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iii. SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

DNA: Deoksiribonükleik asit 

FSH: Folikül uyarıcı hormon 

gr: Gram  

hCG: Ġnsan Koryonik Gonadotropini 

HSG: Histerosalpingografi 

HOST: Hipoosmotik ĢiĢme testi 

ICSI:  Ġntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu 

IM: Ġmmotil 

IU: Ġntra uterin 

IUI: Ġntra Uterin Ġnseminasyon  

IVF: Ġnvitro fertilizasyon 

l: Litre 

LH: Lüteinize edici hormon 

MAR: Mixed Antiglobulin Reaction 

ml: Mililitre 

mm: Milimetre 

μm: Mikrometre  

mil: Milyon 

NPG: Non progresif motilite 

ODF: DıĢ yoğun lifler 

PM: Progresif motilite 

TMSS: Toplam hareketli sperm sayısı 

TSS: Toplam Sperm Sayısı 
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YÜT: Yardımcı Üreme Teknikleri  
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1.GĠRĠġ 

      Ġnfertilite, aile ve toplum sağlığını ilgilendiren önemli sorunlardan biridir. En 

az bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel iliĢkiye rağmen gebe kalamayan ve çocuk 

istemiyle baĢvuran çiftler infertilite açısından değerlendirmeye alınmaktadır (Yıldız 

2012). Çiftlerin yaklaĢık %10-15‟i infertilite problemi ile karĢılaĢmaktadır. 

Günümüzde infertilite tedavisi için Ġnvitro fertilizasyon (IVF) ve Ġntrasitoplazmik 

sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yardımcı üreme teknikleri (YÜT) geliĢtirilmiĢ 

olmasına rağmen, intrauterin inseminasyon (IUI) hala birçok infertil çift için 

uygulanabilen, güvenilir bir yöntemdir. IVF veya ICSI ile karĢılaĢtırıldığında, IUI 

infertilitenin birçok formu için nispeten daha düĢük maliyetli ve daha az invazifdir 

(ESHRE Capri Workshop Group 2009). Ġntrauterin inseminasyon, hafif- orta Ģiddette 

erkek faktörü, açıklanamayan infertilite ve servikal faktörde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Iberico ve ark 2004). 

Hafif bir indüksiyon ile yapılan IUI‟da baĢarı oranları; kadın yaĢı, infertilite 

süresi, sperm kalitesi ve iki taraftaki tubal açıklığa bağlıdır (van der Westerlaken ve 

ark 1998). Sperm parametrelerinden toplam hareketli sperm sayısı ve morfolojisinin 

IUI baĢarısı ile yakından iliĢkisi olduğu bilinmektedir (Stone ve ark 1999, Shulman 

ve ark 1998, van Voorhis ve ark 2001). Standart semen kalitesinin değerlendirmesi; 

hacim, viskozite, yoğunluk, normal ve anormal morfoloji ve WHO kılavuzuna göre 

yapılan sperm motilitesi ile açıklanır (Gökçe 2011).  

Bu çalıĢmada, IUI uygulanan çiftlerde semen parametrelerinden progresif 

motilitenin gebelik sonucu ile iliĢkisini incelemek amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. ERKEK ĠNFERTĠLĠTESĠ  

Ġnfertilite; çiftlerin, çocuk sahibi olma arzularına ve 12 ay boyunca düzenli, 

korunmasız cinsel iliĢkiye rağmen gebeliğin gerçekleĢememesi durumudur. Normal 

çiftlerin %85‟inde bir yıl içerisinde gebelik oluĢması beklenir. Ġnfertil çiftlerin 

%25‟inde erkek ve kadın faktörü birlikte bulunmaktadır. Oranlar dünya çapında 

farklılık göstermekle birlikte, çiftlerin %50‟sinde etken; erkek infertilitesidir (Kretser 

1997, Yıldız 2012). Erkek infertilitesinin de en az %30‟u idiyopatiktir. Erkeğe ait 

problem, sıklıkla sperm parametrelerinde bozulma ile ortaya çıkmaktadır. Bazen 

sperm parametreleri normal olsa da cinsel fonksiyon bozuklukları ya da erkek üreme 

organı bozuklukları da infertilite etkeni olabilir (Henkel ve ark 1999). 

Ġnfertil erkeğin değerlendirilmesinde Ģu hedefler esas alınmalıdır:  

 BaĢka yöntemlerle düzeltilemeyen ancak erkeğin spermi kullanılarak yapılan 

yardımcı üreme tekniği ile tedavi edilebilecek nedenlerin (Ombelet ve ark 1997),  

 Bu tekniklerle de tedavi edilemeyen veya evlat edinmeyi gerektirecek nedenlerin 

(Menkveld ve ark 1990),  

 Altta yatan önemli tıbbi patolojilerin (Kruger ve ark 1986) ve  

 Hastayı ya da çocuğunu etkileyebilecek genetik ve/ veya kromozomal 

bozuklukların belirlenmesidir (Coetzee ve ark 1998). 

2.2. Erkek Genital Sistemi 

Erkek üreme sisteminin organları; bir çift testis, taĢıyıcı kanallar, bu kanallara 

açılan yardımcı üreme bezleri ve penistir. Sistemin çift fonksiyonlu organları olan 

testisler, hem erkek üreme hücrelerini (spermler), hem de erkek seks hormonunu 

(testesteron) üretirler (de Kretser 1997). 
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2.2.1. Genital Sistem Embriyolojisi 

Gonadların geliĢimi  

Genetik organların geliĢimi, genetik programlanma, hücre farklılaĢması, 

hormonal uyarı, enzimatik aktivite ve dokunun yeniden yapılanmasını içeren 

karmaĢık bir süreçtir (Sarıkaya 2007). 

