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Rekürren gebelik kaybı iki veya daha fazla erken trimestr gebelik kaybı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu durum konsepsiyon deneyen çiftlerde en sık ortaya çıkan 
komplikasyonlardan biridir (%0,8-%1,4). RPL (rekürren gebelik kaybı)’nın etyolojisi 
multifaktöriyel olmakla beraber çalışmalar genellikle maternal faktörler üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Maternal faktörler arasında genetik ve kromozomal bozukluklar, ileri 
anne yaşı, anti fosfolipit sendromu hormonal anormallikler uterin anomaliler 
metabolik, enfeksiyöz ve immun hastalıklar sayılabilir. Tüm bu sorunlar ekarte 
edildikten sonra bu gebelik kayıpları sperm faktörleriyle de ilişkili olabilir. Yıllardır 
erkek faktörü ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır ve temelde semen parametreleri ile 
ilgili olan araştırmalar gerekli olmakla beraber yetersiz kalabilmektedir. Embriyo eşit 
oranda erkek ve kadından gelen nükleer DNA ile oluşmakta ve gelişen embriyoların 
kayıpları erkek ve kadın DNA bozukluklarıyla ilgili olabilir. Sperm DNA 
anöploidileri tekrarlayan gebelik kayıplarını açıklayabilir. Diğer bazı çalışmalar da 
sperm DNA bütünlüğünün embriyonik gelişimi etkileyebileceğini ve düşükleri 
arttırabileceğini söylemektedir. Aynı zamanda nükleer kromatin dekondensasyonu 
RPL sebebi olabilir. Rekürren gebelik kayıplarının nedeni büyük bir oranda 
açıklanamamaktadır (yaklaşık %50) ve erkek faktör üzerinde gittikçe daha çok 
yoğunlaşılmaktadır. Tedavi stratejilerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Çalışmamızda sperm anöploidi, sperm DNA bütünlüğü, kromatin paketlenmesi ve 
geleneksel sperm parametreleri ile RPL arasındaki ilişkiyi araştırdık.  
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veya daha çok sefer RPL başvurusunda bulunmuş 22 çift vaka grubu olarak seçildi. 
Bu çiftler çalışmaya başladıkları sırada tedavi almıyorlardı. Kadın partnerlerin 
ovaryen fonksiyonları normaldi ve HSG de patolojik bulguları yoktu ayrıca trombofili 
lehine bulguları yoktu. Karyotip anomalisi gösteren bireyler çalışmadan çıkarıldı. 
Erkeklerin hiçbirinin radyoterapi, kemoterapi, orşit, toksik bulaş, travma, varikosel, 



testiküler torsiyon, kronik hastalık yada mevcut tedavisi yoktu. Kontrol grubu olarak 
20 erkek (normal karyotip, normal sperm profili, negatif aile ve hastalık öyküsü) 
spermiyle gebe kalmış en az bir komplikasyonsuz term öyküsü olan partnerler seçildi. 
Bu protokol Farhad Hached üniversitesi etik komitesi tarafından onaylandı ve 
katılımcılar bilgilendirildi. 
Semen Analizi 

Tüm semen örnekleri 3-5 günlük cinsel perhiz ardından yapılan 
masturbasyonlardan elde edildi. Örnekler toplandıktan sonra WHO kılavuzuna göre 
değerlendirildi. Semen hacmi, pH, sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği ve 
morfolojisi çalışmaya dahil edildi. Sperm sayımı için Thoma sayım kamarası 
(Glaswarenfabrik Karl Hecht) kullanıldı. Sperm morfolojisi değerlendirilirken 100 lük 
büyütmede en az 100 spermatozoa görülerek modifiye David sınıflamasına uygun 
olarak yapıldı. Tüm analizler bilgilendirilmiş deneyimli teknisyen tarafından yapıldı. 
Sperm DNA Değerlendirilmesi: Tunel Testi 

