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Maalesef hamileliğin sizin durumunuzda doğal yoldan 
gerçekleşmediği görüldü. Neyse ki günümüzde 
doğaya yardımcı olmak için farklı olanaklar bulunuyor. 
Doğal yoldan hamile kalamama nedeniniz ile ilgili 
olarak muayene oldunuz. Bunun sonucunda jinekolog, 
Menopur®adlı ilacın enjeksiyonlarının uygulanacağı 
bir tedavi önerdi. Elinizdeki broşürde bu seçenek 
açıklanmaktadır. Ayrıca Menopur®’un doğru kullanımı 
hakkında da pratik bilgiler verilmiştir. Son olarak 
sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve daha fazla 
bilgi için başvurabileceğiniz internet sitelerinin bir 
listesini bulacaksınız.

Giriş
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Açıklama ve pratik kullanım talimatları

Hamilelik	doğal	yoldan	olmuyorsa,	sorulacak	temel	
soru	doğal	olarak	“neden”	olacaktır?	Sıkça	rastlanan	
nedenlerovulasyon	problemleri,	yumurta	kanallarının	
tıkanıklığı	veya	spermdeki	anormalliklerdir.	Hamile	
kalamama	 nedeni,	 belirli	 bir	 hamilelik	 tedavisinin	
seçiminde	 belirleyicidir.	 Menopur®,	 yumurta	 veya	

sperm	hücrelerinin	olgunlaşması	gerçekleşmediğinde	
kullanılan	bir	hamilelik	hormonu	içerir.	
Menopur®un	 işleyişini	 iyice	açıklayabilmek	 için,	 ilk	
önce	 döllenmenin	 gerçekleşmesinde	 doğurganlık	
hormonlarının	rolü	hakkında	bazı	bilgileri	anlatmak	
yararlı	olacaktır.

1.1
Doğurganlık hormonlarının rolü
LH	 ve	 FSH	 hormonları,	 Gonadotropin	 Salgılatıcı	
Hormon	(GnRH)	etkisi	altındaki	hipofiz	bezi	tarafından	
salgılanır.	 GnRH	 hipotalamus	 tarafından	 üretilir.	
Hipotalamus,	önemli	bir	kontrol	merkezidir	ve	beynin	
altında	bulunur.
Kadının	yumurtalıklarında	foliküller	(içinde	yumurta	
hücreleri	olan	su	kesecikleri)	olgunlaşır	ve	ardından	
ovulasyon	 gerçekleşir.	 Hem	 FSH	 hem	 de	 LH	 foli-
küllerin	olgunlaşıncaya	kadar	büyümesinde	önemli	

Menopur® seçimi1
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bir	rol	oynar.	Ayrıca	foliküller,	kadınlarda	
östrojen	 hormonunun	 üretilmesini	
sağlar.	
Aynı	 zamanda,	 folikülün	olgunlaştığı	
anda	 LH’nin	 etkisiyle	 ovulasyon	
gerçekleşir.	 Normalde	 her	 ay	 olgun	
bir	yumurta	hücresiyle	sonuçlanan	bir	
ovulasyon	yaşarsınız.	Ayrıca	LH,	pro-
gesteron	hormonu	aracılığıyla	 rahim	
mukozasının	 rahimin	 içi	 döllenmiş		
yumurta	 hücresi	 implantasyonuna	
hazırlanmasını	sağlar.

Ovulasyondan	sonra	yumurta	hücresi	
yumurta	 kanalı	 tarafından	 yakalanır.	
Sperm	ile	döllenme	yumurta	kanalında	
gerçekleşir.	Yumurta	hücresi	döllendiği	
anda,	rahimin	mukozası	korunur.	
Bu	 rahim	mukozası,	 yumurta	hücresi		
için	bir	yatak	görevini	görür.	Yumurta	
hücresi	döllenmezse,	rahim	mukozası	
atılır	ve	menstrüasyon	(adet	kanaması)	
gerçekleşir.

