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5BOÀN

nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan
bir çiftin y l içinde gebelik sa layamamas d r
HO,
5.
iftlerin yakla k % 5’i y l içinde gebelik gerçekle tirememekte ve infertilite için tedavi aray na girmektedir. %5’den
az çocuk istedi i halde çocuksuz kalmaktad r.

Prognostik faktörler

nfertilitede prognozu etkileyen temel faktörler unlard r
infertilitenin süresi
primer veya sekonder infertilite
semen analizi bulgular
kad n partnerin ya ve fertilite durumu.

rogenital uzman olarak ürolog, uygun tedaviyi verebilmek
için her fertilite problemli erke i ürogenital anormallikler
aç s ndan incelemelidir.

120

:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^

5BOÀ

Erkek fertilitesindeki tan da s kl kla görülen birkaç bozukluk
üzerinde durulmal d r ( ablo ). Erkekte anormallikler bulunsa bile kad n partnerde de e zamanl tetkikler yap lmal d r, çünkü HO verileri fertilite sorunlar ile ba vuran
çiftten birinde hem erkek hem de kad nda sorun oldu unu
göstermektedir.

Tablo 1: Erkek infertilitesinin temel nedenleri
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emen analizi uygun tedaviye yönelik önemli kararlar n temelini olu turur. emen analizi ulusal kalite kontrol standartlar na uyan bir laboratuvarda yap lmal d r ( ablo 2).
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Tablo 2: Semen özellikleri için alt referans sınırları
(5. persentiller ve bunların %95 güven aralıkları)
(WHO Semen Analizi El kitabı, 5. baskı, 2010)
Parametre
 '/'0*#%/+/
!12.#/42'3/4#7949
,#-6.#5$#>90# 
 2'3/-104#053#47106
/$#>90# 
!15#./15+.+5'
31)3'4+(/15+.+5'
#0.9.9-%#0.942'3/#5181#
 2'3//13(1.1,+4+013/#.
(13/.#3
Diğer uzlaşılmış eşik değerleri
2
'31-4+&#8218+5+(.<-14+5.'3
  /
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Alt referans sınırı
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3EMENÝANALIZIÝSÍKLÍÙÍ
De erler HO kriterlerine göre normalse, tek test yeterlidir.
Bulgular anormalse, semen analizi yinelenmelidir. Oligozoospermi (
5 milyon spermatozoa/m ), astenozoospermi
( %
motil spermatozoa) ve teratozoospermi ( % normal ekil) aras nda ayr m yapmak önemlidir. kl kla, her üç
patolo i de e zamanl olarak oligo-asteno-teratozoospermi
(O ) sendromu eklinde görülebilir.
r O
sendromu
durumunda (
milyon spermatozoa/m ), azospermide oldu u üzere, erkek genital sisteminde genetik anormallik ve
obstruksiyon insidans artm t r.
Hormonal deÙerlendirme
nfertil erkeklerde endokrin bozukluklar genel popülasyona
göre daha yayg nd r ama yine de oldukça enderdir. normal
semen parametreleri varl nda hormon taramas folikül uyar c hormon ( H), lüteinizan hormon ( H) ve testosteron
düzeyleri ile s n rl tutulabilir. zospermi veya a r O
tan s konulan erkeklerde, obstruktif ve non-obstruktif nedenler aras nda ay r c tan önemlidir. Obstruksiyon için bilateral
normal testis hacmi ve normal H varl n n makul bir öngörü de eri vard r. ncak, H’s normal görülen erkeklerin
%2 ’unda bozuk spermatogenez vard r.
(IPERGONADOTOPIKÝHIPOGONADIZMÝ&3(,(ÝARTÍÜÍ
üksek gonadotropin düzeyi ile birlikte spermatogenez bozuklu u, s k görülen bir problemdir ve genellikle endokrin
sistem bozuklu undan kaynaklanmaz. edenleri aras nda
kon enital – Klinefelter sendromu, anor i, kriptor idizm
(disgenez), kromozomu mikrodelesyonlar
kazan lm – or it, testis torsiyonu, testis tümörü, sistemik hastal k, sitotoksik tedavi sonras nda.
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(IPOGONADOTROPIKÝHIPOGONADIZMÝ&3(,(ÝEKSIKLIÙI
Dü ük gonadotropin düzeyileri hipofiz bezi veya hipotalamus disfonksiyonuna ba l olarak nadir görülür ve a a dakilerin sonucunda ortaya ç kar
kon enital anomaliler – idiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm, Kallmann sendromu ( nozminin e lik etti i)
kazan lm anomaliler – edinsel hipofiz bezi hastal (tümör, granülomatöz hastal k, hiperprolaktinemi)
ekso en faktörler – ilaçlar (anabolik steroidler, obezite,
radyasyon)
ç klanamayan hipogonadotropik hipogonadizm varsa, t bbi
inceleme hipofiz bezinin manyetik rezonans görüntülemesi
( R ) veya bilgisayarl tomografisini (B ) içermelidir.
Mikrobiyolojik deÙerlendirme
ikrobiyolo ik de erlendirme endikasyonlar aras nda idrar
