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• Korunmasız bir yıl ilişkiden sonra çiftlerin yaklaşık 
%85’i gebelik elde etmeyi başaramıyor 

• Erkek faktörü infertil çiftlerin % 20'sinde kadın 
faktörü olmaksızın tek başına sorumludur 

• Toplamda infertil çiftlerin % 30-40'ında Erkek Faktörü 
vardır 

• Erkek infertilite faktörü genellikle anormal sperm 
parametreleri ile tanımlanır 

• Ancak semen analizi normal olduğunda bile Erkek 
İnfertilitesi olabilir.  



Değerlendirmenin Hedefleri 

• Erkek infertilitesi, tanımlanamayan ve tedavi 
edilemeyen birçok koşuldan kaynaklanabilir 

• Anormal semen parametrelerinin nedeni 
belirlenemediğinde, çoğu hastada olduğu gibi, 
duruma idiyopatik denir 



• Bazen, normal semen kalitesi olan erkekler, oosit 
fertilizasyonunda sorna neden olan veya normal fetal 
gelişmeyi engelleyen genetik anormallikleri olan 
spermlere sahip olabilirler 

• Erkek infertilitesinde genetik nedenlerin saptanması, 
doğacak çocuğa genetik problemin geçişi hakkında 
aileye bilgi verme, tedavi seçeneklerindeki başarı 
şansı hakkında bilgi verilmesini sağlayabilir 

• İnfertil erkeğin değerlendirilmesi, altta yatan bir tıbbi 
durumu tanımlamayı sağlayabilir 

• Örneğin testis kanseri ve hipofiz tümörleri durumlar, 
doğru tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği takdirde 
ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 

 



Değerlendirme Endikasyonları 

• 12 aylık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiden sonra 
başarılı bir gebelik elde edemeyen çiftler için 
infertilite değerlendirmesi endikasyonu vardır 

• Kadın partnerin 35 yaşından büyük olduğu çiftler için 
6 ay sonra infertilite değerlendirmesi endikedir 

• En azından, infertil bir çiftin erkek partnerinin ilk 
semen değerlendirmesi anormal ise infertilite 
değerlendirmesi endikedir.  
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Hastanın Üreme Sağlığı Geçmişinin Sorgulanması 

1. Cinsel ilişki sıklığı ve zamanlama 

2. İnfertilite ve önceki fertilitenin korunması 

3. Çocukluk hastalıkları ve gelişimsel geçmişi 

4. Sistemik tıbbi hastalıklar 

5. Geçirilmiş ameliyatlar  

6. Kullandığı ilaçlar ve allerjiler 

7. Cinsel geçmişi (cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dahil) 

8. Gonadotoksinlere (çevre ve kimyasal toksinler ve ısı dahil) 
maruziyet 

9. Önceki doğurganlık (yeni edinilmiş, ikinci bir erkek infertilite 
faktörü olasılığını dışlamamaktadır)  

 

• Değerlendirme, primer infertilitesi olan (daha önce baba 
olmamış) ve sekonder infertilitesi olan erkekler için aynıdır. 

 



Semen analizi 

• Semen analizi, laboratuvar değerlendirmesinin köşe 
taşıdır 

• İnfertil erkeğin değerlendirilmesi ve erkek faktörün 
derecesini (hafif, orta,ağır) anlamaya yardımcı olur 

• 2–5 günlük cinsel perhiz ve standard yöntemlerle 
alınmış örnekler değerlendirilir. 



Semen değerlerinin referans 
aralıkları içinde olması erkeğin 

fertil olmasını garanti etmez 

Semen değerlerinin referans 
aralıkları dışında olması 

durumunda erkekler fertil olabilir 



Temel Değerlendirme Sonrasında 

• Normal bir erkek üreme öyküsü ortaya çıkarsa, 

• Anormal semen parametreleri bulunursa, 

• Üroloji veya Androloji uzmanı tarafından kapsamlı bir 
değerlendirmeye alınabilir. 

• Açıklanamayan infertilite olan çiftlerde de uzman 
konsültasyonu istenebilir. 

• Tekrarlayan semen analizleri, endokrin değerlendirmesi, 
ejakülasyon sonrası idrar analizi, ultrasonografi, sperm ve 
sperm üzerinde özel testler ve genetik tarama gibi ek testler 

ve prosedürler önerilebilir. 

