
 

Dr.Serkan Akdemir 

İzmir Medical Park Hastanesi  

Üroloji Kliniği 



Erkek Faktör İnfertilite 
 Korunmayan ve cinsel olarak aktif olan çiftin 1 yıl boyunca 

spontan gebeliğin oluşmaması infertilite olarak kabul 
edilmektedir 

• WHO 

 Evli çiftlerin %15’i bir yılda gebeliğe ulaşamıyor ve infertilite 
tedavisine başvuruyor. İlk çocuğuna gebe kalamayan 
çiftlerin oranı 1/8; ikinci çocuğuna gebe kalamayanların 
oranı 1/6 

 

 
• Greenhall et all, Fertil Steril 1990 

    

    



Etiyoloji 
 Konjenital ve edinsel ürogenital anomaliler 

 Maligniteler 

 Ürogenital trakt enfeksiyonları 

 Varikosel (skrotal ısı artışı) 

 Endokrinolojik bozukluklar 

 Genetik bozukluklar 

 İmmünolojik faktörler 

 İdiyopatik (%30-40 erkek infertilitesi) 

 

 

 



 
Prognostik Faktörler 

 
 İnfertilitenin süresi 

 İnfertil çiftlerin erkekle ilgili oligozoospermi olanlarında 2 
yıllık takipte gebelik görülme oranı %27 

 Primer veya sekonder infertilite 

 Semen analizi sonuçları 

 Eşin yaşı ve fertilite durumu 



Neden İnfertil Erkek 
Değerlendirilmeli? 

 Hayatı tehdit eden hastalıkların teşhisi 

 Tedavi edilebilir infertilite durumunun tespiti 

 Testiküler yetmezlikte en uygun tedavi seçenekleri için 
bilgilendirmek 

 ICSI uygulaması için sperm elde etme teknikleri 
uygulamak 

 



EAU Kılavuzu Tavsiyeler 
 İnfertilitenin kategorize edilebilmesi için çiftlerin 

birlikte değerlendirilmesi (Gr C) 

 Erkek subinfertilitesinin tedavisinde eşinin fertilite 
durumu göz önüne alınmalı (Gr B) 

 Fertilite problemi olan, semen analizi anormal olan 
tüm erkekler ürolog tarafından ürogenital anomaliler 
açısından değerlendirilmeli (Gr C) 

 

 



Semen Analizi 
 İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde günümüzde hala en 

önemli test 
 S.A. Normal ise tekrar  gerek yok 
 İki S.A. Anormallik varsa androlojik araştırma yapılmalı  
 S.A. WHO lab. El kitabına göre yapılmalı (Gr A) 

• EAU Kılavuzu 2018 
 

 2-3 S.A. , 3-4 hafta ara ile bakılmalı 
• Keel BA. Fertil Steril, 2006 

 WHO Kriterleri referans değerleri fertilite baz alınarak 
oluşturulmuş, buna göre S.A. Kesin infertiliteyi 
gösteremez!!! ( Gr A) 

• EAU Kılavuzu 2018 
   



WHO 2010 



Terminoloji 
 Azoospermia 

 Semende spermatozoa yok 
 Santrifuj 3000 g × 15 min., pelletin incelenmesi 

 Kriptozoospermia 
 Pellette sperm görülmesi 

 Oligozoospermia (oligospermia) 
 Sperm dansitesi 15 milyon/ml düşük 

 Astenozoospermia 
 Düşük motilite 

 Teratozoospermia 
 Düşük morfoloji 

 Oligostenoteratozoospermia (OAT) 
 Sayı, motilite ve morfoloji düşük 

 

 



Semen Volümü 
 Çok dikkate alınmayan bir parametre, teşhis açısından 

anlamlı 

 Hipovolemi  

 Retrograt ejekülasyon 

 Ejakülasyon sonrası idrarda sperm bakılması 

 Ejakülatuar kanal obstruksiyonu (EDO) 

 TRUS (Transrektal US) 

 Veziküloseminalis/ Vas deferens agenezisi 

 TRUS 

 Hipogonadizm 



Pyospermia 
 Lökosit miktarındaki artış 

 ˂1 milyon/ml normal 

 Işık mikroskobu ile immatür germ hücreler boyama 
yapılmadan lökositlerden ayrılamaz 

