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Amaç: Obezitenin erkek üreme potansiyelini, üreme hormonları ve semen analizlerini etkileyip 

etkilemediğinin belirlenmesi. 

 

Çalışma Dizaynı: Retrospektif çok merkezli kohort çalışması. 

 

Hastalar: 2002- 2014 yılları arasında infertilite kliniklerinde değerlendirilen tüm erkek hastalar (n=4,440) 

 

Temel Ölçüm Sonuçları: Üreme hormonları olarak gonadotropinler, testesteron (T), estradiol (E2), 

prolaktin (PRL) ve semen analizi (ejakulat volümü, sperm konsantrasyonu, motilite, normal morfoloji) 

verileri toplandı. Vücut kitle indeksi (BMI) tüm hastalar için hesaplandı. BMI verileri tek-değişkenli ve 

çoklu-parametrik modeller kullanılarak hormon ve semen analiz sonuçları ile karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlarına göre, kohortun %30.9’u normal kiloda (BMI 18.5-24.9), 

%45.1’i fazla kilolu (25-29.9), ve %23.3’ü obez (>30) idi. Çok değişkenli analizde, folikül stimulan 

hormon(FSH) ve luteinizan hormon (LH) değerleri ile BMI değerleri arasında anlamlı bir korelasyon 

gösterilememiştir. Total T (r= -0,27) düzeyi ve T:E2 oranı (r= -0,29) BMI ile ters orantılı değişkenlik 

gösterirken, E2 (r= 0.13) direkt korelasyon göstermiştir. Tek değişkenli analizlerde, BMI ejakulat volumu 

(r= -0.04), sperm konsantrasyonu (r= -0.08), motilite (r= -0.07) ve morfolojiyle (r= -0.04) zayıf ama anlamlı 

negatif korelasyonlar göstermiştir. Sperm motilitesi dışındaki tüm parametreler çok değişkenli analizlerde 

anlamlı bulunmuştur. Azoospermi ve oligospermi oranları normal kilolu erkeklere göre (sırasıyla %9.8 ve 



%24.5) obez erkekler arasında (sırasıyla %12.7 ve %31.7) daha fazla görülmüştür. 

 

 Sonuçlar: Bu çalışma erkek fertilitesi ve obezite üzerine yapılmış en büyük kohort çalışmalarından biridir. 

Bu çalışmada hormon ve semen parametreleri  BMI ile hafif ancak anlamlı bir ilişki göstermiştir, bu ilişki  

muhtemelen bu popülasyondaki subfertiliteye katkıda bulunmaktadır. (Fertil Steril 2016;106:1070–5. 2016 

by American Society for Reproductive Medicine.) 
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GİRİŞ 

 Aşırı kilolu ve obez bireyler Amerikan yetişkin nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Obezitenin metabolik etkileri üreme işlevini etkiler ve istatistiklerde belirtildiği gibi nüfusun çoğunun 

fekunditesini değiştirir. Erkeklerde, endişe yaratan düşük sperm kalitesi eğilimi, artan obezite oranlarını 

yansıtmaktadır. Normalde spermatogenez için kontrollü testiküler çevre ve hipotalamik-hipofiz-gonadal aks 

yoluyla intakt bir endokrin iletişim gereklidir. Artmış adipozite, testiküler ortamı değiştirerek normal sperm 

üretimini ve sperm sağlığını bozabilir. 

 Literatürde semen parametreleri ve obezite ilişkisi üzerine yapılmış çalışmalar  tutarsızlık 

göstermektedir. Bazı çalışmalarda anormal sperm sayısı, motilite ya da morfolojiyle BMI değerleri arasında 

ilişki gösterilmiş olmasına rağmen, diğerleri artmış obezite ölçümleriyle birlikte semen parametrelerinde 

olumsuz bir etki görülmediğini belirtmektedir. MacDonald ve ark. bir metaanaliz değerlendirmesinde 

obeziteyle üreme hormon değişimlerini raporlamış, çalışmaların çoğunda BMI'in T ile  negatif korelasyonu 

ve birkaç çalışmada da E2 düzeyleriyle pozitif korelasyonunu gözlemlemiştir. 

Artan adipozite ile erkek üreme hormonlarındaki değişiklikler bilinmesine rağmen, sperm sayısına 

ve sağlığına olan etkileri belirsiz durumdadır. Bu çalışma şimdiye kadar yayınlanan en büyük kohort 

çalışmalardan birini temsil etmekte olup, infertilite kliniklerine başvuran erkeklerin hormonal ve semen 

parametreleri ile obezite ölçümlerini karşılaştırmaktadır. 

