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TESTİKÜLER SPERM EKSTRAKSİYONU (TESE) 

Makroskopik ? 

Mikroskopik ? 



TESE 

(%) 

m-TESE (%) 

Schlegel ve ark. (1) 32   58 

Schlegel ve ark. (2) 45   63   

Tsujimura ve ark. 35 43 

Raman ve ark. 58 61 

Okada ve ark. 17 45 

Amer ve ark. 30 47 

ORTALAMA 36 53 
(1) Schlegel PN 2005  

(2) Schlegel  PN 1999 

Tsujimura A ve ark. Human Reprod 2002 

Raman J ve ark. J Urol  2003 

Okada H ve ark., J Urol 2002 

Amer M ve ark. Human Reprod 2000 

 

 

Sperm Bulma Oranları 



TESE 
 Açık testis biyopsisinden 

elde edilen sperm ile ICSI 
uygulaması ilk kez Silber 
tarafından 1995 yılında 
bildirilmiştir. 

  

 Mikroskopik TESE 
yöntemi ise ilk kez 1999 
yılında Schlegel tarafından 
tanımlanmıştır. 



Alınan Doku Miktarı 
                                TESE               MikroTESE 

 Alınan doku          500 mg                 2-10 mg 

         Schlegel PN 2005 

        720 mg  9.4 mg 

      Schlegel PN 1999 

         95 mg    75 mg  
        Stuart, ASRM 2003 

          54 mg     5 mg 
        Amer  M, 2000 

 Sperm sayısı          64.000                   160.000  

                      Schlegel PN 1999 

 Operasyon    68 dk.                  146 dk. 

       zamanı       Tsujimura A ve ark. 2002 

 



 

Mikroskopik TESE ile:  
•Doku kaybı   

 

•Komplikasyonlar  

 

•Sperm bulma şansı              
 

 

 

 NOA’de cerrahi yöntemlerle sperm elde 

edilmesi sırasında mikroskop kullanılması 

daha iyi sonuç vermektedir.  
          



Kimlere m-TESE uyguluyoruz? 
 m-TESE işlemi uygulanan   1583  azoospermik hastanın 

yapılan incelemelerinde: 

 %21 genetik (%14 Klinefelter,%3 KVDA, %2 Y kromozoM 
delesyonu, %1HH, %1kromozomal aberasyonlar) 

  %31 inmemiş testis, varikosel, enfeksiyonlar 

 %15 maligniteler 

 %11 obstrüktif nedenler 

 %7 endokrin ve diğer kronik hastalıklar 

 %15 idiopatik nedenler  

 Tüttelman et al. Int J Androl 2010 

 







m-TESE 
 Testis dokusuna daha fazla özen ve daha az zarar 

verme (Testosteron düşüklüğü, devaskülarizasyon, 
fibrozis, atrofi) 

 Dolayısıyla tekrar uygulanma şansı daha yüksek 

 En ilerlemiş spermatogenezis alanlarını saptama şansı 

  

 İshikawa et al. AJA 2012 

 







PREDİKTİF FAKTÖRLER 

1) Testis histopatolojisi 

 

2) Y kromozom delesyonları 

 

3) Testisin hemodinamik durumu 

 

4) Semen ve testisin histolojik ve immunhistokimyasal 
değerlendirilmesi 



 Testis volümü 

 Serum FSH düzeyi 

 Yaş 

 

 

 

 

 Yalnızca testis histopatolojisi NOA’de sperm 
bulmada prediktif faktördür.  

      Su LM ve ark J Urol 1999 

Prediktif 

değeri yok 

Friedler S ve ark. Human Reprod 2002 





FSH 

 Testis hakkında global olarak fikir sahibi olabiliriz, 
özellikle random biyopsileme tekniği ile sperm elde 
etme hakkında bilgi verebilir. 

 

 Ancak m-TESE ile en yoğun histopatoloji yerine 
spermatogenez açısından en ilerlemiş alanlar seçildiği 
için, FSH belirleyici değildir.  



Yüksek FSH ile daha yüksek başarı 
 792 NOA tanılı erkekte yapılan m-TESE 

sonrası FSH>15IU/mL olanlarda başarı 
daha yüksek bulunmuştur. 

 

 FSH<15 grupta testis hacmi daha büyük 
olmasına rağmen, histopatolojide 
matürasyon duraklaması daha sık rapor 
edilmektedir. 

 

 FSH<15 ve büyük testis hacimli SCO 
olgularında ise artan Sertoli hücre 
sayısına bağlı FSH supresyonu 
sağlandığı görüşü ön plana çıkmaktadır. 

 
 Ramasamy et al. Fertility and Sterility 2009 

 



Testis Histopatolojisi 
Harris et al. Urol Clin N Am 2008 



Testis biyopsisi ve m-TESE 
 NOA tanılı 100 hastada yapılan m-TESE sonrası FSH ve testis 

histopatolojisinin sperm bulmada yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. 
 

 Çünkü FSH N ve matürasyon duraklaması ile FSH yüksek ve SCO 
tanısı alanlar fark yaratmaktadır.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 Kalsi et al. BJU Int 2012  



JLU GIESSEN 

Testiküler Sperm Elde Etme Oranları 

Obstrüksiyon                           %100 

  

Testiküler yetmezlik      %50-60  

 

Klinefelter                  %30-50  

 

AZFa / AZFb                   %0  



Prognoz 

 AZFc 

 AZFa 

 AZFb 

 AZFb+c 

 AZFa+b+c 

 



Yöntem 
 Harris et al. Urol Clin N Am 2008 



TESE ve öğrenme eğrisi 
 Tek cerrah tarafından 150 olguluk m-TESE serisinde, 3 

grup hastada yapılan işlemler 50 kişilik olarak belirleniyor. 
 