 Yuvarlak hücre boyama: 
 H&E 

 Peroksidaz 

 Spesifik immunohistokimyasal ve monoklonal AB 
 Lökosit 

 T hücreleri 

 Makrofaj 

 



Kruger Morfoloji 
 Boyama yöntemi ile 100-200 hücre incelenmesi 

 Normal sperm 

 Baş: 4-5 µm uzunluk, 2-3µ en düzgün kontürlü 

 Akrozom başın distal kısmının %40-70  

 Sitoplazmik droplet başın yarısından daha az olmalı 

 Kuyruk ve boyun kısmında anomali olmamalı 

 Tek bir bölgede anomali varsa-sperm anormal 
• Kruger et al, Fertil Steril, 1986 



İleri Sperm Analiz Testleri 
 Immunobead test: Semende sperm antibody 

 Vitalite testleri 
 Hypoosmotic swelling test (HOS) 

 Eosin Y boyama 

 Sperm penetrasyon testi 

 Serbest oksijen radikalleri: Chemiluminescence assay 

 Sperm DNA fragmantasyon testleri: 
 SCSA, TUNEL, Coment 

 Sperm FISH test: Sperm içerisindeki kromozom sayısal 
anomalileri inceler. 5’li panel 13, 18, 21, X, Y kromozom 
anomalileri 

 



Hipogonadizm 
 Hipogonadizm testisin testosteron üretim bozukluğu 

ve/veya sperm üretim bozukluğu 

 Semptomlar testosteron seviye azlığının derecesine ve 
puberta öncesi veya sonrası oluşması sekonder seks 
karakterlerinin gelişimini etkiler 

 Epidemiyoloji ve etiyoloji 
 Primer (hipergonadotropik) hipogonadizm- testise ait 

bozukluk 

 Sekonder (hipogonadotropik) hipogonadizm- yetersiz 
GnRH ve/ veya gonadotropin (FSH, LH) salınım 

 Androjen insensitivitesi (End-organ yanıtsızlığı) 



Primer Hipogonadizm 
 Anorşi 
 İnmemiş testis 
 Klinefelter Sendromu 
 Y Mikrodelesyonları 
 Sayısal ve Yapısal kromozom bozuklukları 
 Travma, testis torsiyonu, orşit 
 İyatrojenik (cerrahi, RT, ilaç) 
 Eksojen faktörler (toksinler, sıcak) 
 Sistemik hastalıklar ( KC yetmezliği, böbrek yetmezliği) 
 Testis TM 
 Varikosel 
 İdiyopatik ( geç başlayan hipogonadizm) 

 
 
 



Sekonder Hipogonadizm 
 Konjenital 

 İdiyopatik 

 Kallman Sendromu 

 Edinsel (tümör, enfeksiyon, travma, hemoraji) 

 Empty Sella Sendromu 

 Hiperprolaktinemi 

 İlaç/ Anabolik steroidler, RT 

 



İdiyopatik Hipogonadotropik 
Hipogonadizm 

 Anatomik ve fonksiyonel hipotalamik-pituiter- 
gonodal aks bozukluğu olmadığı halde gonadotropin 
seviyelerinin düşük olması 

 Genetik: %30’ unda (X kromozomu veya otozomal) 
bilinen gen mutasyonu 

 Edinsel hipo- hipo şüphesi varsa sella CT veya MR 

 



Tedavi 
 GnRH: Pulsatil salınım için pompa ile uygulama gerekir. 

Pratik değil 

 Gonadotropinler 
 hCG (choriomon, pregnyl), rekombinant hCG (ovitrelle) 

 Urofollitropin FSH ( Fostimon), rekombinant FSH (Gonal F, 
Puregon) 

 hMG (Menagon, Menapur, Merional) 

 Erkek infertilitesinde yalnız hipo-hipo olguları için medikal 
tedavi önerilmektedir (Gr A) 

 Testosteron replasman tedavisi infertilite açısından 
kesinlikle kontrendikedir (Gr A) 

 EAU Klavuzu 2018 



Tedavi 
 25 idiyopatik hipo-hipo azoospermik erkekte 

gonadotropin tedavisi ile sperm çıkışı ortalama 
10,2±4,2 ay (6-18 ay) 

