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Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem 

öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi, tıbbi yada tanısal işlem ve diğer tedavi 

seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile 

size önerilen medikal veya cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, 

tedavi uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. Girişim 

hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz. 

Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize 

açıklaması için lütfen danışınız.  

 

Ejakülat çıkaramayan ya da ejakülatında hiç sperm bulunmayan (azospermi) veya çok az 

sayıda (kriptozoospermi) sperm bulunan erkeklerde, testislerden ameliyat ile sperm 

aranması işlemine Testisten Sperm Çıkarma (TESE; testiküler sperm elde edilmesi) adı 

verilir. 

 

Bu tedavi bana ……………………………………. tarihinde önerildi. TESE’de sperm bulunma 

ihtimali testis büyüklüğü, kan hormon düzeyleri gibi klinik bulgulara göre değişmekle 

beraber önceden bulunup bulunmayacağının kesin olarak bilinmesi mümkün değildir. 

Bulunamama ihtimali vardır. Dolayısıyla bulunma ihtimali % 0 (sıfır) ile %50 arasında 

değişmektedir.  

EUROFERTIL 1 / 4



 

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkındaki 

yönetmeliğe göre TESE ile alınan doku örnekleri, verici adaya ait DNA analizi ile birlikte 

saklanır. Bu nedenle sperm bulunduğu takdirde sizden alınan kan örneğinden DNA’nız 

ayrıştıralacak ve saklanacaktır. Bundan sonraki tüp bebek uygulamalarında, talebiniz 

olursa, soy bağınızın tespiti amacıyla DNA testi yaptırabilirsiniz. Bu DNA testinin maddi 

sorumluluğu size aittir. Sperm bulunduğu takdirde size ayrıca bir bilgilendirme ve onam 

formu imzalattırılacak ve bu formda saklama ve imha süreleri hakkında bilgi verilecektir. 

 

TESE yöntemi: 

 

TESE lokal anestezi ile yapılabilir. Ancak bazı durumlarda  işlemin uzun sürmesi nedeniyle 

lokal anestezi yetersiz kalabileceğinden bölgesel ya da genel anestezi de seçilebilir. Lokal 

anestezi yapılan olgularda intravenöz hafif sedasyon sağlanması hastaya ve cerraha 

rahatlık sağlar. Ameliyatın amacı testislerin içerisinde spermatozoa bulunabilecek 

seminifer tübüllerin seçilerek çıkarılmasıdır. Çıkarılan tübüller daha sonra laboratuvarda 

ayrıştırma işlemine alınarak, yeterli kalite ve sayıda sperm elde edilmeye çalışılır. 

Çalışmalar, seminifer tübül seçiminde optik büyütme kullanılmasının, çıplak gözle doku 

çıkarılmasına göre hem sperm elde etme başarısını arttırdığını hem de testis dokusunda 

oluşabilecek hasarı azalttığını, doku beslenmesinde bozulmayı en aza indirdiğini ortaya 

koymuştur. Büyütme amacıyla (cerrahi gözlük) kullanılabilirse de, x20 - x30 büyütme 

gerektiği zaman lup yetersiz kalabilir. İdeal olan en az x20 optik büyütme sağlayabilen 

ameliyat mikroskopunun tercih edilmesidir. Merkezimizde TESE cerrahi mikroskop altında 

yapılmaktadır. Amaç, testise en az hasar verecek şekilde doku çıkarılarak IVF-ICSI’de 

kullanılabilecek yeterlilikte kalite ve sayıda spermatozoanın elde edilmesidir. 

 

TESE’ den elde edilen spermler hemen taze olarak kullanılabileceği gibi dondurulduktan 

sonra da ihtiyaç durumunda kullanılabilir. Taze kullanılabilmesi için önce kadında tüp 

bebek tedavi işleminin başlaması ve yumurtaların toplanacağı olgunluğa getirilmesi 

gerekmektedir. Yumurta toplama işlemine yakın zamanda yapılan TESE ’de sperm 

bulunursa taze olarak kullanılabilir. Ancak, bulunamadığı durumda kadına başlanan tüp 

bebek işleminin iptal edilmesi gerekir ve yapılan tüm maddi ve manevi emek boşa gitmiş 

olur. Merkezimizde TESE işlemi kadına tüp bebek işlemi başlamadan önce yapılmakta, 

sperm bulunursa dondurulmakta, sonrasında kadına tüp bebek tedavisi başlanmaktadır. 