MATERYAL ve METOD 

 Hasta verileri üç Kuzey Amerika infertilite kliniğinin veri tabanlarından elde edildi. Ardından BMI, 

Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmalarına dayanarak, düşük kilolu (BMI< 18.5), normal (BMI: 185-24.9), 

fazla kilolu (BMI: 25-29.9), veya obez (BMI>30 ) olarak kategorize edildi. Ek olarak, obezite sınıf I (BMI: 

30-34.9), sınıf II (35-39.9), veya sınıf III (BMI>40) olarak alt sınıflara ayrıldı. 

 2002-2014 yılları arasında infertilite kliniklerine başvuran erkeklerden hasta verileri toplandı. 

Toplanan üreme hormonu parametreleri total T, E2, FSH, LH ve PRL idi. T:E2 oranı her hasta için  

hesaplanmıştır. 

 Ejakulat volumu, sperm konsantrasyonu, motilite, ve morfoloji parametreleri Dünya Sağlık Örgütü 5. 

edisyon ölçütlerine dayanarak derecelendirilmiştir. İlk semen örneği analizinde sıfır sperm bulunanlar 



azoospermi olarak, sperm konsantrasyonları <15 milyon/ml olan erkekler ise oligospermi olarak tanımlandı. 

 

SONUÇLAR 

 Çalışmada ortalama yaş 36.1±7.6 olarak bulundu (Tablo 1). Dünya Sağlık Örgütü’nün BMI 

tanımlarına bağlı olarak  30 (%0.7) erkek düşük kilolu, 1,373 (%30.9) erkek normal kilolu, 2,004 (%45.1 

erkek fazla kilolu, ve 1,033 (%23,3)  erkek obez idi. Bu obez bireylerin  687’si (%66.5) Sınıf I olarak, 206’sı 

(%19.9) Sınıf II olarak, ve 140’ı (%13.6) Sınıf III olarak alt gruplara ayrıldı. Genel olarak, BMI’nin hastanın 

yaşıyla (r=0.18, P <0.001) doğrudan korele olduğu tespit edildi. 

 

TABLO 1 

Bazal hasta kohort demografiği 

Karakteristik 
Tüm 

Merkezler 

Merkez 1 

(TO) 

Merkez 2 

(NW) 

Merkez 3 

(WI) 
P Değeri 

Hastalar, n (%) 4,440 835 (18.8) 3,309 (74.5) 296 (6.7)  

Ortalama Yaş, y 36.1 38.0  35.9  33.8  < 0.001  

Ortalama BMI, 

kg/m2 

27.6 27.3 27.4  30,8  < 0.001  

BMI kategorisi, n 

(%) 

     

    Düşük Kilolu 30 (0.7) 5 (0.6)  25 (0.8)  0 (0)  0.30 

    Normal Kilolu 1,373 (30.9) 258 (30.9)  1,059 (32.0)  56 (18.9)  0.001 

    Fazla Kilolu 2,004 (45.1) 397 (47.5)  1,504 (45.5)  103 (34.8)  0.02 

Obez (>30) 1,033 (23.3)  175 (21.0)  721 (21.8)  136 (45.9)  < 0.001  

    Sınıf I 687 (66.5)  133 (76.0)  478 (66.3)  76 (55.9)  < 0.001  

    Sınıf II 206 (19.9)  29 (16.6)  148 (20.5) 29 (21.3)  < 0.001  

    Sınıf III 140 (13.6)  13 (7.4)  95 (13.2)  32 (23.5)  < 0.001  

T, nmol/L (%) 2,973 (67.0)  699 (23.5)  1,978 (66.5)  296 (10.0)  - 

Semen Analizi, n 

(%) 

4,236 (95.4)  650 (15.3)  3,291 (77.7)  295 (7.0)  - 

Not: Vücut kitle indeksi (BMI) kategorisi yüzdeleri, ilgili her kohort arasındaki her değişkenin 

frekansını yansıtır; diğer tüm yüzdeler belirli değişken içindeki frekansı yansıtmaktadır. NW 1⁄4 

Northwestern Univ; TO 1⁄4 Univ of Toronto; WI 1⁄4 Med College of Wisconsin. 

Bieniek. Obezite and Male Fertility. Fertil Steril 2016. 

 

Artmış BMI Üreme Hormonlarını Olumsuz Olarak Etkilemektedir 



 Artmış BMI değerleri ile testosteron (r=-0,27 ,P <0,001) değerleri arasında ters orantılı negatif bir 

ilişki görülürken, E2 (r=0,13, P <0.001) ile, pozitif bir ilişki gösterilmiştir. T:E2 oranı (r=-0,29, P< 0.001) 

uygun verileri bulunan hastalarda BMI ile negatif korelasyon göstermiştir. Tek değişkenli düzeltilmiş testte, 

LH (r=0.06, P=0.007) BMI ile zayıf doğrudan ilişki göstermiş, FSH (r=0.04, P=0.06) anlamlı olmayan zayıf 

bir eğilim göstermiştir. PRL düzeyleri BMI ile ilişkili bulunmamıştır. 