Hypothalamus

Hypofyse

Ovaria

Oestrogeen
Progesteron

GnRH

FSH+LH

Kadınlarda hormon yolu

Hipotalamus

Hipofiz

FSH+LH

Ovaryum

Östrojen	
Progesteron

GnRH



1.2
Menopur®’un etkileri
Menopur®’un	etkin	maddesi	HMG	(Human	Meno-
pozal	Gonadotropin)	olarak	bilinen	menotropindir.	
Menotropin,	menopoz	sırasında	kadınların	idrarından	
elde	 edilen	 bir	 endojen	 hormondur.	 Dikkatli	 bir	
arıtım	sürecinden	sonra	vücudun	kendi	hormonları	
olan	 LH	 ve	 FSH	 ile	 uyumlu	bir	 işleyişe	 sahip	 ürün	
oluşur.	

Menopur®	 doğurganlığı	 azalmış	 olan	 kadınlarda		
yumurta	hücrelerinin	olgunlaşmasını	tetikler.	Böylece	
kullanılabilir	 yumurta	 sayısı	 ve	 bununla	 birlikte	
hamilelik	 olasılığı	 artar.	 Menopur®	 ovulasyon		
indüksiyonu	 (OI),	 intrauterin	 inseminasyon	 (IUI),	 in	
vitro	 fertilizasyon	 (IVF)	 ve	 intrasitoplazmik	 sperm	
enjeksiyonu	(ICSI)	gibi	yardımcı	üreme	tekniklerinde	
yumurta	hücrelerinin	olgunlaşmasını	tetiklemek	için	
de	 kullanılır.	 Yumurta	 hücresi	 yeterince	 olgun-
laştığında,	başka	bir	ilaçla	ovulasyon	stimüle	edilir.	

Adı	 geçen	 hamilelik	 tedavileri	 hakkında	 daha	 fazla		
bilgi	almak	için	internet	sitemizi
www.hulpbijzwangerworden.nl	ziyaret	edebilir	veya	

‘Een verwachtingsvolle tijd’	broşürünü	okuyabilirsiniz.		
Bu	broşürleri,	doğum	uzmanı	veya	hemşire	aracılığı	

ile	edinebilirsiniz.

Fertilitesi	azalmış	erkeklerde	Menopur®	uygulaması	
sperm	 hücrelerinin	 olgunlaşmasını	 ve	 erkeklik	
hormonlarının	 üretilmesini	 tetikler.	 Erkeklerde	 ilk	
önce	birkaç	hafta	boyunca	başka	bir	ilaçla	ön	tedavi	
yapılır.	Daha	sonra	Menopur®	ile	kombine	edilerek	
bu	tedaviye	devam	edilir.	Ancak,	kadınlara	kıyasla,	
erkeklere	Menopur®	tedavisi	daha	nadir	uygulanır.	

7



8

Menopur®	 uygulaması,	deri	 altı	 enjeksiyonlarla	 yapılır.	Menopur®,	dozajı	tedavisine	başlanan	programa	
(doğurganlık	azlığı	veya	yapay	üreme	teknolojisi)	bağlıdır;	bireye	göre	belirlenir	ve	vücudun	tepkisine	göre	
gerekirse	ayarlanır.	Menopur®	verilen	solüsyonun	içinde	tozun	çözünmesinden	sonra,	karın	veya	üst	bacak	
bölgesine	 deri	 altına	 enjekte	 edilir.	 Enjeksiyonu	 uygulamadan	 önce	 bu	 kılavuzu	 tamamen	 okuyunuz.	
Sorunuz	var	mı?	Doğum	uzmanı	veya	hemşireniz	ile	iletişime	geçebilirsiniz.	Menopur®	un	hazırlanması	ve	
uygulanması	konusundaki	videoları	www.menopur.nl	sayfasında	bulabilirsiniz	(bkz.	Yararlı internet siteleri).	

2.1
Menopur®	uygulama kılavuzu

1. Adım: Malzemeler
Gerekli	 tüm	malzemelere	 sahip	 olup	 olmadığınızı	
kontrol	ediniz:

Menopur®toz ve solüsyon 
Menopur®	tozunun	bulunduğu	flakon(lar)	ve	solüsyonun		
bulunduğu	 bir	 flakon	 (a).	 Doktorunuzun	 belirttiği	
şekilde	gereken	Menopur®	flakonlarını	hazırlayınız.

