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Sperm Kaynakları 

 Ejakulat

 Epididim

 Testis 



Ejakulat spermi ile ICSI

 Ejakulat spermi ile ICSI uygulanan 58 hasta

 Taze ejakulat spermi ile 79, donmuş ejakulat
spermi ile 61 ICSI siklusu

Borges E Jr. Fertil Steril.2007



 Astenozoospermik ve oligoastenozoospermik sperm 
kullanılan hastalar normozoospermik grupla 
karşılaştırıldığında implantasyon ve gebelik oranları 
açısından anlamlı farklılık yok

Borges E Jr. Fertil Steril.2007



 Kriptozoospermi: sanal azoospermi,ejakulattaki

sperm sayısında dalgalanmalar(bazen sperm 
görülememesi)

 Kriptozoospermik hastalarda sperm kaynağının 
fertiliteye etkisi

 Ejakulat spermi ile 33 ICSI siklusu

 TESE ile elde edilen sperm ile 63 ICSI siklusu



Kriptozoospermik hastalarda ejakulat-testiküler 
sperm kullanılarak uygulanan ICSI sonrası 
fertilizasyon ve gebelik oranları açısından anlamlı 
farklılık yoktur. 

Bennett R, et al.AUA 2009.



Sperm sayısı-ICSI başarısı

 1993-2005 arası 12,121 ICSI siklusu

 Azospermik ve kriptozoospermik hastalar

 658 testiküler sperm

 Çalışmaya uygun 48 siklus, 16 hasta

 27 ejakulat,21 testiküler

Bendikson K, Schlegel P,et al.J Urol.2008



Ejakulatta sperm sayısı 6-10’dan fazla olan grupta gebelik oranları %30-40 

arasında iken sperm sayısı 6’dan az olan hastalarda gebelik oranı %14 
saptanmıştır.

Bendikson K, Schlegel P,et al.J Urol.2008

Fig. 3. Clinical pregnancies in ejaculated cycles as function of  spermatozoa

concentration in ejaculate.



Motilite-ICSI

 2593 ICSI siklusu

 Sperm kaynağı ve motiliteye göre oluşturulan 4 
grup

 Grup 1:Motil ejakulat spermi(2317)

 Grup 2: İmmotil ejakulat spermi(79)
 Grup 3: Motil testiküler sperm(62)
 Grup 4: İmmotil testiküler sperm(135)



Sperm kaynağından bağımsız olarak immotil sperm 
gruplarında gebelik oranları anlamlı olarak düşük 
saptanmıştır.

Stalf  T, et al.Andrologia.2005

Grup 1:motil ejakulat spermi(2317)

Grup 2: İmmotil ejakulat spermi(79)
Grup 3: Motil testiküler sperm(62)
Grup 4: İmmotil testiküler sperm(135)



Motilite-ICSI

 Obstruktif azoospermi tanılı 160 hasta
 Normal siliyer aktivite ve %50’den fazla canlı 

spermatozoa

 Tüm hastalardan TESE ile sperm eldesi
 84 siklusta taze,177 siklusta dondurulmuş sperm
 Genel fertilizasyon oranı %65.4, gebelik oranı 

%34



Fertilizasyon (%) Gebelik (%)

Taze-motil sperm 77.0 44.3

Taze-nonmotil sperm 29.3 20.0

Dondurulmuş-motil sperm 70.0 33.9

Dondurulmuş-nonmotil 

sperm

50.9 27.3

Motil sperm kullanılan ICSI sikluslarında fertilizasyon 
ve gebelik oranları anlamlı olarak yüksek saptanmıştır.

Park YS, et al.Fertil Steril.2003



Ejakulat spermi-ICSI başarısı

 Ağır teratozoospermik hastalardan alınan 
spermler

 1074 ICSI siklusu

 Sperm morfolojisi 0-7 arasında gruplandırılmış.
 Fertilizasyon oranı %74-77.

 Gebelik oranı en ağır teratozoospermik grupta 
%60,normal morfolojiye en yakın grupta %56.



Fertilizasyon ve gebelik oranları ile sperm morfolojisi arasında 
anlamlı ilişki yoktur.
Canlı doğum oranları ile sperm morfolojisi arasında korelasyon 
yoktur. 
Ağır teratozoospermi ICSI başarısını olumsuz etkilemez.