 4 (%16) erkekte ortalama 10 ay sonra doğal yolla 
gebelik 

 Bakırcıoğlu ME et al. RBM online 2007 

 İdiyopatik hipo-hipo puberte öncesi başlamış ve hiç 
tedavi edilmemişse gonadotropin veya GnRH tedavisi 
ile sperm çıkışı 1-2 yıl sürebilir 

 EAU Klavuzu Erkek İnfertilitesi 2015 



Primer Spermatogenetik Bozukluk 
 Erkek fertilitesini azaltan ve en sık karşılaşılan durum 
 Sperm üretim bozukluğu şiddetli sperm azalması (OAT) veya nonobstruktif azoospermia 

(NOA) 
 Konjenital 

 Anorşi 
 Testiküler disgenezis/kriptorşidi 
 Genetik bozukluklar (karyotip, Y mikrodelesyon) 

 Edinsel 
 Travma 
 Torsiyon 
 Enfeksiyon, kabakulak orşiti 
 Testis TM 
 Eksojen faktörler (medikal, sitotoksik, anabolik ilaç, radyasyon) 
 Varikosel 
 Cerrahi müdahele ( hernia operasyonları, vasküler yapıyı bozan skrotal cerrahi) 

 İdiyopatik 
 

  
 



Diagnostik Testler 
 Semen analizi (santrifüj sonrası pellet bakılması)  

 Hormonal testler: FSH, LH,Total testesteron 

 FSH ve testisin normal boyutlarda olması sperm üretim 
varlığını her zaman göstermez. Matürasyon arresti olan 
erkeklerde tüm parametreler normal olabilir 

 Testis biyopsi: % 50 erkekte üretim bozukluğuna 
rağmen testis dokusunda sperm olabilir 

 Genetik incelemeler (Karyotip, Y kromozom 
mikrodelesyon) 

 



Testisten Sperm Elde Etme 
Teknikleri 

 Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) 

 Konvansiyonel TESE 

 Mikro TESE 

 Testiküler sperm aspirasyonu (TESA) 

 İnce iğne aspirasyonu ile testisin haritalandırılması 



TESE 
 Sperm bulma açısından prediktif olarak histoloji en 

güvenilir parametre (Gr A) 

 FSH, inhibin B ve testis büyüklüğünün sperm bulma 
açısından prediktif değeri yok 

 Mikro TESE, konvansiyonel yönteme kıyasla, 
konvansiyonel TESE ise TESA’ ya kıyasla daha yüksek 
oranda sperm bulma olasılığı 

 Bernie Lam et al Fertil Steril 2015 

 

 



TESE- ICSI 
 NOA erkeklerde TESE ile elde edilen sperm ile ICSI 

uygulaması ejekülat spermleri veya OA de elde edilen 
testis spermlerinden daha düşük oranlarda başarılıdır 

 NOA erkeklerin 1/7’si genetik olarak baba 
olabilmektedir 

 Vloeberghs, V., et al. Hum Reprod 2015 

 Ejekülat spermleri ile testis spermlerinin ICSI ile 
kullanılmasıyla doğan çocuklarda major anomaliler 
veya genetik anomaliler açısından fark yoktur 

 Belva, F., et al. Hum Reprod 2011 



EAU 2018 Tavsiyeler 
 Sperm elde etmeye aday erkekler mutlaka genetik 

danışmanlık almalı (Gr A) 

 NOA erkeklerin tek tedavi yolu ICSI için çoklu biyopsi 
yöntemi (TESE) veya mikro TESE ile sperm elde etme; 
aynı zamanda spermlerin dondurularak saklanmasını 
da mümkün kılmaktadır (Gr A) 

 

 



Karyotip Analizi 
 Ailede tekrarlayan abortus, malformasyon veya mental 

retardasyon varsa sperm sayısına bakılmaksızın karyotip analizi 
istenmeli ( Gr A) 

 Diagnostik açıdan, sperm sayısı <10 mil/ml olan ve fertilite 
tedavisi için IVF tedavisi yapılacak tüm erkeklere karyotip analizi 
önerilmeli (Gr B) 

 EAU Kılavuzu 2018 

 Sayısal Anomaliler  
 Kromozom sayısal artış  
 Kromozom sayısal azalma 

 Yapısal Anomaliler 
 Translokasyon 
 İnversiyon 
 Ring kromozom 

 
 

 



 

 

 !!!Spermatogenetik bozukluk olan infertil kromozom 
anamalileri  erkeklerde  en sık NOA’de  görülür!!! 