Sperm bulunmaması durumunda kadına hiç tüp bebek tedavisi başlanmamaktadır. Tüp 

bebek uygulamalarında, donmuş-çözülmüş sperm ile spermin taze olarak kullanılması 

arasında gebelik açısından fark olduğunu söyleyebilecek yeterli bilimsel kanıt 

bulunmamaktadır. 
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CERRAHİ İŞLEM RİSKLERİ 

 

Tedavisiz durumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim 

için planlanan cerrahi işlem ile ilgili de riskler vardır. Cerrahi işlemlerin tümüne özgü olan 

enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp 

krizi olabileceğinin ve hatta hayati risk olduğunun farkındayım. Bana uygulanacak olan 

girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı. 

 

Ateş, titreme, ağrı, yumurtalık (testis) hasarı, yumurtalık (testis) küçülmesi (atrofi), 

yumurtalık (testis) fonksiyonunun azalması ve buna bağlı cinsel istekte azalma muhtemel 

risklerdendir. Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir.  

 

GENEL ANESTEZİ TALEP EDERSENİZ 

Anestezinin ek riskler getirdiğini biliyorum ama ağrıdan korunmak için ve ağrının geçmesi 

için planlanan işlem ve ek işlemler için anestezinin kullanılmasını istiyorum. Bana 

sorulmadan anestezi yönteminin değiştirebileceğinin farkındayım. İşlem esnasındaki ağrı 

hissinin, anestezi hekimiyle konuşup seçebileceğim bölgesel (spinal ve epidural) veya 

genel anestezi ile giderileceği söylendi. Anestezinin benim ameliyatımı yapacak olan 

hekimin kontrolünde olmadığını ve her bir anestezik maddenin riskleri olabileceğini 

anladım. Herhangi bir anestezi yönteminin kullanılması sonucunda solunum problemleri, 

ilaç reaksiyonları, sinir zedelenmeleri, beyin hasarı gibi komplikasyonların olabileceğini ve 

hatta hayati risk olduğunu anlıyorum. Genel anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve 

hasarlar ses telleri, soluk borusu, dişler ve gözlerde zedelenmedir. Bölgesel (spinal ve 

epidural) anesteziden kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun süreli bel ağrısı dahil olmak 

üzere diğer riskleri anlıyorum. Anestezinin 

 

…………………………………………………………………………………………………......................................... 

(unvan ve kişi) tarafından veya onun gözetiminde verilmesine izin veriyorum. 

 

KAN ÜRÜNLERİ: Gerekli olduğunda kan ürünlerinin kullanılmasını kabul ediyorum. 

 

ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEYEN DURUMLARIN TEDAVİSİNE ONAY: Hekimimin 

durumumun gerektirdiği planlanmış işlemden başka ek veya değişik işlemleri 

gerektirecek farklı durumları girişim esnasında açığa çıkabileceğini anlıyorum. Bu 

durumda, hekimimin, durumumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi yapmasını 

kabul ediyorum.  
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TEDAVİNİN ÜCRETİ: TESE işlemi için belirlenen ödeme tutarı, (TEŞHİS AMAÇLI 

TAHLİLLER HARİÇ) anestezi hariç olmak üzere ……………………………….. TL. (KDV hariç) dir.  

 

SONUÇ: Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda 

GARANTİ VERİLEMEYECEĞİNİ anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan 

görüşmemde bana durumum, uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri hakkında 

ayrıntılı bilgi verildi. Bu konuda sorumlulukların bize ait olduğu bilincinde olduğumuzu 

hiçbir şiddet, tehdit, telkin, maddi ya da manevi baskı altında olmaksızın önerilen 

yardımcı üreme teknikleri kullanımını kabul ettiğimizi ve ameliyat ile ilgili doğacak 

sonuçları gerek birbirimiz gerekse hekim ve hastane aleyhine kullanmayacağımızı, 

sonucuna katlanacağımızı ve bana önerilen 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

işlemine onay verdiğimi beyan ederim.  
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