French DB, et al. Fertil Steril.2009



Ejakulat-epididimal-testiküler
sperm ile ICSI

 313 ICSI siklusu

 220 ejakulat spermi, 93 epididimal/testiküler sperm

 Ejakulat spermi 4 gruba ayrılmış:
 Grup 1(n=41): tek defekt

(oligo/asteno/teratozoospermi)

 Grup 2(n=45): iki defekt

 Grup 3(n=48):üç defekt

 Grup 4(n=86):defekt yok 

 Diğer grupta 39 hastada OA, 54 hastada NOA



 Grup 3 ve NOA tanılı hastalarda ICSI ile fertilizasyon ve gebelik oranları 
anlamlı olarak düşüktür.

 Grup 1-2-4 ile obstruktif azoospermik hastalarda ICSI sonrası fertilizasyon ve 
gebelik oranları arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Verza S Jr. Int Braz J Urol.2008



Sperm kalitesi-IVF/ICSI Başarısı
 8 çalışmanın 

değerlendirildiği meta 
analiz

 Sperm DNA hasarı 5 
çalışmada TUNEL, 3 
çalışmada SCSA ile 
değerlendirilmiş.

 Sperm DNA hasarı IVF 
ve ICSI ile elde edilen 
fertilizasyon oranlarına 
etki etmez. 

Fertilizasyon %

Sperm DNA 

hasarı

IVF ICSI

yüksek 55.3 79.8

düşük 71.8 78.1

p 0.23 0.70

Li Z, et al. J Assist Reprod Genet.2006



 Sperm DNA 
hasarı(SCSA) 
IVF/ICSI ile elde 
edilen gebelik 
oranlarına etki etmez.

 Sperm DNA 
hasarı(TUNEL) IVF 
klinik gebelik şansını 
azaltır

Gebelik

Sperm DNA 

hasarı

IVF ICSI

YÜKSEK %20 %45

DÜŞÜK %31.7 %40

p 0.19 0.38

Li Z, et al. J Assist Reprod Genet.2006



Sperm DNA hasarı-ICSI

 Sperm DNA hasarı-ICSI başarısı 
 11 çalışmayı inceleyen metaanaliz

 1549 siklus(808 IVF, 741 ICSI)

 640 gebelik (345 IVF,295 ICSI)

 Sperm DNA hasarı 6 çalışmada SCSA, 5 
çalışmada TUNEL ile değerlendirilmiş.

Zini A, et al.Hum Reprod.2008



Sperm DNA hasarı ile IVF/ICSI sonrası 
gebelik kaybı arasında anlamlı ilişki 
mevcuttur.(122 gebelik kaybı/640 gebelik 
p<0.001)

Zini A, et al.Hum Reprod.2008



Sperm DNA Hasarı ve ICSI

 N=18 

 TUNEL yöntemi ile DNA hasarı tayini
 Ejakülat sperm DNA hasarı ≥ %15
 Ejakülat spermi ile başarısız ICSI siklusu sonrasında testiküler

sperm ile ICSI

Greco E,et al.Hum Reprod. 2005



Ejakulatta sperm Testiküler sperm

DNA Hasarı %23.6 %4.8

Fertilizasyon %70.8 %74.9

Gebelik %5.6 %44.4

Greco E,. Hum Reprod. 2005

(DNA hasarı yüksek olan erkekler için ejakülat spermi ile başarısız 
ICSI sonrasında testiküler sperm ile ICSI uygulanması düşünülebilir.)

Sperm DNA Hasarı ve ICSI



 N=10 İnfertil hasta

 DFI>%30

 ICSI adayları
 Aynı gün ejakülat ve testiküler sperm eldesi

 TUNEL

Shahani R, Jarvi K, AUA 2007

Ejakülat Spermi Testiküler Sperm P

TUNEL (+) 37.48 21.41 0.011

TUNEL(+) testiküler spermin %60’ı <%20’nin altında DNA hasarı

Sperm DNA Hasarı ve ICSI



Ejakulat-epididimal-testiküler 
sperm ile ICSI sonrası tek 

blastosit transferi

 Oligozoospermik 587 hastadan ejakulat spermi

 Azoospermik 31 hastadan TESE/PESA ile sperm eldesi

 Standart 680 ICSI siklusu

Gebelik oranları(%)

Ejakulat spermi ICSI 41.4

PESA/TESE 51.6

Standart  IVF 40.4

İstatistiksel olarak anlamlı farklılık yok
Nilsson S. J Assist Reprod Genet.2007



Taze vs. dondurulmuş sperm

 Obstruktif ve non-obstruktif azospermik 833 

hasta

 471 OA, 362 NOA

 5 çalışmayı inceleyen meta-analiz

 Azospermi ve sperm tipine göre fertilizasyon ve 
gebelik oranlarının değerlendirilmesi

 İlk siklus ICSI başarılarının karşılaştırılması



OA NOA

Taze sperm %87.5 %92.4

Dondurulmuş sperm %12.5 %7.6

OA ve NOA gruplarında kullanılan sperm 
tipinin gebelik oranları üzerine etkisi yoktur.