Testis ve over gonadları oluĢturur. Gonadlar üç farklı kaynaktan köken alırlar;  

1. Posterior abdominal duvarın mezotel döĢesi (mezodermal epitel),  

2. Altındaki mezenĢimal (embriyonik bağ dokusu) doku,  

3. Primordiyal germ hücreleri (Moore ve Persaud 2002). 

 FarklanmamıĢ gonad 

Gonadal geliĢimin ilk safhaları 5. haftada ortaya çıkar, mezonefrozun 

medialinde, mezotelde bir kalınlaĢma meydana gelir. Bu epitelin ve alttaki 

mezenĢimin proliferasyonu ile mezonefrozun medialinde bir „gonodal kabartı‟ 

oluĢur. Parmak Ģeklindeki epitelyal kordonlar olan primer seks kordonları, alttaki 

mezenĢim içerisine doğru kısa sürede büyürler. FarklanmamıĢ gonad dıĢta korteks ve 

içte bir medulladan oluĢmaktadır. Eğer embriyo XX seks kromozomuna sahipse, 

farklanmamıĢ gonad‟ın korteksi overe diferensiye olur, medullası geriler. Embriyo 

XY seks kromozomunu içermekteyse, medulla testise farklanır, korteks bir takım 

kalıntıları dıĢında geriler, dejenere olur (Moore ve Persaud 2002). 

Primordial germ hücreleri 

Oldukça geniĢ sferik primitif seks hücreleri 4. hafta baĢında yolk kesesi 

duvarında, allantoisin baĢlangıç yerine yakın endodermal hücreler arasında ortaya 

çıkarlar. Embriyonun katlanmaları sırasında, yolk kesesinin dorsal parçası embriyo 

içerisine dahil olur. Bu sırada primordiyal germ hücreleri arka bağırsağın dorsal 

mezenteri boyunca gonodal kabartılara göç ederler. 6. hafta sırasında primordial 
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germ hücreleri altındaki mezenĢim içerisine girerler ve primer seks kordonlarına 

dahil olurlar (Moore ve Persaud 2002). 

Testislerin geliĢimi 

Y kromozomlu embriyolarda, ilkel cinsiyet kordonları kalınlaĢır ve gonadın 

medullasına uzanırlar. OluĢan bu kordonlara testis ya da medulla kordonları denir. 

Testis kordonları, gonadın hilusunda ince hücre kordonlarına parçalanır, rete testisler 

oluĢur. Daha ileri bir geliĢmede kalın fibröz bir kapsül olan tunika albuginea 

oluĢtuğunda testis kordonları yüzey epiteli ile bağlantılarını keserler (ġeftalioğlu 

2003). 4. ayda, testis kordonları at nalı Ģeklini alır ve bu at nalının uçları rete testis ile 

devam eder. Bu durumda artık testis kordonları primitif germ hücreleri ve bezin 

yüzey epitelinden köken almıĢ Sertoli (destek) hücresinden meydana gelmiĢtir 

(Sadler 1995). 

Testis kordonları arasındaki mezenĢimde Leydig hücreleri bulunur. Testis 

kordonlarının içi puberteye kadar doludur. Pubertede lümen kazanırlar ve Seminifer 

tübül adını alırlar (ġeftalioğlu 2003).  Seminifer tübüller bir kere kanalize olduktan 

sonra, Rete testis tübüllerine katılırlar ve daha sonra Duktuli efferenteslere girerler. 

Bu efferent duktuslar mezonefrik sistemin geri kalan boĢaltım tübülleridir ve bu 

kanallar Rete testis ile Mezonefrik (Wolffian) kanalları arasında bir bağlantı görevi 

görürler (Sadler 1995). 

Erkek Genital Kanallar 

Mezonefroz gerilerken, epigenital tübüller adı verilen birkaç boĢaltım kanalı 

rete testis kordonlarıyla iliĢki kurarak testise ait duktuli efferentesleri meydana 

getirirler. Testisin kaudal kısmındaki boĢaltım kanalları, paragenital tübüller; rete 

testis kordonlarıyla birleĢmez. Bunların kalıntıları topluca „paradidimis‟ olarak 

bilinirler. Apendiks epididimis adındaki en kranial kısım dıĢında, mezonefrik 

kanallar, ana genital kanalları oluĢtururlar. Mezonefrik kanallar uzayıp kıvrıntılı bir 

yapı halini alarak, efferent duktusların giriĢ kısmının hemen altından itibaren duktus 

epididimisi oluĢtururlar. Mezonefrik kanal epididimisin kuyruğundan, seminal 

vezikül tomurcuğuna kadar, kalın bir kas kılıfına bürünür ve bu bölge duktus 

defferens adını alır. Bu kalın seminal vezikülden sonraki parçasına da, ejakülatuar 
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kanal denir. Erkekte paramezonefrik kanallar, kranial uçtaki küçük bir kısım dıĢında 

(appendiks testis) dejenere olurlar (Sadler 1995). 

 

Erkek DıĢ Genital Organların GeliĢimi 

FarklanmamıĢ dıĢ genitallerin erkek yönünde geliĢmeleri, fötal testisler 

tarafından üretilen testesteron hormonunun etkisiyle olmaktadır. Fallus uzayıp 

geniĢlediğinde, penisi oluĢturur; penisin ventral yüzeyinde ürogenital katlantılar, 

ürogenital oluğun lateral duvarlarını oluĢtururlar. Ürogenital oluk ürogenital sinüsün 

fallik parçasından uzanan, üretral plağın endodermal hücrelerin proliferasyonu ile 

döĢenir.  Penisin ventral yüzeyi boyunca, ürogenital katlantılar, birbirleriyle 

birleĢerek spongioz üretrayı meydana getirirler. Yüzey ektodermi penisin median 

hattında birleĢerek penil rafe‟yi oluĢturur, böylece spongioz üretra penis içerisinde 

hapsedilir. Glans penisin ucunda, ektodermal kökenli içe doğru büyüyen ve hücresel 

bir kordon olan uretral plak oluĢur, bu oluĢum penis köküne doğru büyür ve spongioz 

üretra ile birleĢir (Moore ve Persaud 2002). 

Penisin, corpus spongiozum ve corpora cavernoso kısımları, fallus 

mezenĢimden geliĢir. Labioskrotal ĢiĢkinlikler birbirine doğru büyüyerek birleĢirler 

ve skrotum oluĢur (Moore ve Persaud 2002). 

