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ICSI sonucu doğan genç erişkinlerin semen kalitesi: İlk sonuçlar 
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Giriş 

1991’de ICSI’nin klinik uygulaya girmesi erkek faktörü infertilitesinin tedavisinde gerçek bir 

atılım oldu. Bozulmuş spermatogenezisli erkekler daha önce mümkün olmayan kendi 

çocuklarının genetik olarak babaları olabileceklerdi (Van Steirteghem ve ark., 1993). Bu 

araştırmada, dünyanın en yaşlı ICSI kohortu, çoğunlukla (şiddetli) erkek faktörü infertilite 

sebebi ile ICSI gebeliklerinden oluşan erkekler, spontan olarak gebe kalan yaşıtlarıyla 

karşılaştırıldı. Dahası babalardaki düşük sperm kalitesinin oğullarının sperm kalitesini öngörüp 

görmeyeceğini araştırmak için bu ICSI erkeklerin sperm parametrelerini babalarının neredeyse 

20 yıl önceki ICSI tedavisinin başlangıcındaki sperm parametreleri ile ilişkilendirildi. 

Materyal-metod 

Çalışmaya, gebelik sırasında tek, beyaz ve Mart 2013- Nisan 2016 çalışma döneminde yaşları 

18 ve 22 arasında olan genç erişkinler dahil edildi. Otolog taze ejekulat sperm kullanılarak ICSI 

yoluyla oluşturulan taze embriyoların transferi ile 1992 ve 1996 yılları arasında doğan bu 

erişkinler doğumlarından beri prospektif bir takip kohortunun parçasıdır. Spontan gebeliklerden 

meydana gelen akranlarından oluşan yaşları 18 ve 22 arasındaki kontrol grubu, kolej ve 

üniversite kampüslerinden alındı. Bilgilendirmeden sonra sadece yazılı onayı olan katılımcılar 

çalışmaya alındı. Genetik test için ayrı bir bilgilendirilmiş onam alındı. Boy ve ağırlık standart 

malzeme kullanılarak ölçüldü. VKİ kg cinsinden ağırlığın, metre cinsinden boyun karesine 

bölünmesi ile hesaplandı(kg/m2). Fizik muayeneler gebeliğin nasıl olduğunu ve katılanların 

semen kalitesini bilmeyen ürologlar tarafından yapıldı. Testiküler hacim Prader orchidometre 

ve ultrason ile değerlendirildi (Behre ve ark., 1989). Her iki testis üç planda (eni, boyu, 

genişliği) en büyük çapları tahmin edilerek ölçüldü. Ultrason ölçümlerine dayalı formül (eni x 

boyu x genişliği x 0.52) ile testiküler hacim hesaplandı (Lenz ve ark., 1993; Bahk ve ark.,2010). 

Genital muayene (varikosel, hidrosel, spermatosel, testisin scrotum içinde lokasyonu ve 

herhangi bir malformasyon varlığı için) yapıldı ve  ayrıca penis uzunluğu ölçüldü. Semen örneği 
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hastanede masturbasyon yoluyla elde edildi. Katılımcılara örnek vermeden önce ez az 3 gün 

ejekülasyondan kaçınılması söylendi. Semen analizleri gebeliğin şekli bilinmeden yapıldı. 

Örnekler DSÖ insan spermi muayene ve işleme klavuzunun en son sürümüne göre analiz edildi 

(WHO, 2010). Sperm konsantrasyonu <5milyon/ml olup genetik test için ilave onay veren 

katılımcılar için Y kromozomu mikrodelesyon taraması Simon ve ark. (2004) tarif ettiği 

önerilere göre iki multiplex PCR reaksiyonu ile yapıldı. Bu durumdaki 8 katılımcıdan 6 sı ve 4 

kontrolden biri semen örneği öncesi genetik test için onay vermişti. 

Veri analizleri SPSS yazılım sürüm 23 kullanılar yapılmıştır. Kategorik değişkenler için Ki-

kare testi, sürekli değişkenler için Student's t-testi (normalize) kullanılmıştır. Sperm 

parametrelerinde gruplar arası farklılıklar da (medyan olarak) ayrıca non-parametric Mann–

Whitney U test ile test edilmiştir. 