tahlili anormalli i, üriner sistem enfeksiyonlar , erkek aksesuar gland enfeksiyonlar ’ (E E), cinsel yoldan bula an
hastal klar ( BH’ler) yer almaktad r.
emen örne inde saptanan akyuvarlar n klinik anlam henüz belirlenmemi tir. ncak, e akulat hacminin az olmas
ile birlikte, akyuvar varl prostat veya seminal veziküllerin
(kronik) enfeksiyonuna ba l e akulator kanallar n (k smi)
t kan kl na i aret edebilir. enital enfeksiyonlar spermatotoksik serbest oksi en radikallerinin üretilmesine neden olabilir. onore ve hlamydia trachomatis de genital sistemde
obstruksiyona neden olabilir. E E için antibiyotik prosedürleri sperm kalitesinde iyile me sa lasa da, tedavinin gebelik olas l n ciddi olarak artt rd söylenemez.
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'enetik deÙerlendirme
Daha önceleri idiyopatik erkek infertilitesi olarak tan mlanm çok say da androlo ik fertilite bozukluklar gerçekte genetik kökenlidir. yr nt l bir aile öyküsü alarak ve karyotip
analizi yaparak, bu bozukluklar n bir bölümü saptanabilir.
Bu tan konulmas n n yan nda uygun genetik dan manl k
yap lmas nada olanak sa layacakt r. ntrasitoplazmik sperm
en eksiyonunun (
) bulunmas ile birlikte genetik dan manl k çok önemli olabilir, çünkü fertilite bozuklu u ve
muhtemelen buna kar l k gelen genetik kusur bir sonraki
nesle aktar labilir.
zospermi ile birlikte O
bulunan erkeklerde kromozomal anormallikler daha s kt r. En s k görülen se
kromozom anormalli i Klinefelter sendromudur (
)
ve azospermi tan s konulan erkeklerin yakla k % ’unda
bulunur. Klinefelter sendromu hipergonadotropik hipogonadizm ile karakterizedir. Bazen, önikoid bir fenotip bulunur ve inekomasti vard r. Her iki testis de çok küçüktür
ve tübüler skleroz e lik eder. Hastalar n yakla k % ’ nda,
andro en replasman gerektiren ya a ba l testosteron düzeylerinde azalma görülür.
emen kalitesi a r derecede dü ük olan erkeklerde, kal tsal olabilen kromozom translokasyonlar ve delesyonlar
bulunabilir ve bunlar habitüel abortusa ve bir sonraki nesilde kon enital malformasyonlara neden olabilir. zospermi
veya O
olgular nda, kromozomunun azospermik faktör
(
) bölgesinde delesyonlar ortaya ç kabilir ve tetkik önerilir. delesyonlar bu hasta grubunda az msanmayacak düzeydedir. (yakla k %5). delesyonu varl defektin erkek
çocuklara geçece i ve bunlar n da daha sonra infertil olaca
anlam na gelmektedir.
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Kon enital bilateral vas deferens yoklu u (KB D ) tan s yla
cerrahi yolla elde edilen spermle
yaparken, hem erkek
hem de kad n partner kistik fibroz transmembran düzenleyici
(
R) gen mutasyonu aç s ndan test edilmelidirler. Kistik
fibroza (K ) neden olman n yan s ra, bu gen ayr ca KB D
ile ili kilidir KB D tan s alan tüm erkeklerin % 5’inde
ayr ca bir ya da iki
R-gen mutasyonu testi pozitif sonuç
verecektir. Partnerin
R-mutasyonu ta y c s oldu u durumlarda, olu an mutasyona ba l olarak, do acak çocuklar n
K veya KB D olma olas l klar %25’dir. Bu olgularda genetik dan manl k önerilmektedir.
UltrasonoGrafi
ltrasonografi intraskrotal defektleri belirlemede yararl
bir araçt r. krotal renkli Doppler ultrason ile infertil erkeklerin yakla k %3 ’unda varikosel saptanabilir. nfertil
erkeklerin % .5’inde testis tümörleri bulunur ve infertil
erkeklerin %2-5’inde, özellikle kriptor idizm öyküsü bulunan hastalarda %2-5 oran nda testiküler mikrokalsifikasyon (potansiyel olarak pre-malign bir durum) bulunmaktad r. ransrektal ultrasonografi ( R ), e akülat hacmi
az ( .5 m ) olan erkeklerde, orta hat prostat kisti veya
e akulatuar kanal stenozuna ba l obstruksiyonun ay r c
tan s için endikedir.
Testis biyopsisi
an sal testiküler biyopsi endikasyonlar testis hacmi ve H
düzeyleri normal olmas na kar n azospermi veya a r O
bulunmas d r. Biyopsi ile testiküler yetersizlik ve erkek genital sistemindeki obstruksiyonun ay r c tan s n n yap lmas
amaçlanmaktad r.
yap lmas planlanm non-obstruktif
azospermi lehine klinik kan t bulunan hastalarda testis biyopsisi, terapötik i lemin bir parças olarak yap labilir. per126
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matozoa içeren dokunun, ilerideki
durarak saklanmas önerilir.