2.2.2. Erkek Genital Sistem Anatomisi ve Histolojisi 

Testisler 

Testisler, sperm üreten bir çift erkek üreme organıdır. Karın boĢluğunun arka 

duvarında retroperitoneal olarak geliĢirler. Fetüsün geliĢmesi sırasında göç ederler ve 

skrotum içinde spermatik kordonların (funikulus spermatikus) uçlarında asılı Ģekilde 

dururlar. Kıvrımlı bir deri kesesi olan skrotuma doğru gerçekleĢtirdikleri bu göç 

nedeniyle her testis tunika vaginalis denilen ve peritondan geliĢmiĢ seröz bir kese 

taĢır (Junqueira ve Carneiro 2006). 

Testisler oval Ģekilli olup, yetiĢkinlerde yaklaĢık 4-5 cm uzunluğunda, 2,5 cm 

eninde, 3 cm anteroposterior çapında ve 12 gr ağırlığına sahiptir. Testislerin skrotum 

içindeki duruĢları vertikal olmayıp, organın uzun ekseni yukarıdan aĢağı ve önden 
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arkaya eğilir ve genellikle sol testis diğerlerine göre biraz daha aĢağı konumdadır. 

Böylece günlük hareketlerde kolaylık sağlanır. Ayrıca bu konumda skrotumun 

testislerin karın içinden daha düĢük ısıda saklanmasında rolü vardır (Aksoy 2008). 

Testisler gametogenezis (gametlerin meydana getirilmesi) ve 

steroidogenezisden (steroid yapıdaki hormonların üretilip salgılanması) sorumludur 

(Karaöz 2002). Testisler Tunika albuginea adı verilen sıkı bağ dokusu yapısında 

kalın bir kapsül ile çevrilidir. Tunika albuginea testisin arka yüzünde kalınlaĢarak 

Mediastinum testisi meydana getirir (Resim 2.1) (Junqueira ve Carneiro 2006). 

Mediastinum testisten organın içerisine giren bölmeler, testisi 200-300 tane 

lobül denilen bölümlere ayırır. Her lobülde 1-4 seminifer tübül bulunur (Karaöz 

2002, Öber ve Ġzzetoğlu 2010). Spermatogenezis seminifer tübüllerde gerçekleĢir 

(Karaöz 2002). Bağ dokusu çevresinde ise testesteron sentezinden sorumlu olarak 

Leydig hücreleri adı verilen intertisyel hücreler yerleĢmiĢtir.  Leydig hücreleri, 

seminifer tüplerinin aralarını dolduran bağ dokusu lifleri ve hücreleri yanında yer 

alan özel hücre grupları olup, testesteron üretirler (Öber ve Ġzzetoğlu 2010).  

Genital kanallar 

Testisler ile iliĢkili kanallar intratestiküler ve ekstratestiküler olmak üzere iki 

bölüme ayrılır. 

Ġntratestiküler kanallar: 

Tubuli rekti: Spermleri seminifer tübüllerinden rete testise iletirler (Öber ve 

Ġzzetoğlu 2010). 

Rete testis: Tunika albuginea‟nın kalınlaĢması ile oluĢan mediastinum içinde 

bulunur (Karaöz 2002, Junqueira ve Carneiro 2006). Kübik epitel ile döĢeli labirent 

yapı oluĢturan kanallardır (Öber ve Ġzzetoğlu 2010). 
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Resim 2.1: Testis (Aksoy 2008) 

 

Duktus efferentes: Rete testisten 10-20 adet duktus efferentes çıkar (Karaöz 

2002, Junqueira ve Carneiro 2006). Duvarında prizmatik tüysüz ve prizmatik titrek 

tüylü hücreler bulunmasından dolayı, lümeni girintili çıkıntılı görülür. Epididimise 

spermleri iletir (Erbengi 1994). 

Ekstratestiküler kanallar: 

 

Duktus epididimis: Lümeni düzgün ve iki sıra epitel ile kuĢatılmıĢtır. Bazal 

laminanın hemen üstünde, izoprizmatik ve lümen tarafından da prizmatik ve 

sterosilyalı hücreler yer almıĢtır. Lümende çok sayıda spermler birikmiĢ olup, 

epididimis, yedek depo gibi iĢ görür (Resim 2.2) (Erbengi 1994). 
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Duktus deferens (Vas deferens): Kassı yapıda bir kanal olup stereosiliyalı 

yalancı çok katlı epitel ile döĢelidir. Ampulla denilen son kısmı ejakülatör kanal ile 

bağlantılı bölümdür (Öber ve Ġzzetoğlu 2010). 

Duktus ejakülatoryus: Prostat bezi içine girdikten sonra prostatik üretraya 

açılan kısa ve düz bir tübüldür. Duvarı basit silindirik epitelden yapılmıĢtır (Öber ve 

Ġzzetoğlu 2010). 

 

Resim 2.2: Testis H-E (Aksoy 2008). 

Yardımcı genital bezler (Aksesuar bezler) 

Erkek üreme iĢleminin sürdürülmesi için gerekli salgıları üretirler. Seminal 

veziküller, prostat bezi ve bulboüretral bezler (Cowper bezi)‟dir (Resim 2.3) (Karaöz 

2002, Junqueira ve Carneiro 2006, Öber ve Ġzzetoğlu 2010). 
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Seminal veziküller: Ejakülatör kanala açılır. Mukoza epiteli yalancı çok katlı 

epitelden oluĢur (Öber ve Ġzzetoğlu 2010). 

Prostat Bezi: 30-50 adet dallanmıĢ tubulo- alveoler bezlerden meydana gelir. 

Bu bezlerin kanalları prostatik üretraya boĢalır. Salgısı spermin oluĢumunda 

önemlidir (Junqueira ve Carneiro 2006, Öber ve Ġzzetoğlu 2010). 

Bulboüretral Bezler (Cowper bezi): Çift oluĢumlar halinde, nohut 

büyüklüğünde, tubulo-alveoler tipte bezlerdir. Mukoid tipte salgı yaparlar (Erbengi 

1994). 