Tunel deneyi yaygın bir kit kullanılarak (ApopTag Kit:Qbiogene) sperm 
süspansiyonuyla yapıldı ve üreticinin tavsiyelerine uyuldu. Özetle sperm 
süspansiyonu 600x santrifüj ile çift kez yıkandı.(10 dakika 5-10 ml fosfat tampon 
tuzuyla pbs,pH 7.4). Son kalan numuneler yeniden 7 ml asetik asit/metanol 
karışımıyla santrifüje edildi ve yeni elde edilen materyal kullanılana kadar -20 
derecede muhafaza edildi. Temsili miktarda çekirdeğin sonuç süspansiyonu 
mikroskopta incelendi. Hücre geçirgenliği için lamlar PBS de %1 lik Triton x100 ile 
muamele edildi. Geçirgen hale gelmiş hücreler PBS 1x ile iki kez yıkandı. Eşitleme 
tamponu ile oda sıcaklığında 10 saniye eşitlendi ve koyu nemli kamaraya 37 derecede 
DNA elongasyonu için Terminal DNA transferaz solüsyonu ile muamele edildi. 
Enzimatik reaksiyonu durdurduktan sonra yüzeyler PBS ile iki kez yıkandı ve DNA 
elongasyonu ayırt etmek için 30 dk koyu nemli kamaraya antidigoksigenin antikor 
çiftlerinin peroksidaz ile muamele edildi. Yüzeylere Harris hematoksilen ile karşıt 
boyama yapıldı. Ve Faromount il birleştirme yapıldı. Yağlı immersiyon x100 
mikroskopta minimum 200 sperm görüldü. DNA’sı fragmente edilmiş kahverengi 
çekirdekli spermatozoalar diğer hücreler mavi-griyken gözlendi. Her yüzeyde 
hücreler sayıldı. Tunel + yüzdeler hespanadı. Eşik değeri olarak %20 tunel saptandı. 
Sperm Kromatin Değerlendirilmesi: Anilin Mavi Boyanması 

Anilin mavisi lizinden zengin histonlar için şeçici ve kromatin kondansasyon 
anomalileri (rezidüel histonlar) tanımalak için kullanıldı. Bu boyama için semen 2 kez 
5 ml PBS de pH 7.4’de yıkandı ve 10 dakikalığına 600x’da santrifüje edildi sonra 
süspansiyon çekirdeğinden temsili olarak cam yüzeylere uygulandı kuru havada 
muamele edildi. Her smear %5’lik anilin mavisi ve %4’lük asetik asit karışımında 5 
dakika bekletildi. Işıklı mikroskopik incelemede yağ immersiyon altında farklı 
olanlardan alınan kesitlerde (x100 lük büyütmede) en az 200 spermatozoa sayıldı. 
Artık (tortu) histone mavi renkli nükleozoma sahipken diğer hücreler gri renge sahipti. 
Renksiz ve soluk maviler normal spermatozoa iken diğer tarafta koyu maviler 
anormal spermatozoa olarak değerlendirildi. Her lamda hücreler sayıldı ve nükleer 
kromatin yoğunlaştırma ile spermatozoaların yüzdeleri hespalandı. Ejakulat mavi 
renkli sperm oranı < %20 iken normal kabul edilmiştir. 



Anaöploidi Analizi: Floresan insitu 
Sperm örnekleri 3’e 1 metanol aetik asitle fikse edildi ve her bir hasta için alfa 

sentromerik prop kullanılarak floresan in situ hibridizasyonu (FISH) analizi 18., X ve 
Y kromozomları için uygulandı ve kontrol edildi. Kısacası meni süspansiyonu, 7.4 
pH’a sahip PBS’nin 5-10 ml de 10 dakika 600x santrifüj tarafından 2 kez yıkandı. Son 
peletler 7ml lik asetik asit ve metanol karışımıyla tekrar santrifüj edildi. Ve yeni elde 
edilen pelet -20 derecede korundu. Çekirdek süspansiyonun sonucu elde edilen alikuat 
mikroskop lamına sürüldü. 

Sperm çekirdekleri oda sıcaklığında 2 dakika NaOH’nde inkübe edildiğinde 
yoğunluğu azaltılmış olarak elde edildi. Slide lamlar saf su ile yıkandı. Etanol 
serisiyle dehidre edildi ve kurutuldu. Renkli FİSH yapıldı. Kromozom X (prop dyz3 
spekturum turuncu,Abbott) kromozom Y (prop dyz3 spektrum yeşil) ve kromozom 18 
(d18z1 spektrum aqua ,Abbott) için sentromerik DNA propları için üçlü renkli FISH 
analizleri kullanıldı.  
İstatistiksel Analizler 

İstatsitikler SPSS 16 ile yapıldı. Tüm değişkenler başlangıçta 
Kolmogorov-Smirnov ile veri normalliğini tayin etmek için test edildi. Bütün 
hipotezler P değerinin <0,05 olduğu veriler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
SONUÇLAR  
Hasta Karakteristikleri 

Anne ve baba yaşları sırasıyla 22-40 (33,1±5,1) ve 24-50 (37,1±5,1) değişiyordu. 
Kontrol grubundaki erkeklerin yaşı 27-49 yaşları arasında (36,7±5,7) RPL grubu ile 
kıyaslandığında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05). Düşük yapanların ortalama sayısı 
2,9±0,8’dir.   
Semen Parametreleri 

Tablo 1 iki gruptaki ortalama değerleri ve istatistiksel çeşitli sperm 
parametrelerinin analizlerini göstermektedir. Kontrol grubuyla RPL grubundaki 
erkeklerin rutin meni analizlerini karşılaştırdığımızda meni hacmi, pH ve sperm 
konsantrasyonu her iki grupta normal oranda çıktı. Ancak toplam ve ilerleyen sperm 
hareketliliği kontrol grubuna karşı RPL grubunda dah düşük çıktı. Aynı şekilde 
özellikle baş anomalileri olmak üzere mrofolojik anormallikler RPL grubunda daha 
yüksek çıktı.  

