinin
yaşanmış olması, "umut/hayal kırıklığı/yeniden umut" döngüsünün tekrar
tekrar yaşanmasına yol açmakta, bu durum da yaşanan stresin gittikçe
kronikleşmesine neden olmaktadır.
Bu konuda yapılan en çarpıcı araştırmalardan biri, infertilite tedavisi gören
hastaların stres düzeylerinin, yaşamsal önem taşıyan bazı hastalıklarla (AIDS,
kanser, kalp hastalıkları) mücadele eden kadınlarınkinden farklı olmadığı,
hatta sıklıkla, bir parça daha fazla olduğu gösterilmiştir.
KADIN VE ÜREME
Sağlıklı bir üremenin gerçekleşmesi için ise bedende sağlıklı bir
yumurtlamanın oluşması gerekir ve bu nedenle bedende çeşitli hormon
seviyelerinde bir takım değişiklikler gerçekleşir. Örneğin;
hipotalamustanLutein Hormonu Salgılayıcı Hormon (LHRH) adını verdiğimiz
bir hormon salgılanır. Bu hormon, yumurtaların olgunlaşmasını sağlayan
Yumurtalık Uyarıcı Hormon (FSH) ve LutealHormon’un (LH) hipofiz bezinden
salınmasında önemli rol alır. LHRH’nin katkısıyla salınan FSH ve LH, kanın
içinde yumurtalıklara gelir ve orada yumurtlamayı başlatır. Bu süreç üremenin
ilk aşamasını oluşturur. Ancak, stresli zamanlarda üretilen 'bedenin doğal ağrı
kesicisi' diye tanımladığımız, 'beta-endorfin' gibi stres hormonları,
yumurtlama için tetikleyici olan LHRH salınımını engellemektedir. Böyle olunca
stresli durumlarda hipofiz yeterli miktarda LH ve FSH üretemediğinden, çeşitli
yumurtlama problemleri yaşanabilmektedir.

Sağlıklı üremede ikinci aşama ise; olgunlaşan belki de döllenen
yumurtanın rahme salınması ve rahmin gebelik için hazırlanmasıdır. Bu
da, bedende, gerekli zamanda ve miktarda 'Östrojen ve 'Progesteron'
salınımının artmasıyla gerçekleşir Ancak birinci aşamada, stres
nedeniyle LH ve FSH daha az üretilirse, yumurtalıklar yeterince
uyarılamayacağından, uterusun hazırlanması için gerekli olan ‘Östrojen'
ve ‘Progesteron’ da yeterli düzeye çıkamaz. Bütün bunlar yetmezmiş
gibi, yine stresli zamanlarda açığa çıkan kortizol ve beta-endorfin
hormonları, aynı zamanda kandaki progesteron seviyesini düşürürken,

stres tepkisiyle birlikte açığa çıkan 'prolaktin' hormonu da var olan
progesteron hormonunun etkisini azaltır. Böylelikle normal bir gebelik
için rahimde olması gereken değişimler, yapılması gereken hazırlıklar
yapılamaz. Bir başka deyişle, stres altındaki beden, rahim duvarını
inceltmek ve gebeliğin oluşmasını engellemek için elinden geleni
yapmaktadır. Hatta stresli zamanlarda, yağ hücreleri dişinin bedeninde
de bir miktar bulunan erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron
hormonunun da artışına yol açar, böylelikle gebelik ihtimali oldukça
azalmış olur.

ERKEK VE ÜREME
Erkeklerdeki işleyişin biraz daha basit olduğu belirtilmektedir. Normal
zamanlarda, beyin tarafından salgılanan LHRH, dişilerde de olduğu
gibi, LH ve FSH salınımını sağlayan hipofiz bezini uyarmaktadır. LH ise
'testosteron' salgılaması için testisleri uyarır. Erkeklerde FSH tarafından
uyarılacak folikül olmadığından, FSH onun yerine, sperm üretimini
uyarır. Ortalıkta bir stres faktörü olduğunda, normal olarak işleyen bu
sistemin tüm dengesi bozulmaktadır. Öncelikle LHRH azalırken,

ardından da bunu LH ve FSH azalması izler; bunun sonucunda da
testisler normal işlevlerini yerine getiremez hale gelir.
NE OLUYOR DA STRES ALTINDAYKEN ÜREME ADETA DURUYOR?
Beden stres tepkisi verirken, üreme sisteminin işleyişini adeta altüst
eden tüm bu fizyolojik süreçleri düşündüğümüzde, 'Stres altındayken
ne oluyor da beden üremeyi durdurmaya çalışıyor?' sorusu
zihinlerimize takılabilir.