 

Resim 2.3: Erkek üreme sistemi (Cornel ve ark 2005). 

2.2.3. Semen 

Ejakülasyon sırasında konsantre bir sperm süspansiyonu üretilir. Çift taraflı 

epididimislerde depo edilir. Aksesuar seks organlarının sıvı sekresyonlarıyla 

karıĢtırılır ve dilüe edilir.  
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Semen volümünün %90‟ı, aksesuar bezlerin konsantre sperm 

süspansiyonundan meydana gelir. Asıl katkı prostat bezi ve seminal vezikülden gelir. 

Daha küçük bir katkı, bulboüretral bezlerden ve epididimisten gelir. 

Semenin sadece % 1‟i spermlerden oluĢur. Semenin % 90‟ı sudur. Ancak pek 

çok madde de içerir. Bunlardan en göze çarpanı spermi beslemek için enerji kaynağı 

olan fruktozdur. Spermi hareketsiz kılan vajina ve üretra ortamındaki asiditeyi 

nötralize eden alkalin ortam, spermi hareketli kılan tamponlayıcı tuzlar ile 

fosfolipitleri içerir. Ayrıca vitamin C, inositol, Ca, Zn, Mg, Cu, sülfür içerir. Vücutta 

en yüksek prostoglandin konsantrasyonu semendedir. Semenin kokusu testislerde 

üretilen aminlerden kaynaklanır. Ortalama bir ejekülasyonda 3-4 ml semen üretilir 

(Gökmen 2003). 

2.2.4. Spermatogenezis 

Spermatogenezis bir geliĢme olgusu olup, farklanmamıĢ ilkel erkek cins 

hücrelerinin (spermatogoniumlar), ileri derecede farklanmıĢ spermlere dönüĢmesidir 

(Resim 2.4 ve Resim 2.5). Spermatogenezis üç safhaya bölünebilir:  

1. Spermatositogenezis  

2. Mayoz  

3. Spermiyogenezis (ġeftalioğlu 2003). 

Spermatositogenezis 

Puberte döneminden önce, testisdeki seminifer tübüllerinin epiteli, az sayıda 

cins hücresine karĢı, çok sayıda Sertoli hücresi içerir. Pubertede hipotalamustan 

salgılanan gonadotropin salgılatıcı hormonun etkisiyle hipofiz ön lobundan folikül 

uyarıcı hormon (FSH) ve lüteinize edici hormon (LH) denilen gonadotropinler 

salgılanır.  
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Resim 2.4: Spermatogenezis 

(http://www.eastcentral.edu/common/depts/bi/spermatogenesis.php) 

FSH ve LH etkisiyle, genç ve ilkel spermatogonyum A hücreleri hızla 

çoğalarak çok sayıda yeni spermatogonyum A hücrelerini oluĢtururlar.  

Spermatogonyum A hücrelerinin bir kısmı ileri yaĢlarda kullanılmak amacıyla reserv 

(ya da stem) hücre olarak depo edilirken; diğerleri ara hücrelere sonra da 

spermatogonyum B‟lere farklanırlar. Spermatogonyum B‟lerin bölünmesi ile primer 

spermatositler meydana gelir. Böylece spermatositogenezis tamamlanır ve mayoz 

bölünme evresi baĢlar (Karaöz 2002). 

Mayoz 

Primer spermatositler, 46 kromozom sayısına (diploid) ve 2n DNA miktarına 

sahiptirler. OluĢtuktan hemen sonra I. mayoz bölünmenin profaz safhasına girerler. 

DNA replike olarak miktarı 2 katına çıkar ve 4n olur (ġeftalioğlu 2003). 
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Anne ve babadan gelen çift yapılı kromozomlar, yan yana gelerek homolog 

kromozom çiftlerini oluĢtururlar. Kromozomlar arasında gen alıĢveriĢi (crossing-

over) olur (Karaöz 2002). 

 

 

Resim 2.3: Spermatogenezis (Pratt J ve ark). 

1.mayoz sonunda meydana gelen sekonder spermatositler, homolog 

kromozom çiftlerinin birer üyesi olup 23 adet kromozom içerirler. Ancak her üye 2 

yapılıdır. Böylece, 1. mayoz bölünme ile DNA miktarı 2n ve kromozom sayısı 

diploid olur. Sekonder spermatositler, hemen 2. mayoz bölünmeye girerler. Bu 

bölünmede DNA replikasyonu olmaz, 23 adet iki yapılı kromozomlar, sentromer 

bölgesinden uzunluğuna ayrılırlar. Bölünme sonunda spermatid denilen 4 yavru 

hücre oluĢur. Hücrelerden her biri 23 adet tek kromozom bulundurur. Ġkinci mayoz 

bölünme sonunda oluĢan spermatidler, haploid kromozom sayısına ve 1n DNA 

miktarına sahiptirler (ġeftalioğlu 2003). 

Mayoz bölünmeyle kromozom sayısı yarıya indiği için „redüksiyon 

bölünmesi‟ ya da; cins hücresinin olgunlaĢmasını sağladığı içinde „olgunlaĢma 



13 
 

bölünmesi‟ adı da verilmektedir. Mayoz bölünmenin tüm evreleri 24 günde 

tamamlanır (Karaöz 2002). 

Spermiyogenezis 

Bir farklanma olayı olup spermatidler, bu safhanın sonunda olgun erkek cins 

hücrelerine, sperm ya da spermatozoonlara dönüĢürler. Bu dönüĢme olayında, 

spermatidde meydana gelen belli baĢlı değiĢiklikler Ģunlardır:  

 Akrozom oluĢması 

 Kuyruk geliĢmesi 

 Çekirdek Ģekil ve büyüklüğünün değiĢmesi  

 Kromatin yoğunlaĢması 

 Artık spermatid sitoplazmasının atılması. 

