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DEĞERLENDİRME 

• Anamnez 

• Fizik muayene 

• Sperm analizi 

• Hormonal inceleme 

• Genetik araştırma 

• Görüntüleme yöntemleri 



ANAMNEZ 

• Çocukluk çağında geçirilmiş hastalıklar ve 
travmalar 

 

• Testislerin skrotuma inme yaşı 

 

• Genital bölgeye ait geçirilmiş operasyonlar 

 

• Seksüel ilişki ile geçen hastalıklar 

 

• Kadın/Erkek cinsel fonkisyon bozuklukları 

 



ANAMNEZ 

• Testis ve epididimi tutan infeksiyon hastalıkları 

 

• Metabolik hastalıklar 

 

• Gonadal ve ekstragonadal tümörler, KT veya RT 

öyküsü 

 

• İlaç, alkol-sigara alışkanlığı veya hormon 

kullanımı 



FİZİK MUAYENE 

• Sekonder seks karakterlerinin değerlendirilmesi 

 

• Testis lokalizasyonu, hacmi, kıvamı 

 

• Epididim bütünlüğü, kıvamı 

 

• Vaz deferens palpasyonu 

 

• Varikosel bakısı 



Spermiogram (WHO-2010) 

• Hacim 1.5- 5 ml 

• pH      >7.2 

• Sayı    >15 x 10 milyon/ml 

• İleri hızlı motilite (a+b) > %32 

• Normal morfoloji >%4 (Kruger) 

 

 



Genetik inceleme 

• Karyotip bakısı 

 

• Y Kromozon delesyon testi 

 

• CFTR testi  



Karyotip Bakısı 

• Klinefelter  sendromu 

(KF) en sık rastlanan 

seks kromozom 

anomalisidir 

• Azospermik erkeklerde 

%11 oranında tanı 

konulmaktadır  

• Hipergonadotropik 

hipogonadizm (küçük sert 

testisler) 

• Jinekomasti 



Konjenital bilateral vaz deferens 

agenezisi 
• CBAVD infertile erkeklerde %1 

oranında saptanmakta ve 
genetik analizler CBAVD’nin 
kistik fibrosis (KF) ile sıkı bir 
şekilde ilişkili olduğunu 
göstermektedir 

 

• CBAVD, KF’nin fenotipik 
spektrumunun bir parçasıdır, 
otozomal resesif geçişlidir. 

 

• KF, kistik fibrozis 
transmembran regulator 
genindeki (CFTR) mutasyona 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır   



Y Kromozon delesyonları 

• AZF bölgesinin proksimalinden 
distaline doğru AZFa, AZFb, 
AZFd ve AZFc bölgeleri yer 
almaktadır 

  

• Delesyon en sık AZFc 
bölgesinde olmakta (yaklaşık 
%60), ardından AZFb 
delesyonları ve AZFb+c veya  
AZFa+b+c (%35) gelmektedir 

 

• AZFa bölgesi delesyonları çok 
nadir olarak görülmektedir 
(%5)   

 



AZF delesyonlarının klinik önemi  

• Gereksiz diğer medikal veya cerrahi 

tedavilerden kaçınmayı sağlar (ör: varikosel 

tedavisi) 

  

• AZFa ve AZFb delesyonları testiküler sperm 

eldesi açısından negatif prognostik değer 

taşımakla birlikte AZFc ve parsiyel AZFb 

delesyonu olan hastalarda %50 oranında 

testiküler sperm eldesi şansı vardır  



HORMONAL İNCELEME 

• FSH, LH, testosteron ve PRL önemli 

 

• Azoospermik olgularda primer veya sekonder 

hipogonadizmi ayırt etmek için gerekir 

 

• Sperm sayı<5milyon/ml erkeklerde hormonal 

analiz önemlidir 

 

• Klinefelter tanılı ve obes erkeklerde estradiol 

ölçümü T/E2 değerlendirmesi açısından 

önemlidir 



Radyolojik Değerlendirme 

• Transrektal US ile distal ejakülator kanalların 

görüntülenmesi ejakülator kanala ait kistlerin 

tanımlanmasında gereklidir. 

   (Ejakülat hacmi<1.5ml ise)  

 

 

• Fizik bakıda kısa spermatik kordon, obesite veya 

nüks varikosel tanısında ven çapı ve reflüyü 

değerlendirmek için Skrotal Dopler US  

uygulanabilir. 