Bizim çalışmamıza göre RPL grubundaki %20’den fazla TUNEL pozitifliği 
sunulan 10 hasta, 3 kontrol grubuyla karşılaştırıldı. DNA evrimiyle ilgili TUNEL 
çalışması gösterdi ki RPL grubundaki yüksek yüzdeli TUNEL pozitif spermler ile 
kontrol grubu arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. 



 
 

 Mavi Anilinle Renklendirme 
Yüksek oranda nükleer kormatin dekondensasyonu içeren erkekler ile kontrol 

grubu karşılaştırıldığında spontan reküüren abortuslar açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmştur.12 hasta (%54) %20den fazla anilin mavisi ile renklendirilen 
RPL grubu çerisinde ki hasta kontrol grubuyla karşılaştırıldı.  
FISH Analizi 

Kromozom x ,y ve 18 3 renkli FISH kullanılan toplamda 44 bin spermatozoa 
skorlandı.20 kontrol grubu erkeğinden 10 bin spermatozoa ve RPL hikayesi bulunan 
hastaların 22 erkek partnerinden alınan spermatozoalar olmak üzere Spermatozoa 
numuneleri skorlandı. Kontrol grubu için nullizomi, dizomi, diploidi oranları tablo 2 
de raporlandı. Normal spermatozoalar arasında X ve Y içeren spermatozoa yüzdeleri 
kontrol grubunda %49,6 ve %48,8 olmasına karşın RPL grubunda %45,1 ve %44,3 
anormal kromozomlu spermlerdeki total oran istasitiksel olarak anlamlı fark 
bulundurmamakla beraber RPL’li hastalarda %10,6 kontrol grubunda %1,5’tir.  

Tüm RPL hastaları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında dizomi (xx, yy ve xy) ve 
nullizomili seks kromozomlarında anlamlı bir artış gösterdi. Diploidi oranları kontrol 
grubuna göre anlamlı bir şekilde yüksektir. 
 



 

 
 
Korelasyon Analizi 

Değişik sperm parametreleri ve gebelik kayıpları arasında regresyon analizi 
göserildi (Tablo3). Akrozom defektleri kuyruk ve gebelik kayıpları arasında pozitif bir 
korelasyon bulundu. TUNEL pozitif spermler ile gebelik kayıpları arasında anlamlı 
bir korelasyon mevcuttur. 

 
TARTIŞMA 

Son dönemlerdeki gebelik kayıpları üretken tıbbın en yıldırıcı ve zor alanlarından 
biridir. Çünkü etiyoloji çoğu zaman bilinmemekte bir kaç tane tanısal temelli bulgu ve 
tedavi yöntemi vardır. RPL evrimindeki erkek faktörü katkısı araştırılmıştır. Bu basit 



semen analizi ve karyotip ile ilişkilidir. Sperm fonksiyonlarının değerlendirilmesi 
çoğu zaman göz ardı edilmiştir. 

Bu çalışmada, çalışma ve kontrol grubuna ait semen örnekleri WHO 
yönergelerine göre analiz edildi. Her iki grup arasında ejakulat volümü, ph’ı ve sperm 
konsantrasyonu açısından fark saptanmadı. Ancak total anormal sperm ve progresif 
sperm motilite yüzdelerinde anlamlı farklılık izlendi. Sonuçlarmıızı literatür ile 
karşılaştırdığımızda standart semen parametrelerivle tekrar eden düşük yapma 
arasındaki ilişkinin tartışmalı bir konu oluğunu bulduk. Bazı çalışmalar sperm 
konsantrasyonu ya da anormal sperm morfolojisi ile tekrar eden spontan kürtaj 
arasında önemli olmayan bir korelasyon olduğunu göstermiştir. RPL grup ile kontrol 
grubu arasındaki bütün standart semen parametrelerinde önemli bir farklılığın olduğu 
gözlenmedi. 