Genç spermatidler yuvarlak çekirdekli, 66 µm çapında ve çok köĢeli ya da 

yuvarlak hücrelerdir. Sitoplazmalarında, çekirdek bitiĢiğinde iyi geliĢmiĢ bir Golgi 

kompleksi, çok sayıda mitokondriler, bir çift sentriol ve düzensiz Ģekilli bazofilik 

kromatid cisimciği bulunur. Spermiyogenezis sırasında, bu organellerin her birinde 

göze çarpan değiĢiklikler oluĢur (ġeftalioğlu 2003). 

Bir insanda spermatogoniumun olgun sperm haline gelmesi, yaklaĢık 64 

günde tamamlanır. Tam olarak olgunlaĢmıĢ sperm, seminifer tübüllerinin lümenine 

girer. Buradan seminifer tübül duvarındaki kontraktil elemanlarla epididimise doğru 

itilir. BaĢlangıçta çok az hareket edebilen spermlerin motilitesi, epididimisde en üst 

düzeye ulaĢır. Sperm epididimisten ayrıldığında olgundur ve fertilizasyon yeteneğine 

sahiptir (Sadler 1995, Javodova 2008). 

2.2.5. Sperm 

Olgun bir sperm baĢ ve kuyruktan oluĢan, serbest yüzebilen, aktif olarak 

hareketli bir hücredir. Spermin baĢı ile kuyruğunun birleĢtiği yere boyun denir 

(Resim 2.4) (Moore ve Persaud 2002). 
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Resim 2.4: Spermin yapısı  (Hill MA 2013). 

 

BaĢ kısmı 

Oval ve yassı olan baĢ kısmı 4,5 x 3 μm boyutundadır. BaĢın büyük kısmını 

nükleus kaplar. BaĢın 2/3 ön kısmı akrozom denilen bir kılıf ile örtülmüĢtür. 

Akrozom oluĢumu evrelerinde Golgi kompleksinin ve kromatid cisimciğinin katkısı 

önemlidir. Hücredeki tüm kromatin, nükleus Ģekillenmesi sırasında homojen, koyu 

boyanan bir yapıya dönüĢür ve hacimce küçülmüĢtür (Junqueira ve ark 1998, Parks 

ve ark 2003). Bu özellik sperme hareket sağlar ve spermi, fertilizasyonda sekonder 

oosit çevresindeki etkilerden korur.  Akrozom, kep biçimindedir ve zar ile sarılı bir 

organeldir. Sperm çekirdeğinin incelen uç kısmına iyice uyum sağlamıĢtır. 

Kaudalinde hücre zarı ile çekirdek zarı arasında özelleĢmiĢ koyu bir tabaka gözlenir. 

Bu tabaka, hücre zarına sıkıca yapıĢmıĢ basit bir bant olup postakrozom bölgesini 

oluĢturur. Fertilizasyon sırasında bu bölgede, spermi saran hücre zarı, sekonder 

oositin hücre zarı ile birleĢerek erir ve spermin oosit sitoplazması içine girmesi 

gerçekleĢir (ġeftalioğlu 2003). 

Kuyruk kısmı 

Sperm kuyruğu 4 parçadan oluĢur: Sperm bağlantı parçası, orta kısım, esas 

parça ve son parça (Aksoy 2008). 
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Sperm bağlantı parçası (Connecting piece): BaĢ ile kuyruk arasındaki bağlantıyı 

sağlayan kısa parçadır. Spermin devamlılığının sağlanmasında önemli olup yoğun 

fibröz bir yapıdır. Bağlantı parçasının içinde, enine yerleĢmiĢ, proksimal sentriol 

bulunur (ġeftalioğlu 2003, Javadova 2008). 

Orta kısım (Middle piece): Aksonem dokuz mikrotübül çiftinin iki kat sardığı 

mikrotübüler bir yapıdan orta kısım ise yoğun dıĢ fibrilleri saran mitokondri ve 

aksonemden oluĢmaktadır.  Disülfit bağlarından zengin olan dıĢ fibriller sperm 

kuyruğunun sertliğini sağlarlar. Bu bölgedeki mitokondriler oksidatif metabolizma 

ve hücre enerjisi için gerekli olan ATP üretiminde etkili enzimleri içerir. Aksonem 

ise ATP‟den elde edilen kimyasal enerjinin motiliteye yani mekanik harekete 

dönüĢümünde gerekli enzimler ve yapısal proteinleri bulundurur. Orta kısım distale 

doğru incelir ve esas parçayı birleĢtiren annulus ile sonlanır (Özdiler ve Aydos 

2000). 

Esas parça (Principal piece): Aksonem ve fibröz kılıftan oluĢur. Annulus ile 

terminal yapı arasında kalan kısımdır. Fibröz kılıf, aksonem ve dıĢ yoğun lifleri 

„outer dense fiber‟ (ODF) sarar. Periferde longitudinal iki kolon (santraldeki 

mikrotubül çifti planında yani 3 ve 9 nolu ODF‟nin zıt yönünde) ve semisirküler 

yapılardan oluĢur. Fibröz kılıf yapısı disülfid bağları nedeniyle oldukça stabildir. 

Buna bağlı sperm motilitesine yardımcı olur. Aynı Ģekilde aksonemal kompleksin 

sperm plazma membranıyla bağlantısı sperm hareketlerinin etkinliğini arttırır 

(Kadıoğlu ve ark 2004). 

Son parça (Terminal piece): DıĢ fibriller esas parça bitiminde sonlandıkları için son 

parçada sadece plazma membranı ile kaplı aksonem kalır (Özdiler ve Aydos 2000). 

2.3. Semen Analizi 

Semen analizi sonuçlarını etkileyebilecek birçok faktör vardır, bunlar aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

Ejakulatın toplanması: Ejakulatın tamamının örnekleme kabına alınması 

önemlidir (Bjorndahl ve Kvist 2003). 