Ghanem M, et al.Int J Androl.2005



 Epididimal/Testiküler Sperm:
Toplam734 siklus,677 embriyo transferi

Fertilizasyon oranları
Epididimal sperm: %45-72

Testiküler Sperm: %34-81

Gebelik oranları
Epididimal sperm %17-65

Testiküler sperm %21-56

Canlı doğum oranları
Epididimal sperm: %20-57

Testiküler sperm:%21-56
Nicopoullos J., Fertil Steril 2004

Obstrüktif Azoospermi- Meta Analiz



Epididimal/Testiküler Sperm:

36 çalışmayı inceleyen meta analiz
3313 siklus

Fertilizasyon Gebelik       Doğum

Epididimal sperm      %58 %41 %38.5

Testiküler Sperm       %57.5 %39 %38

Nicopoullos J., Fertil Steril 2004

Epididimal vs.testiküler sperm

Meta Analiz

İstatistiksel olarak farklılık yok



 OA’de epididimal veya testiküler sperm 

kullanılarak uygulanan ICSI ile fertilizasyon, 
implantasyon ve gebelik oranları arasında anlamlı 
farklılık yoktur.

Nicopoullos J., Fertil Steril 2004
EAU Male Infertility Guideline 2009



Ejakulat vs. Testiküler sperm

Güncel Öneri
 19 infertil erkek

 Sperm sayısından bağımsız olarak artan DNA 
Fragmentasyon İndeksi(DFI)>%30

 3 aylık antioksidan tedavi 
 Testiküler(n=7) veya ejakulat(n=8) spermi ile 

ICSI

 Çalışmayı tamamlayan 15 çift 
 TESE grubunda DFI skoru belirgin düşük 

(TUNEL) p<0.01



Ejakulat vs. Testiküler sperm

 TESE grubunda gebelik oranı %57
 Ejakulat spermi grubunda gebelik oranı %25
 Hasta sayısının azlığı nedeni ile istatistiksel 

olarak anlamlı değil.
 Testiküler sperm kullanımını önermek için hasta 

sayısının artırılması gerekmektedir.

Wehbi E, et al.AUA 2009.



Klinefelter sendromlu hastalarda TESE 

öncesi hormonal tedavi
 Non-mozaik azoospermik  68 KS’lu hasta
 91 mTESE işlemi 
 Serum testosteron düzeyi 300 ng/dl altında olan 

hastalara testosteron replasmanı
 Hastaların %66’sında(n=45) sperm(+)
 Testosteron düzeyi normal olan hastalarda sperm 

bulma oranı %86
 Tedavi ile testosteron düzeyi 100 ng/dl den fazla artan  

hastalarda %72 

 100 ng/dl den az artan hastalarda %58(p<0.05)



Hormon tedavi tipi sperm bulma oranını etkilememektedir.
Preoperativ testosteron seviyesi yüksek olanlarda sperm bulma 
oranı daha yüksek            

Ramasamy R. AUA 2009



VARILAN SONUÇ:
 Oligozoospermik hastalarda normozoospermik grupla 

karşılaştırıldığında implantasyon ve gebelik oranları 
açısından anlamlı farklılık yoktur.

 Kriptozoospermik hastalarda ejakulatta 10’un altında 
sperm varsa testiküler sperm elde edilmelidir.

 Motil ejakulat ve motil testiküler sperm ile gebelik elde 
etme oranı daha yüksektir.

 Fertilizasyon ve gebelik oranları ile sperm morfolojisi 
arasında anlamlı ilişki yoktur.



 Sperm DNA hasarı ICSI ile elde edilen 
fertilizasyon ve gebelik oranlarına etki etmez.

 Sperm DNA hasarı ile ICSI sonrası gebelik kaybı 
arasında anlamlı ilişki mevcuttur.

 Ejakulat sperminde testiküler sperme göre DNA 
kromatin hasarı daha fazladır.Ejakulat sperminde 
yüksek DNA kromatin hasarı olan hastalarda 
başarısız ICSI sonrası testiküler sperm ile ICSI 
yapılabilir.



 OA ve NOA hastalarda ICSI ile gebelik oranları 
arasında anlamlı fark yoktur.

 OA’de epididimal veya testiküler sperm 
kullanılarak uygulanan ICSI ile fertilizasyon, 
implantasyon ve gebelik oranları arasında anlamlı 
farklılık yoktur.

 Testosteron düzeyi 300ng/dl üzerinde olan KS’li 
hastalarda TESE ile sperm bulma oranı daha 
yüksektir.