 



Tıbbi geçmiş 

• Hastanın tıbbi öyküsü, erkek infertilitesi üzerinde 
olumsuz etki yaratabilecek risk faktörlerini ortaya 
koyabilir 

• Sistemik hastalıklar yönünden tam bir değerlendirme 

• Üreme sağlığı geçmişi 

• Meslek hastalıkları 

• Anabolik steroidlerin, kullanılan ilaçların, zararlı 
madde kullanımları sorgulanır. 
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Fizik Muayene 

• Genital bölgeye özellikle dikkat edilmelidir 

• Penis muayenesi, üretral meatusun yeri (hipospadias) 

• Testislerin palpasyonu ve ölçümü 

• Vasa ve epididimlerin varlığı ve dolgunluğu 

• Vasa deferentia (CBAVD) konjenital bilateral yokluğu 

• Varikosel varlığı 

• Vücut habitusu 

• Tüylenme 

• Prostat muayenesi 

• Meme gelişimi dahil olmak üzere sekonder cinsiyet 
özellikleri 



Endokrin Değerlendirme 

• Hipotalamik-hipofiz-testiküler aksın hormonal 
anormallikleri nadir görülen erkek infertilite 
nedenleridir 

• Normal semen parametreleri olan erkeklerde 
endokrin bozukluklar oldukça nadirdir 

• Endokrin değerlendirme endikasyonları 

– Sperm konsantrasyonu <10 milyon / mL 

– Cinsel fonksiyon bozukluğu 

– Spesifik bir endokrinopatiyi gösteren klinik bulgular 

 



Serum FSH ve total Testosteron  

• Toplam T seviyesi düşük olduğunda (<300 ng / mL) 
• Serum gonadotropin konsantrasyonları pulsatil bir şekilde 

salgılandığından gün içinde farklılık göstermesine rağmen, 
tek bir ölçüm genellikle klinik endokrin durumunu 
belirlemek için yeterlidir 

• Anormal spermatogenezisi olan birçok erkeğin normal 
FSH düzeyine sahip olmasına rağmen, belirgin bir 
şekilde yükselmiş serum FSH konsantrasyonu, 
spermatogenezdeki anormalliği açıklayabilir. 

 



TSH ölçümleri 

• Rutin araştırma kapsamında değildir 

• Kapsamlı bir endokrin değerlendirme gerektiren 
erkeklerde yapılır. 



Serum inhibin B konsantrasyonu 

• İnhibin B düzeyleri infertil erkeklerde fertil 
erkeklere göre daha düşüktür  

• sperm parametreleriyle FSH düzeylerinden daha 
iyi korelasyon gösterir 

• Ancak, inhibin B'yi ölçmenin daha yüksek maliyeti 
göz önüne alındığında FSH, tarama amaçlı tercih 
edilen testi halen sürdürmektedir. 
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Ejakülasyon sonrası idrar mikroskopisi 

• Düşük hacimli ejakülat, eksik semen toplanması, 

retrograd ejakülasyon, ejakülatör kanal tıkanıklığı, 

hipogonadizm veya CBAVD olduğunu düşündürür 

• Retrograd ejakülasyonu ekarte etmek için, hipogonadizm 

veya CBAVD teşhisi konulanlar haricinde, ejakülat hacmi 

<1.0 mL olan erkeklerde, post-ejakülatuar idrar 

mikroskopisi yapılmalıdır 

• Azoospermi veya aspermi olan erkeklerde, ejakülasyon 

sonrası idrar analizinde sperm bulunması retrograd 

ejakülasyonu düşündürür. 



Ultrasonografi 

• Hemen hemen tüm erkek genital yolu kolayca ve 
doğru görüntülenebildiği için, fertiliteyi olumsuz 
etkileyebilecek erkek genital sistem anormalliklerini 
saptamak için yararlı bir araç olabilir. 



Transrektal ultrasonografi 

• Normal seminal veziküllerin anteroposterior çapı 
<1.5 cm'dir 

• Dilate seminal vezikülleri veya ejakülasyon kanallarını 
ve / veya orta hat kistik prostatik yapıları ortaya 
koyan transrektal ultrasonografi, tam veya kısmi 
ejakülatör kanal tıkanıklığı tanısını ortaya koyar 

• Etkilenen erkekler tipik olarak sperm veya fruktoz 
içermeyen düşük hacimli asidik bir ejakülat üretirler 

• Kısmi ejakülatör kanal tıkanıklığı, her zaman olmasa 
da, düşük semen hacmi, oligoastenospermi ve kötü 
progresif motilite gösterir. 