Aksesuar bezlerin aktivitesi: Aksesuar bezlerin salgıları semeni dilue 

ettiklerinden sperm konsantrasyonunu etkileyebilmektedir (Eliasson 2003). 
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Cinsel perhiz süresi: Sperm hücreleri epididimiste birikirler, üretra içine 

taĢarlar ve idrarla atılırlar. Epididimal fonksiyonlar bozulmadığı sürece sperm 

canlılığı ve kromatini cinsel perhiz süresinden etkilenmez. Önceki ejakülasyonda 

epididimisler tam olarak boĢalmadıysa bu semen analizi sonuçlarını etkileyebilir 

ancak bunun ne kadar etkili olduğunu tespit etmek zordur (Tyler ve ark 1982, Cooper 

ve ark 1993, De Jonge ve ark 2004). 

Testis boyutları spermatogenetik aktiviteyi yansıtır ve morfolojiyi de etkiler 

(Holstein ve ark 2003). 

Semen kalitesini değerlendirmek için iki veya üç örneğin incelenmesi gerekir. 

Semen analizi kiĢilerin klinik durumları ile ilgili temel bilgileri edinmemizi sağlar. 

Semen analizi Ģu aĢamalardan oluĢur: 

Ġlk 5 dakika: 

Alınan örneğin likefiye olması için inkübatöre (37°C) ya da tezgaha yerleĢtirilmesi 

ve 5- 30 dakika bekletilmesi. 

30-60 dakika arasında: 

•Semen görünümü ve likefaksiyonun değerlendirilmesi  

•Semen hacminin ölçülmesi 

•Semen pH‟ının ölçümü 

•Mikroskobik inceleme, sperm sayısı ve motilitesini değerlendirebilmek için 

dilüsyon ve ıslak preparatın hazırlanması  

•Sperm canlılığının değerlendirilmesi (motil spermlerin oranı düĢük ise) 

•Sperm morfolojisinin değerlendirilmesi için semen yaymasının hazırlanması 

•Sperm konsantrasyonunu değerlendirmek için semenin dilüsyonu 

•Sperm sayısının değerlendirilmesi 

•Gerek duyulursa MAR (mixed antiglobulin reaction) testinin yapılması 
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• Yuvarlak hücreler varsa peroksidaz pozitif hücrelerin değerlendirilmesi 

• Immunobead testi için sperm hücrelerinin hazırlanması (gerek duyulursa) 

• Semenin santrifüje edilmesi (biyokimyasal belirteçler çalıĢılacaksa). 

Üç saat içinde: Gerekiyorsa örneklerin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmesi. 

Dört saatten sonra: Morfolojik değerlendirilme için preparat hazırlanması. 

Aynı gün içinde daha sonraki dönemde (örnek dondurulmuĢsa sonraki gün): 

Aksesuar bez belirteçlerinin ölçülmesi (gerekirse) ve indirekt immunobead testinin 

yapılması (gerekirse) (Gökçe 2011). 

2.3.1. Örneğin Toplanması 

Semen analizi öncesinde analiz sonucunu etkileyebilecek bilgilerin hastadan 

öğrenilmesi gerekir. Bu amaçla hastaya örnek vermeden önce doldurulması için bir 

form verilmelidir (Vicdan ve IĢık 1999). 

Semen analizinden sağlıklı sonuç alabilmek için cinsel perhiz süresinin en az 

iki en fazla beĢ gün olması gerekmektedir. Bu sürenin kısalması sayı ve volümü, 

uzaması ise hareketliliği olumsuz etkileyecektir. Örnek mastürbasyonla ya da 

spermisid içermeyen özel prezervatifler kullanılarak koitus sonrasında toplanabilir. 

Ancak günümüzde mastürbasyon ile örnek alınması tercih edilmektedir (Gökçe 

2011). 

Semen analizi yapılacak birey için hazırlanmıĢ özel odalarda bulundurulacak 

görsel stimülasyona yönelik ekipmanın ejakülat miktarının daha yüksek olmasının 

yanında süreyi de kısaltabileceği unutulmamalıdır. Örneğin toplanacağı kapların 

spermisid etkisi olmayan steril kaplar olması gerekir. Hastaya tüm örneğin kabın 

içine alınması konusunda gerekli uyarılarda bulunulmalı ve spermisid etki 

gösterebilecek krem, sabun vb. malzemenin kullanılmaması gerektiği belirtilmelidir. 

Bu konunun önemi; kalite kontrol çalıĢmaları yürüten merkezlerde semen analizi için 

örnek verme aĢamasında halen %85 gibi yüksek bir oranda hata yapılabildiğinin 

gösterilmesiyle daha da netlik kazanmıĢtır (DelilbaĢı 2010). 
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2.3.2. Semenin fiziksel özellikleri 

Likefaksiyon  

Örneğin verilmesinden itibaren ejakülatın 5-30 dakika içerisinde likefiye 

olması gerekir. Semenin koagüle olmasına neden olan faktörler seminal vezikül 

kaynaklıdır. Seminin likefiye olmasını sağlayan proteolitik enzimler ise prostat 

kaynaklıdır. Likefaksiyonun sağlanması için kaptaki ejakülatın 37
o
C‟de bekletilmesi 

likefaksiyon sürecini kolaylaĢtırır ve kısaltır. Normal süre 30 dakika olup 60 

dakikanın üzerindeki sıvılaĢma süresi aksesuar bezlerle ilgili patolojileri 

düĢündürmelidir (Gökçe 2011). 

Tam likefaksiyon 60 dakikada oluĢmazsa bildirilmelidir. Likefaksiyon 

sırasında örneğin düzenli olarak karıĢtırılması homojen bir örnek elde edilmesine 

yardımcı olabilir. Nadiren likefaksiyon oluĢmayarak semen değerlendirmesini 

zorlaĢtırır. Bu tür vakalarda mekanik karıĢtırma veya enzim ile çözme gerekebilir. Bu 

uygulamalar seminal plazma biyokimyasını,  sperm motilitesini ve morfolojisini 

etkileyebilecekleri için raporda belirtilmelidir (Gökçe 2011). 

