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Giriş
Hormonlar, vücudumuzdaki sinyalleri vücudun
bir yerinden başka bir yerine taşıyan maddelerdir.
Hormonlar bu yöntemle vücudumuzda birçok
önemli işlemi düzenler. Mesela tiroit bezinin
düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar vardır.
Vücudumuzun sıvı dengesini düzenleyen hormonlar ve yine üremede görevli olan diğer hormonlar
bulunmaktadır.
Farklı hormonların çalışma şekilleri hakkındaki
bilginin artması sayesinde bu maddelerin suni
yapımı ve belli hastalıkların tedavisinde ilaç
olarak kullanılması mümkün olmuştur.
Decapeptyl® vücut hormonlarının üretilmesine
etki eden bir maddedir. Bu broşür, bu ilacın sizin
durumunuzda ne işe yaradığını ve doktorların
bu ilacı hangi hastalıklar için yazabileceğini
açıklamaktadır.
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Açıklamalar ve pratik
® bilgiler

Decapeptyl 'i tercih etme
Decapeptyl ® deri altına subkütan uygulanacak
günlük enjeksiyonlar için çözelti olarak kullanılır.

1.1
Decapeptyl®'in etkileri

Decapeptyl® ilacındaki etken maddeye triptorelin
denir. Bu maddenin etkisi, vücut hormonlarından
GnRH (veya gonadorelin) hormonuyla neredeyse
aynı etkiye sahiptir: bu hormon, luteinize edici
hormonları (LH) ve folikül uyarıcı hormonları (FSH)
üretmesi için hipofiz bezini (beynin alt kısmında
bir bez) uyarır.
LH ve FSH, östrojen ve progesteron hormonlarının
üretilmesinden sorumludur. Östrojen, kadınsal
cinsiyet özelliklerinin gelişiminde, adet dön–
güsünün düzenlenmesinde ve gebelik sırasında
önemli rol oynamaktadır.
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beyin

hipoﬁz

beyin
Hipotalamustan (yine
beyinde bir salgı bezi)
palslar şeklinde serbest kalan doğal GnRH'nin
aksine Decapeptyl® hipofizin sürekli uyarılmasını
sağlar. Bu sayede hipofiz ‘yorgun düşer’: LH ve
FSH konsantrasyonları başlangıçta arttıktan
sonra, sonunda kanda tam tersine azalır. Böylece
daha az östrojen açığa çıkar.
hipotalamus
yumurtalık

hipoﬁz

hipotalamus
Yani, Decapeptyl ® 'in kullanımı
LH ve FSH
hormonlarının üretiminin azalmasını sağlar ve
bunun sonucunda daha az östrojen salgılanır.

penis
mukoza

rahim
testis
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1.2
Decapeptyl ’in uygulanması
subkütan (deri altı)
®

Yardımla üreme tedavisinde yumurtlamanın
engellenmesi
Deri altına günlük enjeksiyonlar şeklinde uygulanan
Decapeptyl® yumurtalıkların hormonlar tarafından
uyarılması amacıyla uygulanan yardımla üreme
tekniklerinin bir parçasıdır. 4.Birden fazla olgun
yumurtanın yumurtalıktan toplandıktan sonra
döllenmenin vücut dışında gerçekleştirildiği
Tüp Bebek Uygulaması (IVF) ve intrasitoplazmik
sperm enjeksiyonu (ICSI) buna örnek gösterilebilir.
Normal bir adet döngüsünde genellikle bir defada
yalnızca bir yumurta olgunlaşır. Gerek IVF gerekse
ICSI uygulamalarında yumurtalıklar, birden fazla
embriyo elde edebilmek amacıyla aynı anda birden
fazla yumurtanın olgunlaşması için hormonlarla
uyarılır. Yumurtalıkların uyarılmasındaki en önemli
hormon FSH'dir.

Normalde adet döngüsünün başlangıcından bir
hafta sonra, yüksek miktarda LH oluşturulması için
yumurtalıklardan beyine bir sinyal gönderilir.
Bu LH artışı bir yumurtanın serbest kalmasını
sağlar. İşte o an, yumurtlama (ovülasyon) anıdır.
Ancak IVF veya ICSI tedavisinde birden fazla
olgun yumurta 'elde edebilmek' için doğal
ovülasyona izin verilmez. Decapeptyl ® bu süreçte
kadın vücudundaki LH-üretiminin bastırılması
ve böylece doğal ovülasyonun önlenmesi amacıyla
uygulanır.
Foliküllerde bulunan yumur ta yeterince
olgunlaşmışsa, yumurtlama hareketi (hCG-uzun
süre etkili LH hormonunun enjeksiyonu ile) yine
yapay olarak gerçekleştirilebilir. Ancak daha
sonra, ovülasyon gerçekten oluşmadan önce,
olgunlaşmış yumurtalar yumurtalıktan iğne ıle
“toplanırlar” yumurtalıklardan alınır. Yumurtalar
vücut dışında döllendikten sonra en iyi embriyolar
seçilir ve içlerinden bir veya en fazla iki embriyo
rahim içine geri yerleştirilir.
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Decapeptyl®'in kullanımı
Decapeptyl®’in etken maddesi olan triptorelin,
bir proteindir. Proteinler bağırsaklarda parçalanırlar. Dolayısıyla Decapeptyl® 1. tablet şeklinde
oral yolla alınamaz; deri altına enjekte edilmelidir.
Decapeptyl®, enjekte edildikten sonra bağırsaklarda parçalanmaksızın işlevini gerçekleştireceği
organa doğrudan ulaşacak şekilde kan içine
emilir.
Enjeksiyon sayısını tedaviyi yürüten doktorunuz
belirler. Günlük olarak deri altına (subkütan)
enjekte edilen Decapeptyl® kullanıcı tarafından
uygulanabilir. Bu broşürde deri altı enjeksiyonunun
mümkün olduğunca sorunsuz devam etmesi için
tavsiyeler verilmiştir.
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2.1
Decapeptyl® uygulanması subkütan
Genel Bilgiler
Koruyucu folyoyu çıkartın ve blister ambalajından
enjeksiyon şırıngasını alın. Şırıngayı, gri koruyucu
kapağı yukarıya gelecek şekilde dik tutun. Gri
koruma kapağını çıkarın. Emiciyi, en büyük hava
kabarcığı çıkana kadar dikkatli bir şekilde biraz itin.