Skrotal ultrasonografi 

• Skrotal ultrasonografi, palpe edilemeyen gizli varisleri 
tanımlayabilir 

• Skrotum ultrasonografisi, kriptorşidizm veya 
testiküler neoplazm, testis kanseri gibi risk faktörleri 
olan erkeklerde yapılabilir 

• Ancak rutin bir tarama prosedürü değildir. 
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Spesifik Semen Testleri 

• Semen'de Lökosit sayımı 

• Semendeki artmış sayıda beyaz kan hücresi, sperm 
fonksiyonu ve motilitesindeki yetersizlikler ile 
ilişkilendirilmiştir 

• Ancak, her beyaz ve yuvarlak hücre lökosit değildir, 
immatür germ hücreleri de olabilir 

• Lökositleri, geleneksel sitolojik boyama ve 
immünohistokimyasal tekniklerle ayırmak 
mümkündür 

• Püyospermi: > 1 milyon lökosit / mL 

 



Antisperm Antikorlar (ASA) 

• Antisperm antikorların rutin olarak araştırılması gerekmez 

• ASA'lar serumda ve seminal plazmada bulunabilir veya 
doğrudan spermlere bağlanabilir 

• ASA'lar kan-testis bariyerinde bir kırılma olduğunda veya 
vazektomi sonrasında oluşabilir 

• Serum veya seminal plazmada ASA'yı saptamak için indirekt 
antikor aglütinasyon analizleri kullanılır 

• Sperm başına veya kuyruğuna bağlanan ASA'yı (IgG ve IgA) 
saptamak için doğrudan immünobead testi kullanılır 

• ASA’lar motiliteyi azaltabilir, servikal mukusun 
penetrasyonunu engelleyebilir ve fertilizasyonu önleyebilir 

 

• Açıklanamayan infertilitesi olan çiftler için ASA testini 
önerilmiş olsa da, bu tür çiftlerde testin klinik faydası 
belirsizdir ve ICSI planlanmışsa ASA testi gereksizdir 



Sperm Viabilite (Canlılık) Testleri 

• Sperm canlılığı, taze semenin eosin veya tripan mavisi 
gibi supravital boya ile karıştırılması veya hipoosmotik 
şişme (HOS) testi kullanılarak değerlendirilebilir 

• Bu analizler, hangi spermin sağlam hücre zarlarına sahip 
olduğunu belirleyerek canlı olup olmadığını gösterir 

• Boya testlerinde, canlı spermlerin hücre zarı boyayı içeri 
sokmaz ve canlı sperm renksiz kalır 

• Hücre zarı hasarlı olan ölü sperm boyayı alır ve renkli 
görünür 

• Ancak, bu test yapılıp spermin canlı olduğu anlaşıldığında, 
o spermler artık ICSI için kullanılamaz 

• Bu nedenle, HOS test tercih edilebilir. 



Hypo-osmotic Swelling Test 

• Hipoozmotik ortam içine konan canlı spermler içine 
sıvı alarak şişer ve canlı olduğu anlaşılır ve ICSI için 
kullanılabilir. 



Pentoksifilin 

• Canlı ve non-motil spermler de pentoksifilin 
inkübasyonu ile tanımlanabilir 

• Canlı non-motil olan spermler pentoksifilin 
inkübasyonundan sonra motilite geliştirecektir. 
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Sperm Deoksiribonükleik Asit (DNA) 
Fragmantasyon Testleri 

• DNA bütünlüğü normal embriyo gelişimi için önemlidir 

• Sperm DNA bütünlüğü, nükleusta kromatinin sıkıştırılmasını 

sağlayan protaminler arasındaki di-sulfide çapraz bağlar ile 

korunur 

• Sperm DNA hasarı, protamin dejenerasyonu ve DNA 

paketlenmesini etkileyen mutasyonlar veya ısı, radyasyon ve 

gonadotoksinler gibi dışsal faktörler gibi içsel faktörlerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkabilir 

• "DNA fragmantasyonu" terimi, tamir edilemeyen denatüre 

veya hasar görmüş sperm DNA'yı ifade eder. 



Sperm DNA fragmentasyon ölçüm testleri 

• Tek hücreli jel elektroforez testi (Comet) 

• Terminal deoksinükleotit transferaz aracılı dUTP nick 
uçlu etiketleme (TUNEL) analizleri gibi doğrudan 
yöntemler 

 

• Sperm kromatin yapısı analizi (SCSA) gibi dolaylı 
testler 



Sperm DNA hasarı infertil erkeklerde daha sık görülür 

• Bazı çiftlerde zayıf üreme performansına yol açabilir 

• Sperm DNA hasarı tekrarlayan gebelik kayıplarından 
sormlu olabilir. 