Enjeksiyon ve iki steril iğne
Solüsyonu	hazırlamak	için	uzun,	kalın	bir	iğne	ve	deri	
altı	enjeksiyon	için	ince,	kısa	bir	iğne	(b).	
	

a b

Menopur® uygulanması2
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2. Adım: Menopur® solüsyonunun hazırlanması
Menopur®u	 hazırlamadan	 önce	 ellerinizi	 yıkayınız.	
Enjeksiyondan	önce	solüsyonu	hazırlayınız.	
•		 	Menopur®-tozu	içeren	flakonun/flakonların	ve	solüsyon	

içeren	flakonun	alüminyum	kapağını	çıkarınız	(c).	

•		 	Kalın,uzun	iğneyi	enjeksiyona	takınız.	Burada	iğnenin	
kendisinden	 değil,	 koruyucu	 kapağından	 tutunuz,	
böylece	iğne	steril	kalacaktır.	Bununla	birlikte	iğnenin	
kendisine	 dokunursanız,	 enfeksiyonu	 önlemek	 için	
yeni	steril	bir	iğne	alınız	(d).

•		 	İğnenin	koruyucu	kapağını	çıkarınız.	 İğneyi	solüsyon	
içeren	 flakonun	 lastik	 kapağına	 dik	 olarak	 batırınız.	
Flakondan	 bir	 mililitrelik	 sıvıyı	 enjektöre	 çekiniz.	
Flakonda	tekrar	kullanılmayacak	sıvı	kalacaktır	(e).	

•		 	1	 mililitre	 solüsyonu	 Menopur®	 tozu	 içeren	 flakona	
enjekte	 ediniz.	 Bunun	 için	 iğneyi	 flakonun	 lastiğine	
dik	 olarak	 batırınız.	 Hava	 kabarcığı	 oluşmasını	
önlemek	 için	 flakonu	 yan	 yatırınız.	 Şimdi	 toz	 hızla	
çözünecektir.	Gerekirse	tozu	daha	hızlı	çözündürmek	
için	yavaşça	şişeyi	çeviriniz.	Sallamayınız,	aksi	takdirde	
hava	kabarcıkları	oluşabilir	(f).	

c

d

e



Eğer	 daha	 fazla	 toz	 reçete	 edildiyse,	 verilen	
solüsyonu	 tamamen	 flakondan	 çekiniz	 (yani	 1ml)		
ve	 bunu	 toz	 içeren	 diğer	 flakona	 enjekte	 ediniz.		
Doğru	oran	elde	edilene	kadar	bunu	tekrarlayınız.	
Maksimum	 3	 flakondaki	 toz,	 1	 ml	 solüsyon	 ile	
çözündürülebilir.
•	 		Son	flakondan	doğru	miktar	sıvıyı	(0,5	veya	1	ml)	

enjektöre	çekiniz.	Bu	miktarı	bir	sonraki	sayfada	
bulunan	çözünürlük	çizelgesinde	görebilirsiniz.	

Bundan	başka	doktorunuz	tarafından	yazılabilecek	
farklı	 Menopur®	 dozları	 için	 çözünürlük	 çizelgesi	
verilecektir.	Size	yazılan	doza	uyunuz.

3. Adım: Menopur® solüsyonunun	enjekte 
edilmesi
Enjeksiyon için iğneyi hazırlayınız
•	 		Kalın,	uzun	iğneyi	ince,	kısa	iğneyle	değiştiriniz.

•	 		İğnenin	 koruyucu	 kapağını	 çıkarınız	 ve	 iğne	
yukarıyı	gösterecek	şekilde	dik	olarak	püskürtünüz.

•	 		Tüm	 hava	 yukarıda	 kalana	 kadar	 enjektöre	
yavaşça	hafifçe	vurunuz.	Yavaşça	havanın	çoğunu	

enjektörden	dışarı	itiniz.	Enjektörde	geriye	küçük	
bir	miktar	hava	kalması	sorun	değildir	(g).