Decapeptyl® alt karnın (batının) deri altına günde
bir defa enjekte edilerek uygulanmalıdır. Uygun
bir deri katmanını başparmağınız ve işaret parmağ ınızla yukarı çekin. İğnenin tamamını cilt
katmanının içine doğru itin ve şırıngayı yavaşça
içine boşaltın.

2.2
Decapeptyl®'in yan etkileri
Decapeptyl ® 'in olası yan etkileri broşürde
bildirilmiştir. Bu broşürü baştan sona okumanızı
tavsiye ediyoruz. Bu yan etkilerle ciddi bir şekilde
karşılaşmanız halinde doktorunuza veya eczacınıza
başvurunuz. Eğer broşürde bahsi geçmeyen
herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız bu durumu

hemen doktorunuza bildiriniz. Aşağıda broşürün
özeti bulunmaktadır. Decapeptyl®'in uygulandığı
yerde ağrı hissedebilirsiniz. Sıcak basması
yaygındır. Decapeptyl®’in kullanımı depresyon ve
sinirlilik, bulantı, kas veya eklem ağrısı, yorgunluk
ve uyku bozuklukları ile ilişkili olabilir. Ayrıca
enjeksiyonlar kaşıntı, döküntü ya da ateşe neden
olabilir. Bu durum Decapeptyl®'e karşı gösterilen
aşırı duyarlılıktan kaynaklanabilir.
Decapeptyl®'in en önemli veya en yaygın yan
etkileri şunlardır:
• terleme,
• cinsel ilişki sırasında vajinada ağrı ve/veya kuruluk,
• ara kanamalar,
• cinsel hislerde azalma,
• duygudurum dalgalanmaları.
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Sıkça sorulan soruların cevapları
Decapeptyl®'i ne kadar süre boyunca
kullanabilirim?

Decapeptyl® hormonların yapay hormon üreme
teknikleriyle uyarılması sırasında veya öncesinde
kullanıldığında, tedavi genelde yumurtalar
yeterince büyüyene kadar ve hCG içeren
maddenin enjeksiyonla oositi kesin olarak
gerçekleştirilene kadar devam ettirilir. Anlaşıl
mayan konular için lütfen doktorunuza veya
eczacınıza başvurun.

Decapeptyl® enjekte etmeyi unutursam
Decapeptyl® ne yapmalıyım?

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayın.
Decapeptyl® kullanmayı unutursanız doktorunuza
veya eczacınıza başvurun.
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Enjeksiyon yerinde oluşan ağrıyı
önlemek için ne yapabilirim?

Enjeksiyonu her seferinde başka bir yerden uygulayın.
Enjeksiyonlar üst koldan, bacakların üst kısmından
veya göbek etrafındaki deriden uygulanabilir.

Decapeptyl®'i nasıl saklamalıyım?

Decapeptyl ®'i (2- 8°C arasında) buzdolabında
orijinal ambalajında saklayın. Decapeptyl ®
dondurulmamalıdır. Decapeptyl®'i de diğer ilaçlar
gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Daha fazla bilgi için Decapeptyl® de ’in prospektüsünü okuyabilir veya doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.
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Yararlı internet siteleri
www.decapeptyl.nl
Bu adreste Decapeptyl®'in prospektüsünü ve bu
broşürün pdf versiyonunu bulabilirsiniz. Ayrıca
bu internet sitesinde Decapeptyl ® çözeltisinin
enjeksiyon videolarını da izleyebilirsiniz.
www.hulpbijzwangerworden.nl
Hamile kalma konusunda ayrıntılı bilgiler içeren
bir internet sitesidir.

www.nvog.nl
Hollanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği
internet sitesidir.
www.vruchtbaarheid.startpagina.nl
Doğurganlık hakkındaki bir başlangıç sayfasıdır.

www.freya.nl
Doğurganlık konusunda problem yaşayan
insanlara yönelik bir "Hastalar Birliği" internet
sitesidir.
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