giri imleri için don-

Patolo ik s n fland rma
eminifer tübüllerin (tübüler skleroz) yoklu u
yaln zca ertoli hücrelerinin varl
(sertoli cell only
sendromu)
maturasyon arresti – inkomplet spermatogenez, spermatosit evresinin ötesine geçememektedir)
hipospermatogenez – spermatozoaya kadar tüm hücre
türleri vard r, ancak spermatogonia üretim say s nda belirgin bir azalma vard r.
zellikle testis germ hücreli tümörüne yönelik risk faktörü
(erkek infertilitesi, kriptor idizm, testis tümörü öyküsü, testis atrofisi) ve testislerde mikrokalsifikasyon bulunan erkeklerde in situ testis karsinomu bulunabilir.

Tedavi

$anÍÜmanlÍk
Bazen belli ya am tarz ’ faktörleri semen kalitesinin dü üklü ünden sorumlu olabilir örne in, çok sigara içmek, alkol
ba ml l , anabolik steroid kullan m , a r sporlar (maraton
antrenman , a r güç sporlar ) ve termal iç çama rlar , sauna veya akuzi kullan m ya da meslek gere i s kaynaklar na
maruz kalma sonucunda skrotum s s nda art . Oldukça fazla
say da ilaç spermatogenezi etkileyebilir.
Medikal (hormonal) tedavi
nsan menopozal gonadotopini (H
)/insan koryonik gonadotopini (H ), andro en, anti-östro enler (klomifen ve
tamoksifen), prolaktin inhibitörleri (bromokriptin) ve steroidler ile hormon tedavisinin, idiyopatik O
bulunan erkek:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^
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lerde gebe b rakma oran n iyile tirdi ini do rulayan hiçbir
çal ma yoktur. ncak, a a daki baz primer endokrinolo ik
patolo iler medikal olarak tedavi edilebilir
estosteron substitusyonunun endike oldu u dü ük
testosteron durumlar . ormal fizyolo ik de erleri a an
substitusyonun spermatogenez üzerinde negatif etkisi
vard r.
Haftada iki kez intramuskuler H
ve H
dozu uygulanan Hipogonadotropik hipogonadizm.
Hiperprolaktinemide dopamin agonistleri.
perm otoantikoru bulunan hastalarda, etkili olmas na karn ciddi yan etkileri nedeniyle yüksek doz kortikosteroidler
önerilmemektedir.
#errahi tedavi
6ARIKOSEL
Klinik androlo ide varikosel tedavisi tart mal bir konudur.
Bu tart ma ba l ca infertil erkeklerde varikoselin tedavisinin
gerçekten gerekli olup olmad na dayanmaktad r. Ba ar l
varikosel tedavisinden sonra semen parametrelerinin iyile ti ine ili kin kan tlar vard r. üncel bilgiler baz erkeklerde,
varikosel varl n n ergenlikten itibaren progresif testis hasar ile ili kili oldu u ve bunun sonucunda fertilitede azalma
oldu u varsay m n desteklemektedir. Ergenlerde varikosel
tedavisi etkin olabilirse de, amac n a an tedavi (over treatment) riski büyüktür. nfertil erkeklerde varikosel tedavisinin incelendi i randomize çal malar n ochrane meta-analizinde gebelik oran bak m ndan varikosel ligasyonuna ba l
bir yarar sa land gösterilememi tir. ubklinik varikoseli
bulunan erkeklerde semen analizinin normal olmas durumunda, tedavinin gözleme nazaran daha fazla yarar sa lad
görülmemi tir. ncak, semen analizi anormal olan, klinik
128