Sperm DNA hasarı rutin olarak incelenmeli mi? 

• Anormal DNA bütünlüğü ve üreme sonuçları arasındaki ilişki, 
bu testlerin rutin olarak tavsiye edilmesini engeller 

• Fakat yüksek sperm DNA fragmantasyon oranları, IUI veya IVF 
ve ICSI sonuçları için bilgilendirici olabilir 

• Testislerden elde edilen sperm, anormal ejakülat sperm DNA 
bütünlüğüne sahip erkeklerde daha iyi sperm DNA kalitesine 
sahip olma eğilimindedir 

• DNA bütünlüğü testinin prognostik klinik değeri, çiftlerin 
tedavisini etkilemeyebilir 

• Bu nedenle, erkek faktörünün klinik değerlendirmesinde rutin 
DNA entegrasyonu testleri tartışmalıdır. 



Daha Az Sıklıkla Kullanılan Testler 

• Sperm mucus penetrasyon testleri 

• Akrozom reaksiyonları 

• Sperm kreatin kinaz 

• ROS 

 

• ICSI uygulanacak ise, bu testlerin klinik değeri 
tartışmalıdır. 

 
30 



Genetik Tarama 

• Genetik anormallikler sperm üretimini veya sperm transportunu 
etkileyerek infertiliteye neden olabilir 

• Non-obstrüktif azoospermi veya şiddetli oligozoospermi (<5 milyon 
/ mL) olan erkeklerde, fertil erkeklere göre genetik anormalliğe 
sahip olma riski yüksektir 

• En sık rastlanan genetik anormallikler, spermatogenezde izole 
defektlerle ilişkili testiküler fonksiyon bozuklukları, Y-kromozom 
mikrodelesyonları, sayısal ve yapısal kromozomal aberasyonlardır 

• CBAVD'li çoğu erkeğin kistik fibrosis transdüksiyon düzenleyici 
regülatör (CFTR) genin anormalliği de olumsuz etkilidir. 



Kistik fibrosis gen mutasyonları 

• CBAVD ile kromozom 7'de yer alan CFTR 
geninin mutasyonları arasında güçlü bir ilişki 
vardır. 



Karyotipik kromozom anomalileri 

• İnfertil erkeklerde kromozomal anormalliklerin 
prevalansı artmakta olup sperm sayısıyla ters 
orantılıdır 

• Seks kromozomu aneuploidileri (Klinefelter 
sendromu; 47, XXY), infertil erkeklerde gözlenen tüm 
kromozom anomalilerinin yaklaşık üçte ikisini 
oluşturur. 



Y-kromozom mikrodelesyonları 

• Y-kromozomunun bazı bölgelerinin mikrodelesyonları, 
ciddi derecede bozulmuş spermatogenezi olan infertil 
erkeklerde daha sık bulunur 

• Normal erkeklerde de bulunabilir 

• Y-kromozom mikrodelesyonu olan erkeklerin yüzdesi 
azospermi veya şiddetli oligozoospermili erkeklerde 
yükselmektedir 

• Azospermiye veya oligozoospermiye neden olan çoğu 
delesyon Y-kromozomunun uzun kolunda olur 

• (Yq11), AZFa (proksimal), AZFb (merkezi) ve AZFc (distal) 
olarak adlandırılan azoospermi faktörü (AZF) bölgeleri 
vardır. 

 



• Y kromozomunun AZFc bölgesinde mikrodelesyonu olan 
birçok erkeğin ağır oligozoospermisi vardır 

• AZFc bölgesi dilatasyonları olan diğer gruplar azoospermiktir, 
ancak testiküler sperm ekstraksiyon yapıldığında yeterli sayıda 
sperm bulunabilir 

• ICSI sonuçları AZFc delesyonu tarafından olumsuz 
etkilenmemektedir 

• Tüm AZFb bölgesini kapsayan delesyonlar sperm elde edilmesi 
için çok kötü bir prognoz öngörür 

• Aynı durum, Y-kromozomunun AZFa bölgesinin tamamını 
içeren delesyonları olan erkekler için de geçerli olabilir 

• Non-obstrüktif azoospermi veya şiddetli olan erkeklere           
Y-kromozom analizi yapılmalıdır. 

 



Sperm Kromozomal Aneuploidileri 

• Sperm DNA anöploidi, floresan in situ hibridizasyon 
teknolojisi ile değerlendirilebilir. 