	
Menopur® solüsyonunun enjekte edilmesi
•	 		Enjeksiyon	 yapacağınız	 bölgeyi	 belirleyiniz.	

Göbeğin	 bir	 yanında,	 üst	 bacakta	 ya	 da	 üst	
kolda	bir	bölge	seçilebilir.	Her	enjeksiyon	 için	
yeni	bir	yer	seçiniz.

10
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Menopur® Çözünürlük	Çizelgesi
Sahip olduğunuz Menopur®’un dozaj gücü (75 IE veya 150 IE/flakon) 
için ambalajı dikkatli bir şekilde okuyunuz! 

Menopur®	75 IE	çözünürlük	çizelgesi

 Menopur® (IE) 
birim sayısı

Toz içeren flakon 
sayısı

Enjekte edilecek 
mililitre

37,5 1 0,5	*

75 1 1

112,5 3 0,5	**

150 2 1

225 3 1

Menopur®	150 IE çözünürlük	çizelgesi	

 Menopur® (IE) 
birim sayısı

Toz içeren flakon 
sayısı

Enjekte edilecek 
mililitre

150 1 1

225 3 0,5**

300 2 1

*	0,5	ml’nin	enjekte	edilmesi,	kalan	0,5	ml’nin	 ise	buzdolabında	saklanması	 (2	 -	8°C’de	maksimum		
24	saat)	mümkündür.	Bu,	bir	sonraki	günün	dozunu	oluşturabilir.

**	 1	ml’de	 3	 flakon	 içeriği	 kadar	 tozu	 çözündürünüz.	 Bu	 durumda,	 0,5	ml’nin	 uygulanması,	 kalan		
0,5	ml’nin	ise	buzdolabında	saklanması	(2	-	8°C’de	maksimum	24	saat)	gerekir.	Bu,	bir	sonraki	günün	
dozunu	oluşturabilir.
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•	 		Baş	ve	işaret	parmağıyla	uygun	deri	katını	yukarı	
doğru	 çekiniz	 ve	 tüm	 iğneyi	 dik	 olarak	 deriye	
batırınız.	 Solüsyonu	 yavaşça	 enjekte	 ediniz	 ve	
tek	bir	hareketle	iğneyi	dışarı	çekiniz	(h).	

•	 		Gerekirse	 enjeksiyon	 bölgesine	 bir	 bant	
yapıştırınız.	 Bu,	 enjeksiyondan	 sonra	 derinin	
şişmesini,	kızarmasını	veya	rahatsız	hissetmesini	
önleyebilir.	 Bu	 belirtiler	 kendiliğinden	 yok	
olacaktır.

2.2
Kolay bir enjeksiyon için ek tavsiyeler

Yanma	 hissini	 azaltmak	 için	 enjeksiyondan	 önce	
enjeksiyon	 yapılacak	 bölgeye	 bir	 buz	 parçası	
koyabilirsiniz.
Bazı	 hastalar	 karın	 bölgesine	 yapılan	 enjeksiyonu	
fazla	acı	verici	bulmazken	bazıları	ise	kalça	veya	üst	
kol	 enjeksiyonunun	 daha	 kolay	 olduğunu	 söyler.	
Enjeksiyon	bölgesi	olarak	hangi	bölgenin	sizin	için	
en	rahat	olduğunu	bulmak	için	uygulama	bölgesini	
değiştiriniz.	Bu	tedaviyi	herhangi	bir	şekilde	etkilemez.

Önemli
•	 Her	enjeksiyon	için	yeni	bir	enjektör	ve	iğne	kullanınız.

•	 	Tüm	iğne	ve	flakonları	güvenli	bir	şekilde	atmak	için	iğne	atık	kutusu	kullanınız.	Atık	kutusu	dolu	ise,	
bunu	hastane	veya	eczaneye	verebilir	ve	gerekirse	yeni	bir	tane	alabilirsiniz.

h
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Kazara kalın iğneye dokunursam ne 
yapmalıyım?
Koruyucu	kapak	yerine	kazara	iğneye	dokunursanız	
yeni	 bir	 iğne	 alınız	 ve	 diğerini	 iğne	 atık	 kutusuna	
atınız.