Tedavi 

1.Cerrahi Tedavi 

• Varikosel 

 

• Obstrüktif infertiliye yol açan nedenlerin cerrahi 

olarak düzerltilmesi 

 

2.Medikal Tedavi 



Varikosel 

 Cerrahi için endikasyonlar: 

 1.Fizik bakıda palpe edilebilir 
varikosel saptanması 

 

 2.Çifte ait bilinen infertilite öyküsü 
olması 

 

 3.Eşinde normal fertilite veya 
potansiyel tedavi edilebilir fertile 
sorunu olması 

 

 4.Erkeğe ait semen 
parametrelerinin bozulması olarak 
sıralanabilir 

     Sadece radyolojik olarak saptanan, 
subklinik varikoselde cerrahi 
endikasyon yoktur!  

 



Azospermide varikoselektomi 

başarısını etkileyen faktörler 

• Derece 2-3 varikosel ve bilateral ise daha etkili 

• Eşin yaşı (<37 olmalı) 

• İnfertilite süresi kısa 

• Azospermi süresi kısa 

• AZF Y kromozon delesyonları olmamalı (%15 

gözleniyor) 

• Karyotip bozuklukları olmamalı 

• Testis histopatolojisi 



Varikoselektomi-YÜT etkisi 

• 7 çalışmanın incelendiği  1241  

   oligo/azospermik hastalık meta-

analiz çalışmasında, 

varikoselektomi sonrası hem 

hamilelik hem de canlı doğum 

oranlarının her 2 grupta da 

anlamlı şekilde arttığı ilk kez 

gösterilmiştir. 

 

 

     Kirby ve ark. Fertility&Sterility 2016 



Mikro-TESE 

• Mikroskop ile 

damarlanmanın olmadığı 

alanlardan ince bir bistüri 

ile kesilmesi uygun olur 

• Dolgun ve daha parlak 

olan tübüller seçilerek 

eksize edilir 

• Hem daha az volümde 

doku çıkarılır, hem de 

germinal hücre bulma 

şansı daha fazladır 



Başarısız TESE sonrası  

• Hastanın genetik, 

hormonal ve 

histopatolojik verilerle 

değerlendirilmesi 

 

• Cerrahi tekniğin gözden 

geçirilmesi 

 

• Serum testosteron 

düzeyi>250ng/dL  

 



Vazo-vazostomi hangi durumlarda 
gerekli? 

• Vazektomi sonrası 

    (Vaz ligasyonu uygulanan erkeklerin %6-10’u yeniden çocuk isteği  ile 
başvuruyor ) 

 

• Çocukluk döneminde uygulanan herni tamiri 
(%0.8-2) 

 

• Erişkin dönemde herni tamiri sırasında 
uygulanan mesh greftlere bağlı (%0.3) 



Vazovazostomi-Teknik 

• 3 adet 9/0 naylon sütür ile seroza dokuları 
birleştirilir.  

 

• Vaz deferens kesit yüzeylerinde  mukoza ve 
kas tabakasının dış kenarı    arasına saat 3-9, 
1-7, 5-11 hizalarına işaret kalemi ile noktalar 
konulabilir.   

 

•   Kadın yaşı < 30 ise           %64 

                    30-35 arası  %49 

                              36-40 arası  %32 

                              >40 yaş ise  %28  hamilelik  

• Vazektomi süresi  15-19 yıl  için %49 

                                       20-25 yıl için %39 

                                      >25     yıl  için %25 başarı 

 



Epididimo-vazostomi 

• Epididimal obstrüksiyonlarda 

rekonstrüktif cerrahi bilateral 

olarak planlananlarda başarı 

daha yüksektir. 

• Mikrocerrahi uç-uca ve uç-yan 

epididimo-vazostomi 

intussusepsiyon tekniği ile 

uygulanır. Anatomik olarak 

rekanalizasyon ortalama 3-24 

ay arasında gerçekleşir.  

• Ejakülatta sperm %60-87 ve 

hamilelik %10-43 oranları 

arasında bildirilmektedir.  



TUR-ED  

• Distal ejakülator kanal 

obstrüksiyonlarında ise 

transüretral ejakülator kanal 

rezeksiyonu uygulanabilir.  

• Rezeksiyon ile veromontanuma ait 

bölümler çıkartılır, dijital rektal 

muayene ve transrektal ultrason 

(TRUS) ile ejakülatuar kanalın 

açıldığı intraoperatif olarak 

değerlendirilebilir. 

• Metilen mavisinin TRUS ile 

seminal veziküllere instilasyonu 

sonrası işlemin etkinliği 

saptanabilir. 



Medikal Tedavi 

• Selektif östrojen reseptör modülatörleri 

 

• Hormonal replasman 

 

• Aromataz inhibitörleri 

 

• Anti-oksidanlar 



Anti-Östrojenler 

• Klomifen sitrat: Non-steroid anti-östrojen 

                            Hafif östrojenik etki 

                            Kompetetif olarak E2 

reseptörlerine bağlanarak etki eder. 