 

Azalan Semen Parametreleri ile İlişkilendirilen Obezite 

 Ejakulat volumu, sperm konsantrasyonu, motilite ve morfolojinin tek değişkenli testte önemli 

derecede negatif korelasyonlara sahip olduğu görülmüştür (Tablo 2). Artan BMI değerleriyle en güçlü 

korelasyonlar sperm konsantrasyonu (r=-0,08, P<0.001) ve motilitede (r= -0,07, P<0.001) görülmüştür. 

 

TABLO 2 

Hormonal ve Semen Analiz Parametrelerinin Vücut Kitle Indeksiyle Korelasyonları 

Karakteristik n Korelasyon (ρ) 
Uni-adjust 

(P değeri) 

Multi  

(P değeri) 

Hormonal Parametre 

    Total T 2,973 - 0.27 < 0.001 < 0.001 

    E2 2,057  0,13 < 0.001 < 0.001 

    T/E2 Oranı 2,021 - 0,29 < 0.001 < 0.001 

    FSH 2,728 0,04 0.062 0.605 

    LH 2,401 0,06 0.007 0.072 

    PRL 1,804 0,04 0.067 0.072 

Semen Parametresi 

    Boşalma Hami 4,234 - 0.04 0.009 0.048 

    Sperm 

Konsantrasyonu 

4,087 - 0.08 < 0.001 < 0.001 

    Motilite 3,653 - 0.07 < 0.001 0.074 

    Morfoloji 3,225 - 0.04 0.025 0.015 

    Total Motil Sayımı 3,829 - 0.10 < 0.001 < 0.001 

Not: Multi = çok değişkenli model, yaş ve çalışma merkezine göre ayarlanmış; Uni-adjust = tek değişkenli 

ayarlanmış model 

Bieniek. Obezite and Male Fertility. Fertil Steril 2016. 

  

 

 Azalmış sperm konsantrasyonları prevalansı obez erkeklerde de daha sık görüldü (Tablo 3). Fazla 

kilolu erkeklerin normal kilolu referans gruptaki erkeklere göre benzer azoospermi oranlarına sahip 



olmalarına rağmen (%9.3 ve %9.8), kilolu erkeklerde oligospermi prevalansı normal kilolu gruba göre daha 

fazlaydı. (%27,7 ve %24.5). Tüm obez erkekler dahil edildiğinde, azoospermi ve oligosperminin prevalansı 

sırasıyla %12,7 ve %31,7 bulundu. Obezlerde oligospermi ve azoosperminin rölatif riskleri sırasıyla 1.34 

(%95 güven aralığı (CI) 1.18-1.53) ve 1.44 (%95 güven aralığı (CI) 1.14-1.81) olarak bulundu.  

 

TABLO 3 

Vücut Kitle Indeksi (BMI) Grupları Arasındaki Sperm Konsantrasyonu Anormallik Oranları 

 Azoospermi Oligospermi Normospermi  

Karakteristik N (%) RR (%95 Cl) N (%) RR (%95 Cl) N (%) P  değeri 

BMI Kategorisi 

Düşük Kilolu 6 (22.2) 2.31 (1.16-4.61) 7 (25.9) 1.23 (0.67-2.27) 14 (51.9) 0,079 

Normal Kilolu 124 (9.8) - 310 (24.5) - 832 (65.7) - 

Fazla Kilolu 173 (9.3) 0.99 (0.80-1.24) 514 (27.7) 1.13 (1.00-1.27) 1.166 (62.9) 0,005 

Obez 120 

(12.7) 

1.44 (1.14-1.81) 299 (31.7) 1.34 (1.18-1.53) 522 (55.4) < 0,001  

 Sınıf I 65 (10.4) 1.15 (0.87-1.52) 191 (30.5) 1.25 (1.08-1.45) 371 (59.2) 0,001 

 Sınıf II 27 (14.8) 1.71 (1.18-2.47) 60 (32.8) 1.43 (1.14-1.78) 95 (51.9) 0,001  

Sınıf III 28 (21.5) 267 (1.89-3.75) 48 (36.9) 1.75 (1.40-2.19) 53 (40.8) < 0,001  

Tüm Hastalar 423 

(10.4) 

- 1,130 

(27.6) 

- 2.534 (62.0) - 

Not: % her vücut kitle indeksi (BMI) kategorisindeki sperm konsantrasyonunun frekansını yansıtır; rölatif risk 

(RR) oranları ve P değerleri her kategori ve normal kilolu referans grup arasındaki karşılaştırmayı yansıtır. CI 

= güven aralığı 

Bieniek. Obezite and Male Fertility. Fertil Steril 2016. 