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varikoseli bulunan ve infertilitesi ba ka türlü aç klanamayan
erkeklerde varikosel onar m yararl olabilir. nfertil çiftlerde
bu alt gruplar n tedaviden yarar sa lad n do rulamak için
daha ileri randomize çal malara gereksinim vard r.
-IKROCERRAHIEPIDIDIMOVAZOSTOMI
Bu i lemi yaln zca mikrocerrahi konusunda deneyimli ürologlar yapmal d r. ebelik oranlar üzerinde etkisinin s n rl
(%2 -3 ) oldu u dikkate al n rsa, vazo-epididimostominin
mikrocerrahi yoluyla epididimal sperm aspirasyonu ( E )
ile kombine edilmesi ve elde edilen spermatozoalar n
için
dondurularak korunmas önerilebilir. azo-epididimostomi
endikasyonlar aras nda normal spermatogenez (testis biyopsisi) varl nda epididim düzeyindeki obstruksiyonlar yer almaktad r.
6AZOVAZOSTOMI
azovazostomi makroskopik veya mikroskopik olarak yap labilir, ancak gebelik oranlar n iyile tirmede mikroskopik
vazovazostomi daha etkindir. ebelik ba latabilme olas l obstruksiyon süresi ile ters orant l d r ve y l sonunda
%5 ’den daha azd r. Di er önemli prognostik faktörler aras nda i lemden sonraki semen kalitesi ve partnerin ya
yer almaktad r. azovazostomi yap lan erkeklerin yakla k
% 5’inde, y l içinde sperm kalitesi azospermi veya a r oligospermi düzeyine inmektedir. Kötü sperm kalitesi ve bazen
sperm antikorlar spontan gebeli i engellemektedir ve yard mc üreme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktad r.
MESA
Obstruktif azospermi bulunan erkeklerde rekonstruksiyon
(vazovazostomi, vazo-epididimostomi) yap lamad nda veya
ba ar s z oldu unda
ile kombine E endikedir. aput
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epididymis’den perkütan spermatozoa aspirasyonu (PE )
bir alternatif olabilir. E veya PE prosedürü spermatozoa üretemezse,
için kullan lmak üzere testiküler sperm
ekstraksiyonu ( E E) ile testis biyopsisi yap labilir.
TESE
on-obstruktif azospermi ( O ) bulunan erkeklerin %5 ’ nda, testiste
için kullan labilecek spermatozoa bulunabilir. azarlar n ço u birkaç testiküler örnek al nmas n
önermektedir. an sal biyopsi histolo ik tetkikleri yap lmas
ile testisten sperm toplama ve
s ras nda olgun sperm
hücresi bulma olas l aras nda iyi bir ba nt görülmektedir.
Ba ar l sperm üretimi ve H, inhibin B veya testis hacmi
aras nda aç k bir ili ki bulunamam t r.
a ve
b mikrodelesyonlar n n varl nda, spermatozoa toplanamaz. estisten sperm ekstraksiyonu tercih edilen seçenektir ve mükemmel bir tekraredilebilirli i vard r. ikrocerrahi yoluyla sperm
edilmesi sperm bulma oranlar n artt rabilir.
%JAKULATORÝKANALLARÍNÝVEYAÝORTAÝHATTAKIÝPROSTATÝKISTININÝTRANS~RETRALÝ
INSIZYONU
Prostatik üretra ve aksesuar gland enfeksiyonu veya prostat
orta hatt ndaki kist s kl kla genital sistemin distal obstruksiyonuna neden olabilir. Obstruksiyonun kistin veya e akulatuar kanallar n transüretral insizyonu ile tedavisi semen
kalitesinde art a ve bazen spontan gebeli e yol açar. ncak,
uzun dönemli sonuçlar dü k r kl yarat r.