• EAU Kılavuzu 2018 

 



Sayısal Anomaliler 
 İnfertil erkeklerde en sık 

görülen kromozom yapı 
bozukluğu 

 Genel popülasyonda %0.1 

 Azospermik erkeklerde 
%14 

 47, XXY Non-mozaik %90  
46, XY/47, XXY mozaik 
%10 

 48, XXXY-48, XXYY 
1/50000 

 

 

 



Klinik Bulgular 
 İleri derecede atrofik testisler 2-3ml 

 FSH , LH artışı , normal veya azalmış 
testosteron 

 Tüm KS erkeklerin uzun süreli 
endokrin takibi yapılmalıdır ve 
genellikle androjen deprivasyon 
tedavisi gerekmektedir (Gr A) 

 EAU Kılavuzu 2018 

 

 



KS & ICSI 
 Reubinoff et al. 1998 yılında FNA ile sperm elde edilen 

4 KS’lu erkekten ICSI sonrası 1 gebelik ve canlı doğum 

 Ron et al. 2000 yılında oluşan 3 embriyonun transferi 
sonrası yapılan amniyosentezde 1 fetusun 47, XXY 
tespit edildiğini  

 Greco et al. 2001 yılına kadar 21 tane kromozom yapısı 
bozuk olmayan çocuk dünyaya geldiğini bildirdi 

 



KS-PGT 
 TESE ile elde edilen spermler ile ICSI sonrası oluşan 

embriyoda yapılan PGT sonrası KS olan erkeklerin 
spermleri ile elde edilen embriyolar, normal 
kromozom yapısı olan erkelerin embriyoları ile 
karşılaştırıldığında % 54  vs %77 normal kromozom 
yapısı  

 Bu nedenle embriyolara PGT veya hamilelik oluşursa 
amniyosentez önerilmelidir 

 EAU  Klavuzu 2018 



KS vs NOA 
 106 KS erkek ile 379 NOA karyotip ve Y 

mikrodelesyonu normal erkek 

 % 47 KS, % 49.5 NOA erkek hastada sperm bulundu 
(p=0.72) 

 KS erkeklerde hastanın yaşı sperm bulma açısından 
önemli 

 KS: % 54, NOA % 55 klinik gebelik (p=0.95) 

 Total 29 bebek (14 kız, 15 erkek) 

 Tüm çocukların kromozom yapısı normal 
• Bakırcıoğlu ME, et al Fertil Steril 2011 

 



Y Kromozomu Mikrodelesyonu 
 İlk kez 1976’da Tiepolo ve Zuffardi erkek 

infertilitesinde rolü olduğunu  gösterdi 

 Y kromozomu uzun kolu üzerindeki genler 
spermatogenezden sorumlu 

 Sperm konsantrasyonu azaldıkça insidansı artar 
 Azoospermide %8,2 

 <1 milyon/ml %5,3 

 1-5 milyon /ml %2,4 

 >5 milyon/ml 0 

 P.N. Schhielegel NYF –Cornell 2002 





Obstruktif Azoospermi 
 Semende ve idrarda tıkanıklığa bağlı sperm olmaması  

 NOA göre daha az görülür %15-20 

 FSH , testis volumleri normal epididimde dolgunluk 

 Bazı erkeklerde vaz deferens yokluğu 

 



Sınıflama  
 İntratestiküler 

 OA’de %15 sıklıkla konjenital nedenler 

 Epididimal 

 Sıklıkla görülür %30-67 konjenital  Vaz Agenezisi veya 
Young Sendromu  

 Edinsel: Enfeksiyon , travma , cerrahi  

 Vaz deferens 

 Edinsel: Vazektomi , herni operasyonları  



Sınıflama  
 Ejakulatuar kanal 

 %1-3 sıklıkta; Kistik, enflamatuar(üretroprostatit) veya 
kalsifikasyon  

 Kistik (Konjenital): Müllerian kanal kisti laterallerden 
baskı yaparak; Ürogenital sinüs / ejakulator kanal 
kistinde kanallar kiste açılır 

 Distal seminal kanal fonksiyonel obstrüksiyonu 

 Lokal nöropati, SSRI, İdiyopatik 

 



Diagnostik Testler 
 Klinik Anamnez 

 Fizik Muayene: Testis boyutları , dolgun epididim vazda 
nodüller , vaz yokluğu! 