 

TARTIŞMA 

 Bu çalışmada obezite ölçümleriyle erkek üreme hormonları ve semen parametreleri 

karşılaştırılmaktadır. Bulgularımız, vücut habitusuna dayalı fertilite çabasında olan erkeklerin hormonal 

durumlarında önemli değişiklikleri göstermektedir. İlişkiler hafif önem düzeyinde olmasına rağmen artan 

obezite ölçümleriyle kötüleşen semen parametreleri arasındaki korelasyonlar bu çalışmada gösterilmiştir. 

Azoospermi ve oligospermiyi de içeren anormal sperm konsantrasyonu, obez erkekler arasında sıklıkla ve 

artan obezite alt sınıflarında da daha belirgin olarak görülmüştür. 

 Aggerholm ve ark. 1,989 Avrupalı erkeği içeren kesitsel çalışmalarında semen parametreleri ve BMI 

ölçümleri arasında kayda değer bir ilişki bulamamıştır. Diğer bir geniş seri de Duits ve ark. benzer şekilde, 

1,401 subfertil hastada, obezitenin sperm kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını bildirdiler. 



 Bello ve ark.aşırı obez bireylerde (BMI>40) düşen sperm konsantrasyonu, ejakulat volumu, motilite, 

ve toplam sayımı gözlemlediler, buna karşılık sperm morfolojisi etkilenmedi. Çalışmamızdan elde edilen 

sonuçlar BMI ile normal sperm morfolojisi arasında ilave bir zayıf ama önemli negatif korelasyona işaret 

etmektedir. 

 MacDonald ve ark. obezite ve erkek subfertilitesi konusundaki ilk meta-analizlerin sonuçlarını 

2010’da yayımlamış, ve 4,853 erkeği içeren 5 çalışmadan oluşan havuz verilerine dayanarak BMI ile semen 

parametreleri arasında önemli bir ilişki bulunmadığı kanısına varmıştır. Sermondade ve ark. 2013’te 

güncellenmiş bir meta-analiz yayımlamış ve sonuçları 21 bağımsız çalışmadan 13,077 hastayı içerecek 

şekilde genişletmiştir. Bu 2013 incelemesindeki sınıflandırılmış verilerden alınan sonuçlar, fazla kilolu, 

obez, ve morbid obez erkeklerde artan oligospermi ya da azoospermi riskini göstermiştir.  

 Bu çalışma önceki serilerde gösterilen vücut büyüklüğünün artmasına paralel olarak azalan T ve 

artan E2 bulgularını doğrulamaktadır. Sistemik T’den E2’ye aromatizasyon sıklıkla adipoz hücrelerde 

görülür, bu yüzden bazı obez erkeklerin E2 düzeylerinde artış görülür. Estradiol hipotalamik-hipofiz-gonadal 

aksta  negatif feedback etki gösterir, azalmış LH sekresyonuna sekonder T düzeylerinde azalmaya yol 

açabilir. Spermatojenez intratestiküler T düzeylerine ve  hipotalamik-hipofiz-gonadal akstan gelen FSH 

uyarımına bağlı olduğu için obez erkeklerde olan bu hormonal değişikliklerden etkilenebilir. Artan obezite 

ile, genitalleri çevreleyen ve saran yağ dokusunda artış olur ve bu da artan intraskrotal sıcaklıklara neden 

olup, spermatogenezi ve semen kalitesini olumsuz biçimde etkiler Bu patofizyolojik aşamalar, BMI ile 

semen parametreleri arasındaki ince ve göze çarpmayan ilişkiler, obez erkeklerde değişken etkilere sahip 

olabilir. 

 Sonuç olarak, erkeklerde BMI ile üreme parametrelerini karşılaştıran bu seri şimdiye kadar 

yayınlanmış en büyük çalışmalardan biridir. Erkeklerin BMI yoluyla ölçülen artan vücut ölçüsüyle, T ve 

T:E2 oranlarının azaldığı, buna karşın E2 düzeylerinin arttığı görülmüştür. Ek olarak, tüm semen 

parametreleri (hacim, sperm konsantrasyonu, motilite, total motil sayımı, ve morfoloji) çoklu değişkenli 

analizde motilitenin önemini kaybetmesine rağmen, artan BMI ile düşmüştür. Bu çalışma artan vücut 

ölçüsünün hem üreme hormonlarında hem de semen parametreleri üzerindeki potansiyel rolünü 

desteklemektedir. 

 