Sonuçlar 

 Genç ICSI erişkinlerde spontan gebeliklerden oluşan yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında (sırasıyla, 

37.0 milyon/ml; 86.8 milyon; 36.8 milyon) daha düşük bir ortalama sperm konsantrasyonu 

(17.7 milyon/ml), daha düşük ortalama toplam sperm sayısı (31.9 milyon) ve daha düşük 

ortalama toplam hareketli sperm sayısı (12.7 milyon) bulundu. Bu gruplar arasında ileri ve 

toplam hareketli medyan yüzdesi, normal morfolojinin medyan yüzdesi ve medyan semen 

hacmi açısından anlamlı fark yoktu. Kafa karıştırıcı faktörler için düzeltmeler yapıldıktan sonra 

(yaş, BMI, genital malformasyonlar, ejekülattan analize kadar geçen süre, cinsel perhiz süresi) 

ICSI erkekleri ve spontan gebeliklerden doğan akranları arasında anlamlı istatistiksel fark 

oluştu. ICSI erkeklerine oranla spontan gebeliklerden doğan akranlarında sperm 

konsantrasyonu neredeyse ikiye katlamıştı. (1.9, %95 CI 1.1-3.2). Kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında ICSI erkeklerinde iki kat daha düşük toplam sperm sayısı (oran: 2.3; %95 

CI 1.3–4.1) ve toplam hareketli sayısı (oran:2.1; %95 CI 1.2–3.6) bulundu. Dahası, Spontan 

gebelik sonrası doğmuş erkeklerle karşılaştırıldığında ICSI erkeklerinin DSÖ referans 

değerlerinin <15 milyon/ml sperm konsantrasyonu olması riski yaklaşık üç kat daha fazla 

(adjusted odds ratio (AOR) 2.7; %95 CI 1.1–6.7) ve toplam sperm sayısının <39 milyon olma 

riski dört kat daha fazlaydı (AOR 4.3;95% CI 1.7–11.3;). 54 baba-oğul çiftinin bu küçük 

grubunda babaların toplam sperm sayısı ile onların oğulları arasında zayıf bir negatif korelasyon 

bulundu. 

Tartışma 

Sonuçlarımızın literatür verileri ile karşılaştırılması ICSI çocuklarının semen parametreleri 

henüz tanımlanmadığı için zordur. Her ne kadar annenin fertilite tedavisinden sonra doğmuş 47 

genç erişkinlik bir araştırmada herhengi bir fertilite tedavisi görmemiş annelerden doğan genç 



erişkinlerle karşılaştırıldığında %46 daha düşük sperm konsantrasyonu ve %45 daha düşük 

toplam sperm sayısı bulunmuş olsa da (Jensen ve ark., 2007), bizim ICSI çocuklarında herhangi 

bir fertilite tedavisi görmeden doğan akranları ile karşılaştırıldığında daha da belirgin düşük 

sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayıları görülmüştür, ki bu da ebeveylerin farklı 

geçmişleri ile açıklanabilir (kadın ifertilitesi- erkek faktör infertilitesi) 

Sonuç olarak, dünya genelindeki en yaşlı ICSI gebelikli erişkinlerde spontan gebeliklerden olan 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli derecede daha düşük sperm konsantrasyonu, daha 

düşük toplam sperm sayısı yanı sıra daha düşük toplam hareketli sperm sayısı gözlendi. 

Kontrollerle karşılaştırıdığında ICSI çocuklarında sperm konsantrasyonu ve toplam sperm 

sayısının referans değerlerinin altında olma riski artmıştır. Bu bulgu ebeveynlerin geçmişleri 

dikkate alınarak yorumlanmalıdır: ICSI bozulmuş spermatogenez sebebiyle ejeküle spermle 

yapılmıştır. Dolayısıyla erkek infertilitesi dışındaki diğer endikasyonlar nedeniyle yapılan 

ICSI’ler ve nonejeküle sperm kombinasyonu ile olan ICSI’ler dahil olmak üzere ICSI sonrası 

doğan çocukların hepsi için bir genelleme yapılamaz. Her ne kadar ICSI erkekleri ve 

babalarının semen parametreleri arasında bariz bir ilişki görmesek de, erkek infertilitesinin 

kuşaklar arası geçişinin daha ileri genetik ve epigenetik araştırılması oldukça gereklidir.  

 

 