Önceki verilerin aksine kontrol grubundaki erkekler RPL grubundaki erkeklerle 
karşılaştırıldığında kontrol grubunda daha yüksek normal sperm morfolojik yüzdesine 
konsantrasyonuna gelişen ilerleyen hareketliliğe sahip olduğu görüldü. Absalan ve 
Ghannadi tarafından yapılan başka bir çalışmada RPL grubu ve kontrol grubu 
arasındaki sperm morfolojisi ve hareketliliği konusunda önemli bir farklılığın olduğu 
bildirildi. Kobayashi IVF sikluslarında morfolojik anormal sperm artışının geciken 
döllenme ve klivaj oranlarıyla ilgili olduğu ve hatta ET başarılı bile olsa düşük 
yapmak için büyük risk oluşturduğunu bildirmiştir. Aslında donör erkeklerle RSA 
gruptakilerle karşılaştırıldığımızda sperm konsantrasyonunda önemli bir farklılık 
görülürken diğer parametrelerde farklılık görülmedi. Ayrıca hem sperm volümleri 
hem de RPL hastalarının sperm konsantasyonu hala Dünya sağlık örgütünün normal 
oranlarında olduğunu bildirdiler. Buna ek olarak ve bizim bilgilerimize göre, bu RPL 
sayısı ile spermlerin özel morfolojik kusurları arasındaki ilişkiyi gösteren ilk 
çalışmadır ve biz akrozom, kuyruk kusurları ve gebelik kayıpları arasında pozitif bir 
korelasyon olduğunu bulduk. Ancak geleneksel olarak erkek faktörü değerlendirmek 
için ilk adım olarak kullanılan semen analizinin yaşayan canlı ortamda veya deney 
ortamındaki doğurganlığı belirlemek için yetersiz olduğuna inanılıyor. Üreme 
sonuçlarının tahmininde bilinen semen parametrelerindeki başarısızlık sperm DNA ve 
kromatin seviyesine dayanır. Aslında önceki çalışmalarda sperm DNA hasarında 
insidans artışı açıklanamayan yüksek oranda kürtaj oranı ile alakalıdır. Böylece 
TUNEL deneyini kullanarak bizim hastalarımız ve kontrol grubumuz için semen 
örneklerini analiz ettik. Datalarımız gösterdi ki RPL grubu ve kontrol grubu 
kıyaslandığında açıklanamayan bir şekilde hastaların erkek partnerlerinde sperm DNA 
fragmantasyonunun yüzdesi önemli derecede yüksekti. Ayrıca pozitif sperm ve 
gebelik kaybı arasında pozitif bir korelasyon bulundu. Bizim sonuçlarımız bu önceki 
çalışmaların büyük çoğunluğuyla uyumludur. TUNEL deneyi kullanan Carrel, kontrol 
grubunun donörleriyle ya da genel populasyonla geçmişinde partnerlerinde RPL olan 
biryerleri kıyasladığında sperm DNA fragmantasyonunda artış olduğunu gözlemledi. 
Shamsi ayrıca aynı sonuçları buldu ancak farklı bir yöntemle DNA hasarını belirledi 
(comet) Son çalışmalar idiyopatik RPL’nin sperm kromatin paketlemesindeki 
sapmanın ortaya çıkış sıklığı ile ilgili de olduğu gösterilmiştir. Sperm kromatin/DNA 
anormallikleri ve RPL arasındaki ilişkiyi açıklamak için eşsiz sperm kromatin 



organizasyonundaki her bir anormalliğin embriyolarda babadan gelen genlerin 
düzenlenmesi ve uygun ifadeyi etkilediği düşünülmektedir. Kusurlu DNA ile bu 
spermler oosit ve yüksek kaliteli erken evre embriyo üretebilirler, ancak daha sonra, 
DNA hasarı artar ölçüde olarak, olabilirlik ve başarılı bir dönem gebelik azalır.  

Bu çalışmada bir diğer önemli amaç paternal genomun hareketli taşıyıcısı olan 
spermatozoonun RPL’de ne kadar etkili olduğunu değerlendirmekti. Bu amaçla FISH 
kullanarak X, Y ve 18. Kromozomlardaki sperm anöplodisini skorladık. Sonuç olarak, 
açıklanamayan RPL olan hastaların erkek partnerleri en azından numerik kromozomal 
anomali açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle spermatozoalar üzerinde 
sitogenetik analiz yapılması kromozomal durumlarının belirlenmesi açısından 
önemlidir. FISH dekondanse sperm nükleuslarındaki en sık anöploidileri belirlemek 
için doğru bir yöntemdir.  

Sonuç olarak çalışmaya dahil olan hasta ve kontrol sayısının sınırlı olmasına 
rağmen anormal sperm parametreleri, sperm DNA framantasyonu, nükleer kromatin 
dekondensasyonu ve aynı zamanda sperm anöploidisi açıklanamayan gebelik 
kayıplarının muhtemel sebebi olabilir. Bu nedenle, RPL vakalarında tedavi 
stratejisinin belirlenebilmesi ve olumlu sonuca ulaşabilmek için her iki partnerin de 
taranmasını önermekteyiz.  

 
 