 Semen analizi: Volüm azlığı , asidik PH,Fruktoz negatif 

 Hormon seviyeleri: FSH, LH, Total testosteron normal  

 Radyoloji:  Skrotal US (epididimal obst., testiküler 
mikrokalsifikasyon veya TRUS (prostat kisti, Seminal 
vezikül abt-post çapı>15 mm , dilate ejakulator kanal) 

 Testis Biyopsisi: NOA/OA ayrımı yapmak, sperm varsa 
dondurmak 

 



Tedavi 
 İntratestiküler Obstrüksiyon: TESE 

 Epididimal Obstrüksiyon:  

 TESE/TESA veya MESA/PESA 

 Mikrocerrahi epididimovazostomi : %60-87 ejekulatta 
sperm , %10-43 spontan gebelik  

 Proksimal Vaz Obstrüksiyonu: Vazovazostomi  

 Distal Vaz Obstrüksiyonu: TESE/MESA 

 Ejekulator kanal Obstrüksiyonu: TUR_ED  



Konjenital Bilateral Vas Deferens 
Yokluğu (CBAVD) 

 Posttestiküler ve obstrüktif azoospermide en sık 
karşılaşılan durum 

 %1-2 tüm infertil erkeklerde  

 Fizik bakıda vas deferens tek veya çift taraflı yokluğu  

 TRUS ile veziküloseminalis yokluğu 

 Semen analizinde vizköz su gibi akışkan, 1 ml altında 
şeffaf ejakulat, azoospermi 



CBAVD & Genetik 
 Klinik olarak tüm Kistik fibrozisli erkeklerde CBAVD 

var 

 CBAVD olan erkeklerde %50-80 CTFR ( cystic fibrozis 
transmembrane conductance) gen mutasyonu  

 Unilateral vas agenesis %43 CTFR mutasyonu  

 Günümüzde 1500 den fazla CTFR gen mutasyonu 
bulundu 



Genetik Değerlendirme 
 Popülasyonda kistik fibrozis taşıyıcılığı insidansından 

dolayı mutlaka kendisinin ve eşinin CF gen mutasyon 
analizi yapılması (Gr A) 

 EAU Kılavuzu 2018 

 Vas agenezisi olgularında tek taraflı böbrek agenezisi 
eşlik edebileceğinden ultrason ile böbreklerin 
incelenmesi önerilir  

 American Urological Association (AUA) Best Practice Policy 
Committee’s Report:  The Evaluation of the Azoospermic Male 
2010 



Özetle!!! 
 İnfertil çiftlerin 1/3 ‘ünden erkek faktör sorumludur 

 Tüm infertil çiftlerin %50’sinde erkek faktör mevcuttur 

 Erkek infertilitelerinin %30-40 ‘ı halen idiyopatiktir 

 Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde Semen 
Analizi halen en kıymetli testtir 

 SA normal ise tekrarına gerek yoktur 

 3 hafta arayla verilen 2 SA anomali varsa androlojik 
değerlendirme gerekir 



Özetle!!! 
 Hormon replasman tedavisi için testosteron kullanımı 

infertil hastalarda kontrendikedir 

 Kılavuzlarda hormon replasman tedavisi yalnızca 
hipo-hipo hastalara önerilmektedir  

 Hormon replasman tedavisi ile ejekulatta sperm çıkışı 
ortalama 6-18 ay sürmektedir 

 Kromozom anamalileri en sık NOA hasta grubunda 
görülmektedir 

 



Özetle!!! 
 İnfertil erkeklerde en sık görülen karyotip anomalisi 

sayı anomalileridir 

 AZFc mikrodelesyonunda TESE ile %50-70 sperm elde 
edilebiri 

 AZFa ve AZFb mikrodelesyonu oln hasta gruplarında 
TESE ile sperm elde edilemez 

 



TEŞEKKÜRLER 