Cinsel disfonksiyon

insel disfonksiyon tedavisi için, E
siyon edavi K lavuzuna bak n z.
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Erkek insel Disfonk-

%JAKULASYONÝBOZUKLUKLARÍ
Retrograd e akülasyon ve ane akülasyon a a daki durumlarda ortaya ç kabilir
multipl skleroz, diabetes mellitus (nöropati) ve omurilik
hasarlar gibi nörolo ik hastal klar.
Prostat cerrahisi, mesane boynu cerrahisi, sempatektomi
ve testis tümörü için lenf nodu diseksiyonu sonras .
ntidepresan tedavi s ras nda.
kl kla, retrograd e akülasyon için herhangi bir neden bulunamaz. an t bbi öykü ve e akülasyon sonras idrar n mikrobiyolo ik de erlendirmesiyle konulur. E akülat hacmi çok azsa da
retrograd e akülasyondan ku ku duyulmal d r (parsiyel retrograd e akülasyon). Retrograd e akülasyon tedavisi temelde bozuklu un nedenini ortadan kald rmay veya orgazmdan sonra
idrardan spermatozoa toplanmas n amaçlar.
ne akülasyon vibrostimülasyon veya elektroe akülasyon
teknikleri ile tedavi edilebilir. Omurilik hasar olan hastalar n
yakla k % ’ nda e akülasyonun indüklenmesi mümkündür.
ncak, semen kalitesi s kl kla kötüdür ve hareketli spermatozoa say s genellikle dü üktür. Bu durum omurilik hasar olan
hastalarda intrauterin inseminasyon gibi yard mc üreme tekniklerinin dü k r kl yaratan sonuçlar ndan sorumludur.
n-vitro fertilizasyon ve
s kl kla gerekir.
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