Aslında, bu soruya verilecek cevap, stres sözcüğünün tanımında yer
almaktadır. Stres, halihazırda var olan dengeye yönelik gerçek bir tehdit ya
da tehdit algısı (“hayati tehlike” algısı) durumunda, bedenin (beynin),
yeniden dengeye dönebilmek için ve canlının yaşamını sürdürebilmesi
amacıyla verdiği otomatik bir tepkidir; bedeni ve zihni harekete geçirecek
olan enerjinin açığa çıkarıldığı fizyolojik süreçtir. Tanımdan da anlaşılacağı
gibi stresin aslında, hayati tehlikeler karşısında oldukça koruyucu bir işlevi
vardır.
Otomatik stres tepkisiyle birlikte, bedende bir grup stres hormonu daha
fazla salgılanır (kortizol, adrenalin, beta-endorfinvb) ve bunların kandaki
seviyeleri artar. Bu hormonlar aracılığıyla bedenin genel işleyişi hızlanır ve
bedene enerji sağlanır. Böylelikle “stres tepkisi”, deprem, yangın, üzerimize
hızla gelen bir araba gibi gerçek bir hayati tehlike karşısında, tehlike ile
mücadele etmemizi ya da tehlikeden kaçmamızı sağlar. Ancak, aynı anda,
salınan bu stres hormonları nedeniyle, bedende hızlanan diğer sistemlerin
aksine, üreme ve büyüme sistemi yavaşlar.

Çünkü hayati bir tehlikenin olduğu bir durumda, bedenin ve zihnin
tehlikeden kaçmak ya da tehlikeyle mücadele etmek yerine “üreme ve
tamirat” ile uğraşması, “mantıksız” olacaktır. Örneğin, kıtlıkların ve
kuraklıkların yaşandığı bir ortamda üremenin yavaşlaması; var olan kıt
kaynakların, artan bir nüfusla paylaşılması yerine, üreme çağındaki
yetişkinlerin hayatını sürdürebilmesi için kullanılmasına, dolayısıyla türün
yok olmasının da engellenmesine yardımcı olacaktır. Gerçek hayati
tehlikeler karşısında bedende ortaya çıkan bu otomatik tepki, o
durumlarda hayatı sürdürme açısından oldukça işlevselken, konumuz
insan beyni olunca, hayati tehlike içermeyen durumlarda da ve sadece
bizim yüklediğimiz olumsuz anlamlar sayesinde, açığa çıkabilir. Amacına
uygun bir şekilde (canımızı kurtarmak için kaçarak ya da saldırarak)
kullanılmayacağı için de bedenimizde kronik stres tepkisine girme süreci
başlayabilir; stres hormonları üretimi bir kısır döngüye girerek, gittikçe
artıp beden organlarına -beyin dahil- zarar vermeye başlar. Sinir sistemi
aynı anda iki karşıt süreci aynı hızda çalıştıramaz (genetik olarak aynı
hızda çalıştırmaması için programlanmıştır). Dolayısıyla, anlık stres, geçici
bir 'üremeyi erteleme' durumu iken, kronik stres bu ertelemenin, bir
infertilite durumuna dönüşmesi için zemin hazırlayabilir. Bu noktada
mutlaka aklınıza, dünyada fakirliğin ve açlığın olduğu bölgelerde,
insanların nasıl olup da üreyebildiği sorusu gelecektir. Bunun açıklaması
bir başka yazının konusu olabilir.
İNFERTİLİTEYE YÜKLENEN ANLAM
Başa gelen olaya yüklenen anlam, yaşanacak stres ile yakından ilişkilidir.
Örneğin, bir çocuk sahibi olmaya atfedilen önem ve bunun bir, “olmazsa
olmaz”, “sonunda ölüm varmış” gibi algılanıyor olması, kişilerin kronik
stres yaşamalarına yol açabilir. Bu da onların çocuk sahibi olma
ihtimallerini azaltabilir. İnfertil hasta kendini sosyal çevresinden
uzaklaştırıp, kötümser bir yaklaşım içerisine girebilir ve kendine olan
güveni azalmaya başlayabilir. Böylelikle olumsuz kısır döngü, çığ etkisi
gibi büyür. Eğer çiftler yaşadıkları bu üreme sorunlarını, hayatlarındaki
stres etmenlerine değil de kendilerindeki ya da eşlerindeki bir eksikliğe
ya da ilişkilerindeki bir soruna atfediyorlarsa, yaşadıkları sorunlar, eşler
arası tartışmalara, özgüven yitimine, boşanmalara ya da anksiyete ve
depresyon gibi çeşitli bozukluklara yol açabilir.