 

• Tamoksifen:    Klomifen benzeri etki 

                           Daha düşük östrojenik etki 



OAT tedavisinde anti-östrojenler 

(Klomifen ve tamoksifen sitrat) 

• Bu ilaçlarla tedavi planlanırken serum FSH, 

Testosteron değerleri ve sperm analizi ile yakın 

takip gereklidir. 

 

• Yan etkiler: Kilo artışı, kan basıncında artış, 

libido değişiklikleri, nadiren jinekomasti 

 

• Meta-analiz çalışmalarında hamilelik üzerine 

olumlu etki gösterilememiştir. 



Gonadotropin eksikliği 

• İdiopatik veya Kalmann sendromuna bağlı 

hipogonadotropik hipogonadizmde etkilidir. 

 

• İlk tedavi hCG ile yeterli testosteron saptanana 

kadar sürer, daha sonra rFSH eklenir. 

 

• Ejakülatta sperm varlığı %60-80 oranında ilk 18 

ayda sağlanır. 

 

• Semen krioprezervasyonu önerilebilir. 

 

 



Gonadotropinler/Ampirik Tedavi 

• Spermatogenezis FSH ve Testosteron 
etkilerine bağlıdır. 

 

• Kanıta dayalı tıp adına etkinlik 
gösterilememiştir. 

 

• Yan etki: Pahalı tedavi, enjeksiyon 
gerektirir, libido ve ruh halinde değişiklikler 
gözlenebilmektedir. 

 

 

 



Testosteron/Estradiol Dengesi 

• Aromataz inhibitörleri 

Testosteronun E2  

dönüşümünü engeller 

 

• T/ E2 oranını artırır. 

 

• Obes erkeklerde T/E2 oranı 

bozulduysa 

• Klinefelter tanılı erkeklerde 

T<250ng/dL ise  

• Anastrazole/Letrozole 

  (Non-steroidal Aromataz İnhibitörü) 

 

 



Testosteron 

• Testosteron içeren bu tip tedaviler 

spermatogenezi daha fazla bozduğu için 

günümüzde kontr-endikedir!!! 

 

• Yaygın yapılan hata, sekonder seks 

karakterlerini iyileştirme adına verilen depo 

testosteron preparatlarıdır. 

 

• Özellikle infertilite tedavisi gören hastalarda 

Testosteron içeren ilaçlarla tedavi 

önerilmemektedir. 



Anti-oksidanlar 

• ROS artışı, infertil 
popülasyonda %40 oranında 
gözlenmektedir. 

 

• Geçirilen enfeksiyonlar, cerrahi 
girişimler sonrası 
gözlenmektedir. 

 

• ROS, fizyolojik koşullarda 
sperm kapasitasyonu ve 
akrozom reaksiyonu için 
gereklidir. 

 

• Ancak arttığı durumlarda, 
sperm parametrelerini 
bozmaktadır. 

 



 34 Çalışma, 2876 çift 

 Randomize, kontrollü (13 çalışma) 

 Primer değerlendirme: ICSI ile canlı gebelik oranları 

 Sekonder değerlendirme: Sperm parametreleri, gebelik,  

  düşük oranları, sperm DNA hasar oranları 

 Sonuç: Subfertil erkeklerde, L-karnitin, Co-Q10, Zn, E vit,  

  C vitamininden oluşan antioksidan tedavi, ICSI öncesi    

  kullanıldığında gebelik ve canlı doğum oranlarını artırır.  

Anti-oksidanlar 



Yaşam tarzında değişiklikler 

• Stresin azaltılması 

 

• Kilo kaybı  

 

• Spor 

 

• Sigara ve alkolden uzak durma 

 

• Çevresel zararlı atıklardan kaçınma 

 



Yaşam tarzında değişiklikler 

• Kilo verme ve spor ile vücut yağ kitlesi 

azalmakta ve testosteron düzeyi artmaktadır. 

 

• Sigaraya bağlı ise: 

1.  Oksidatif DNA hasarı artışı 

2.  Yüksek aneuploidi oranı 

3.  Prolaktin ve östrojen artışı 

4.  Testiküler atrofi sonrası sperm parametreleri 

ve hamilelik oranları azalmaktadır. 



Sonuç 

• İnfertilite, her zaman güncelliğini koruyan 

ve gelişime açık, dinamik bir alan 

 

• Çiftlerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. 

 

• Multi-disipliner yaklaşım ve ekip çalışması 

başarı yüzdelerini arttırıyor.  

   