 İlk grup ile 2. ve 3. grup arasında hem işlemin uzunluğu 
hem de sperm bulma oranları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunuyor. 
 

 Mikroskop ile fokal spermatogenez ve opak seminifer 
tübülleri yakalama şansı deneyim ile artıyor. Bu başarıda 
aynı zamanda embriyoloğun da deneyimi ön plana çıkıyor. 

  
 Ishikawa et al. Fertility and Sterility 2010 



Trifokal ve m-TESE kombinasyonu 

 Düşük testis hacimli 
(<8ml) ve yüksek 
FSH(>12.4IU/L) düzeyli 65 
azoospermik erkekte 
yapılan üç odak biyopsi ile 
m-TESE kombinasyonu 
sonrası sperm elde etme 
oranları %66.2  olarak 
verilmiştir. 

  

 Marconi M et al. Eur Urol 2012 







İkinci TESE öncesi ne  kadar süre 
beklenmeli? 

 TESE sonrası; 

 Hematom 

 Enfeksiyon 

 Vasküler hasara bağlı devaskülarizasyon 

 İntratestiküler fibrozis gibi enflamasyona ait 
bulgular yaklaşık 6 ay içinde gerilediğinden, bu 
sürenin bir sonraki girişim için dikkate alınması 
önerilmektedir. 

 Schlegel et al. Hum Reprod. 1997 



İkinci TESE öncesi ne  kadar süre 
beklenmeli? 

 NOA tanılı 69 hastada TESE sonrası Testosteron 
düzeyleri testis histopatolojilerine göre 
incelendiğinde: 

 Matürasyon duraklaması %93 

 SCO                                 %80.6 

 Klinefelter                         %50 1 

 12 ay sonunda bazal Testosteron düzeylerine 
ulaşmaktadır. 

 Takada et al. Urology 2008 



İkinci TESE 
 NOA tanılı 126 hastada 2.kez 

yapılan m-TESE girişimlerinde 
testis hacminin daha yüksek ve 
FSH’ın daha düşük olduğu 
erkeklerde, sperm elde etme 
oranları daha yüksek 
bulunmuştur. 

 

 2.TESE girişiminde %82 yeniden 
canlı sperm elde etme oranları 
verilmektedir. 

 

 

 Ramasamy et al. J Urol 2011 



TESE öncesi başarıyı 
arttırma:Hormonal Stimülasyon 

 48 NOA tanılı hastada, 2. 
TESE ilk 

 gruba sadece takip, 
diğerine hormonal tedavi 
ile uygulanmış. 

 

 Hormon  tedavisi alan 6 
hastada ikinci TESE 
sonrası sonrası (%21) 
sperm elde edilmiştir. 

  

 Shiraishi et al. Hum Reprod 2012 



Hormonal stimülasyon ile testisteki 
değişiklikler 

 Bazal membranda 
kalınlaşma 

 

 Leydig hücre 
hiperplazisi 

 

 İnterstisiyel ödem 

 

 Shiraishi et al. Hum Reprod 2012 

 



Klinefelter-Testosteron Düzeyi 
 Non-mozaik azoospermik  68 

Klinefelter tanılı hastaya toplam 
91 mikro-TESE işlemi  
 
 

 Serum testosteron düzeyi 300 
ng/dl altında olan hastalara 
testosteron replasmanı 
 
 

  
    Ramasamy et al. J Urol 2009 

 
      

  



Klinefelter-Testosteron Düzeyi 
 Hastaların %66’sında(n=45) 

sperm(+) 

 Testosteron düzeyi normal olan 
hastalarda sperm bulma oranı 
%86 

 Tedavi ile testosteron düzeyi 100 
ng/dl den fazla artan  hastalarda 
%72  

 100 ng/dl den az artan 

hastalarda %58(p<0.05) 
 

 

Ramasamy et al. J Urol 2009 

 



Klinefelter-mTESE 
 İlk 1-12. aylarda m-TESE sonrası %30-35 

Testosteron düşüklüğü gözlenmektedir. 
 

 TESE sonrası 18. ayda ise %75 TESE öncesi 
değerlerine geri dönmektedir. 
 

 Başlıca etken testis hacimlerinin küçük oluşu ve 
işlem sonrası skara bağlı Leydig hücrelerindeki 
hasarlanmadır. 

  
 İshikawa et al.  J Urol 2009 





Klinefelter-m TESE 
 Başarıyı öngörmede hastanın yaşı önem 

kazanmaktadır. 

 

 Klinefelter tanılı olgularda puberteyle birlikte artan 
Testosteron, germ hücre kaybı, Sertoli hücre 
dejenerasyonu ve Leydig hücre hiperplazisine yol 
açmaktadır.  

 Fullerton et al. Hum Reprod 2010 

 



• Üç boyutlu da Vinci robot 
sistemi ile dilate tübüller 
kolayca tanımlanabilir. 

 

• Ayrıca androloji ekibi, 
embriyoloğun 100x faz 
kontrast mikroskop ile yaptığı 
değerlendirmeyi eş zamanlı 
görebilir. 

 

 

 

   Gudeloglu et al. Urol Clin N Am   2014 

Robot yardımlı mTESE 



Robot yardımlı mTESE 

• Multifoton mikroskop ve prob 
tabanlı konfokal lazer 
endomikroskop gibi yeni 
yöntemler ile sperm elde etme 
başarısını arttırmaya yönelik 
teknolojik yenilikler 
geliştirilmektedir. 

 

• Konfokal mikroskop ile floresan 
görüntüleme sağlayan florosein ve 
akriflavin içeren kontrast ajanlar 
bu alanda kullanılmaktadır. 

 
Trottman et al. Eur Urol 2013 
Najari et al. J Urol 2012 



TEŞEKKÜRLER 