İNFERTİLİTE VE PSİKOLOJİK DESTEK
O halde, infertilite sorunuyla uğraşan çiftlerin infertilite
tanısı aldıkları ilk günden itibaren ve tıbbi tedavileri süresince,
psikolojik destek almaları ve yaşadıkları stres ile işlevsel olarak baş
edebilmeleri oldukça önemlidir. İnfertilite tedavisiyle birlikte, bireysel
ya da grup bazında uygulanan çok çeşitli, psikososyal destek
programları bulunmaktadır.
Bunların bir kısmında depresyon, anksiyete ya da stresin azaltılmasına
yönelik, bireysel danışmanlık tarzında bazı destekler verilirken, diğer
bir kısmında da grup bazında psikoeğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Psikoeğitim içerikli bu grup uygulamalarının, psikoterapi tarzı bireysel
uygulamalardan daha da etkili olabileceğine ilişkin değerlendirmeler
bulunmaktadır. Kronik stresi yönetmek için özellikle son yıllarda,
geliştirilmiş bazı zihin-beden temelli stres yönetimi uygulamalarının,
anne ve baba adaylarının streslerini yönetmek için de çok yararlı
olduğuna ve medikal tedavilerinin “başarısını” arttırdığına ilişkin,
umut verici sonuçlar elde edilmektedir. Zihin-beden temelli
programların etkililiğini inceleyen araştırma sonuçlarına bakıldığında,
infertilite sorunu yaşamakta olan ve bu programlara katılan kişilerin,
- tedavi süreçlerini daha pozitif geçirdikleri,
- program sonunda öfke düzeylerinin azaldığı,
- streslerini daha iyi yönettikleri ve
- gebe kalma oranlarının da daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bizlerin de Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Stres Yönetimi
Araştırma ve Uygulama Birimi çalışanları olarak, Başkent Üniversitesi
Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde başlattığımız ve 2013
yılında tamamlamış olduğumuz, TÜBİTAK tarafından desteklenen, bir
araştırma projesinde de benzer yüz güldürücü sonuçlar elde
edilmiştir. Beden-zihin bütünlüğünü sağlamaya yönelik çeşitli
araştırma ve uygulamalar yürüten merkezler incelendiğinde, bu işi en
iyi yapan merkezler arasında öne çıkanın, Harvard Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne bağlı Massachusetts General Hospital'ın ilgili birimi olan,
Benson-Henry Mind-Body Institute olduğu gözlenmektedir.

Onların da tüp bebek hastalarıyla yürüttükleri, zihin-beden tıbbına yönelik ve
“gevşeme tepkisi” üzerine temellendirilmiş uygulamalarının etkililiğini
değerlendirdikleri araştırmalarında, bu hasta grubunun streslerinin azaltılması,
dolayısıyla tedavilerinin de başarısı açısından umut verici sonuçlar elde
ettikleri belirtilmektedir. Buradan yola çıkarak, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü
de Benson-Henry Mind-Body Institute ile geçen yıl imzaladıkları bir protokol
çerçevesinde, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Stres Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Birimi’nin, ilgili kuruluşla işbirliği yapabilmesini sağlamıştır.
İmzalanan bu protokol çerçevesinde Birimimizde, kişilerin yaşadıkları kronik
stresin azaltmasına yardımcı olan, çeşitli zihin-beden temelli grup çalışmaları
sürdürülmektedir. Bu çalışmaların önemli bir kısmı, Hastanemizin çeşitli klinik
ve polikliniklerine başvuran hastalarımıza ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan
herkese yöneliktir. Aşılama ya da tüp bebek tedavisi gören hastalarımız da
bunlar arasında önemli bir grubu oluşturmaktadır.

•İnfertilite bir kriz dönemidir.
•Çünkü beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve ne
kadar süreceği öngörülemez.
•Bu kriz belki de çiftlerin tüm yaşamlarını etkileme
potansiyeline sahiptir.

Özetle;

•İnfertilite ile karşılaşan çiftin karmaşık duygular
yaşaması çok insanidir.
•Bu süreçte partnerler birbirlerini ya da kendilerini
suçlayabilirler.
•Hayal kırıklığı, öfke, haksızlığa uğramışlık hissi dönem
dönem gözlenebilir.
•Doktor doktor gezip bir umut arayan çift için tüp

Unutmamak gerekir ki herkesin
bazen yardıma ihtiyacı vardır,
böylesi bir dönem belki de
yardım almak için en uygun
dönemdir.

bebek tedavisi çoğunlukla son umuttur.
•Tedavi süreci belirsizliklerle dolu olduğundan bu süreç
uzun ve meşakkatli bir yol olabilir.
•Bu yolda çiftlerin güçlü ve sağlam durmaları çok
önemlidir.
•O nedenle infertilite tanısı aldığı ilk günden itibaren
çiftin psikolojik destek alması ve yaşadığı stres ile
işlevsel olarak baş edebilmesi oldukça önemlidir.
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