Viskozite  

Likefaksiyondan sonra geniĢ ağızlı plastik pipete örneği dikkatlice çekerek ve 

yerçekiminin etkisiyle damlamasını bekleyip damla ile pipet arasında oluĢan ince 

ipliğin uzunluğu gözlenerek viskozitesi ölçülebilir. Normal bir örnek, pipeti küçük 

ayrı damlalar Ģeklinde terk eder. Anormal viskozitelerde bu uzunluk 2 cm‟den 

uzundur. Yüksek viskozite sperm motilitesini, konsantrasyonunu, spermin antikorla 

kaplanmasını ve biyokimyasal ölçümleri etkileyebilir. Viskoziteyi azaltma 

yöntemleri, gecikmiĢ likefaksiyonda kullanılan yöntemle aynıdır (WHO 2010). 

Aglutinasyon 

Aglutinasyon varlığı, immünolojik fertilite varlığının yeterli bir göstergesi 

değildir (Orhon 2011). 
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Görünüm 

Semenin ilk likefaksiyon sonrası normal görünümü parlak, sarı-gri renkte ve 

homojendir. Olasılıkla prostat bezinden salgılanan spermin‟in oksidasyonundan 

kaynaklanan kendine özgü bir kokusu vardır. Eğer görünüm mat ise sperm 

konsantrasyonu düĢüktür. Semenin görünümü kahverengi ise kırmızı kan hücreleri 

mevcuttur ve sarı renkli ise pyospermi düĢünülür (Vicdan ve IĢık 1999). 

Volüm  

Hacim en iyi Ģekilde örneğin içine verildiği kabın ağırlığı tartılarak 

ölçülebilir. Dansite 1gr/ml olarak varsayılır. Hacmin 0,3-0,9 ml daha düĢük 

hesaplanmasına neden olabileceğinden, örneğin pipete veya enjektöre çekilmesi veya 

ölçme silindirine boĢaltılması tavsiye edilmemektedir (Auger ve ark 1995, Iwamoto 

2006) .Semen hacmi için en düĢük referans değeri 1,5 ml‟dir (Tablo 2.1). DüĢük 

semen hacimleri, ejakülatuvar kanal obstrüksiyonu veya seminal vezikül geliĢiminin 

yetersiz olduğu konjenital bilateral vas deferens agenezisinin karekteristiğidir (de la 

Taille ve ark 1998, von Eckardstein ve ark 2000). Hacmin düĢük olması aynı 

zamanda örnek toplama problemi, parsiyel retrograd ejakülasyon ve androjen 

eksikliğini de gösterebilir. Yüksek semen volümleri aksesuvar bezlerin aktif 

inflamasyonunda gözlenen aktif eksudasyonun bir yansıması olabilir (Gökçe 2011). 

pH 

Turnusol kağıdı ile semen örneğinin pH‟sı ölçülür. Normal pH değeri 7,2-8,0 

arasında olmalıdır. pH‟nın yüksek olması prostat veya seminal veziküllerde bir 

inflamasyonu düĢündürürken, düĢük olması sperm salınımının yetersizliği ve bu 

nedenle ejakülatın daha çok asidik prostat sıvısından oluĢtuğunu gösterebilir (Vicdan 

ve IĢık 1999). 
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Parametreler En düĢük referans değer 

Semen volümü (ml) 1.5 (1,4-1,7) 

Total sperm sayısı (10
6
) 39 (33-46) 

Sperm konsantrasyonu (10
6
 / ml) 15 (12-16) 

Total motilite (PM+NPM, %) 40 (38-42) 

Progresif motilite (PM, %) 32 (31-34) 

Vitalite (canlı sperm, %) 58 (55-63) 

Sperm morfolojisi (normal formlar, %) 4 (3,0-4,0) 

pH >7.2 

Peroksidaz-pozitif lökosit (10
6
 per ml) <1,0 

MAR testi (%) <50 

Immunobead testi (%) <50 

Seminal çinko (μmol/ejakülat) >2,4 

Seminal fruktoz (μmol/ejakülat) >13 

Seminal nötral glukozidaz (mU/ejakülat) >20 

Tablo 2.1: Semen analizi için en düĢük referans değerler (5. persentil ve %95 

güvenlik aralıkları) (WHO 2010). 

2.3.3. Mikroskobik Ġnceleme 

Taze semen değerlendirmesi için faz-kontrast mikroskobisi önerilir. Ġlk 

mikroskobik değerlendirme sırasında konsantrasyon, motilite, mukus iplikleri 

formasyonu, sperm agregasyon ve aglütinasyonu ve spermden farklı hücresel 

elemanların değerlendirmesi yapılabilir. Örnek iyi karıĢtırılmamıĢsa aynı örnekten 

yapılan iki ayrı inceleme arasında motilite, canlılık, konsantrasyon ve morfolojik 

olarak belirgin farklılıklar gözlenebilir. GeniĢ ağızlı plastik bir pipete 10 kez aspire 

edilmesi ile örnek karıĢtırılabilir. Spermlere hasar verebileceğinden dolayı yüksek 

hızlı karıĢtırıcılar kullanılmamalıdır. Semenin hacmi ve lamel boyutlarının da 

standart olması gerekir. Böylece analizler her zaman derinliğin yaklaĢık 20 μm‟de 

sabit olduğu preparatlarla yapılmıĢ olur. Derinliğin 20 μm‟nin altında olması 

spermlerin rotasyonel hareketini zorlayabilir. 10 μl‟lik hacimdeki semen lam üzerine 

konur. Üzeri lamelle kapatılır. Lam ile lamel arasında hava kabarcığı 

oluĢturulmamalıdır (Gökçe 2011). 
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Hareketsiz spermlerin birbirleriyle, mukus iplikleriyle, debris veya sperm 

olmayan hücrelere yapıĢması sonucu oluĢan nonspesifik agregasyon gözlenirse 

kaydedilmelidir. Hareketli spermlerin birbirlerine baĢ-baĢ, kuyruk-kuyruk veya mikst 

Ģekilde yapıĢmalarına aglütinasyon denir ve bu izole form, orta, çok ve Ģiddetli 

olmak üzere derecelendirilebilir (1-4 arası) (WHO 2010). 