Menopur® içeren en fazla kaç flakon 
1 ml solüsyonda çözünebilir?
Menopur®	içeren	en	fazla	3	flakon	1	ml	solüsyonda	
çözünebilir.

Enjeksiyon hassasiyetini azaltmak için 
ne yapabilirim?
Yanma	 hissini	 azaltmak	 için	 enjeksiyon	 bölgesine	
enjeksiyondan	önce	buz	parçası	koyabilirsiniz.	

Dışarıda olacağımı farz edelim, 
solüsyonu önceden hazırlayabilir 
miyim?
Kural	 olarak	 solüsyon	 tam	 kullanılacağı	 sırada	
hazırlanmalıdır,	 ancak	 gerçekten	 gerekliyse	 hazır-
lanmış	solüsyonu	buzdolabında	maksimum	24	saat	
(2	-	8	°C’de)	saklayabilirsiniz.

Kullanılmış flakon ve iğneleri nereye 
atabilirim?
Tedaviyi	yapan	doktor,	hemşire	veya	eczaneden	bir	
iğne	atık	kutusu	alacaksınız.	Bunun	içine	kullanılmış	
iğne	ve	flakonları	atabilirsiniz.

Dolu bir iğne atık kutusunu 
ne yapabilirim?
Dolu	iğne	atık	kutusunu	tekrar	yeni,	temiz	bir	kutu	
alabileceğiniz	eczaneye	teslim	edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular3
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Hormon enjeksiyonu uyguladıktan 
sonra şikayetlerim olursa ne 
yapmalıyım?
Menopur®’un	olası	yan	etkileri	prospektüste	belirtilir.	
Şiddetli	 yan	 etkiler	 yaşamanız	 halinde	 tedaviyi	
uygulayan	doktor	veya	eczaneye	başvurmanız	gerekir.	
Prospektüste	belirtilmeyen	 yan	etkileri	 her	 zaman	
tedaviyi	uygulayan	doktorunuza	bildirmelisiniz.

Tedavinin mümkün olduğu kadar 
sorunsuz ilerlemesi için ne yapabilirim?
Hamile	 kalmak	 istiyorsanız,	 vücudunuzun	 sağlıklı	
durumda	 olması	 ve	 başlanacak	 tedavi	 hakkında	
bilgili	olmanız	önemlidir.	

Doğurganlık tedavisi sırasında ilaç 
kullanabilir miyim?
Tedaviyi	 uygulayan	 doktor	 ile	 hangi	 ilaçları	
kullandığınız	 veya	 kullanabileceğiniz	 hakkında	
görüşmeniz	gerekir.	Doktorunuz	bu	ilaçları	kullanıp	
kullanamayacağınızı	belirtecektir.	
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www.menopur.nl
Burada	 Menopur®	 prospektüsünü	 ve	 bu	 broşürü	
PDF	formatında	bulabilirsiniz.	Bu	siteden	Menopur®	
solüsyonunun	 hazırlanması	 ve	 enjekte	 edilmesiyle	
ilgili	videoları	da	seyredebilirsiniz.	Bu	videolar	App-	
store	ve	Google	play’den	de	bulunabilir.	

www.hulpbijzwangerworden.nl 
İnfertilite	 kısırlıkve	 tedavi	 seçenekleri	 hakkında	
hasta	bilgilerini	içeren	internet	sitesi.	

www.freya.nl 
Fertilite	problemi	olan	kişiler	için	dernek.

www.fertiliteit.info 
nfertilite	hakkında	genel	internet	sitesi.

www.gynaecologie.nl 
Jinekoloji	 hakkında	 hasta	 bilgileri	 içeren	 internet	
sitesi	ve	ilgili	internet	sitelerine	çeşitli	linkler.

www.nvog.nl 
Hollanda	Obstetrik	ve	Jinekoloji	Birliğinin	 internet	
sitesi.	

www.vruchtbaarheid.pagina.nl  
Fertilite	ana	sayfası.	

www.endometriose.nl 
Endometriozis	hastaları	birliğinin	internet	sitesi.

Yararlı internet siteleri4