Aglütinasyon, agregasyondan ve hareketli spermlerin debris veya sperm dıĢı 

hücrelere yapıĢmasından ayırt edilmelidir. Aglütinasyon olması infertilitenin 

nedeninin immünolojik olduğu için yeterli kanıt değildir ama antisperm antikor 

çalıĢılmasını ve daha ileri incelemelerin yapılmasını düĢündürebilir. ġiddetli 

aglütinasyon sperm motilite ve konsantrasyon değerlendirmesini etkileyebilir (Gökçe 

2011). 

 

Normozoospermi Referans değerlerle tanımlanan normal ejakulat 

Oligozoospermi Sperm konsantrasyonunun 15 x 10
6
/ml‟den az olması 

veya toplam sperm sayısının 39 x 10
6
/ml‟den az 

olması 

ġiddetli oligozoospermi Sperm konsantrasyonunun 5 x 10
6
/ml‟den az olması 

Astenospermi Progresif motil sperm sayısının %32‟den az olması  

Teratozoospermi Normal morfolojiye sahip spermlerin %4‟ten az 

olması  

Oligoastenoteratozoospermi 

 

Hem hareket hemde morfolojik yapı yönünden normal 

değerlerin altında olan sperm örnekleri için kullanılır. 

Azoospermi Ejakulatta hiç sperm olmaması 

Aspermi Ejakulat olmaması 

Astenooligozoospermi  Ejakülatta hem sperm sayısının hem de hareketinin 

normal değerlerin altında olması 

Oligoteratozoospermi Ejakülatta hem sperm sayısının hem de spermin 

morfolojik yapısının normal değerlerin altında olması 

Lökospermi Ejakulatta lökosit sayısının 1 x 10
6
/ml‟den fazla 

olmasıdır. 

Tablo 2.2: Sperm analizinde terminoloji (WHO 2010). 
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Sperm dıĢı hücreler 

Ejakülat genitoüriner sistemden epitel hücreleri, lökositler ve immatür germ 

hücreleri gibi baĢka hücreler de içerebilir. Lökositler ve immatür germ hücrelerine 

yuvarlak hücreler de denir ve normal durumda tüm ejakülatta 1x10
6
 /ml‟den fazla 

yuvarlak hücre bulunması halinde peroksidaz testi, lökosit belirteçleri çalıĢılmalı ve 

konsantrasyonları doğru bir Ģekilde hesaplanmalıdır (Tablo 2.2) (Gökçe 2011). 

Sperm Motilitesi 

Ejakülasyondan sonraki ilk bir saat içinde, tercihen likefaksiyondan sonraki 

30 dakikada motilite değerlendirilmelidir. Taze hazırlanmıĢ preparatların stabil hale 

gelmesi için yaklaĢık bir dakika bekletilir. Motilite değerlendirmesi faz kontrast 

mikroskopta 20X-40X büyütmede yapılır (WHO 2010). 

Sperm motilitesine 37°C‟de ısıtılmıĢ tabla üzerinde veya oda sıcaklığında 

bakılabilir. Farklı motilite kategorilerindeki spermlerin oranlarını hesaplayabilmek 

için en az beĢ mikroskopik alanda en az 200 sperm hücresinin değerlendirilmesi 

gerekir. Aynı semen örneğinden hazırlanmıĢ baĢka bir preparatta tekrar 200 sperm 

sayılıp birbirinden bağımsız bir Ģekilde motilite yüzdeleri kıyaslandığında kabul 

edilebilir farklılık oranları varsa iĢleme devam edilir. Büyük farklar varsa bu 

durumda yeni preparat hazırlamak gerekir. Fokal bir mikroskop düzleminde 

gratikülle belirlenmiĢ çizgilerin sınırladığı alanda ya da sperm sayısı azsa tüm alanda 

sperm hücreleri sayılarak motilite değerlendirilir. 

Motilitenin değerlendirmesi için WHO 2010 kriterlerine göre spermleri 

progresif hareketli, nonprogresif hareketli ve immotil Ģeklinde sınıflandıran basit bir 

yöntem tavsiye edilir (Gökçe 2011). 

Progressif hareket: Sperm hücresi doğrusal ya da geniĢ bir dairesel düzlemde 

hızdan bağımsız olarak ilerleyici bir Ģekilde hareket eder. 

Nonprogresif hareket: Ġlerleyici olmayan hareketlerin tamamını içerir. Örneğin çok 

küçük daireler Ģeklinde, kuyruğun hareketiyle baĢ kısmının çok zor olarak yer 

değiĢtirmesi, sadece kuyruğun hareket etmesi gibi. 

Ġmmotil: Hiç hareketin olmaması (Gökçe 2011). 
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Bir önceki WHO  (1999) sınıflaması motiliteyi aĢağıdaki gibi 

sınıflandırmaktaydı; 

0.derece: Spermde hiç hareket yok.  

1.derece: Spermler bulunduğu yerde kımıldanma hareketleri gösterir.  

2.derece: Spermler orta derecede veya zayıf hareketlilik gösterir. Hareketleri 

genellikle açısal yer değiĢtirme veya sağa, sola sapma Ģeklindedir.  

3.derece: Spermler yine ilerleyici tipte hareket ederler. Fakat hızları daha azdır, 

kuyruk hareketleri görülebilir.  

4.derece: Tam aktivite, spermler sağa, sola sapmadan düz bir hat üzerinde hızlı bir 

Ģekilde hareket ederler (Kayıkçı ve ark 2002). 

Ancak teknisyenler tarafından WHO‟nun 1999‟da sınıflandırdığı progressif 

hareketli spermlerin hızlı ileri hareketli ve yavaĢ ileri hareketli olarak 

sınıflandırılmasında yanlıĢlık olmadan doğru bir Ģekilde hesaplanması zordur.  

Sperm motilitesi tartıĢılırken total hareketliliğin mi yoksa progresif 

hareketliliğin mi olduğu belirtilmelidir. Önce progresif hareketli olanlar sonra 

nonprogresif hareketliler ve hareketsizler değerlendirilir. Total hareketlilik için en 

düĢük referans değer %40 iken bu değer progresif hareketlilik için %32‟dir (WHO 

2010). 

Sperm Canlılığı 

Semen analizinde hareketsiz olarak değerlendirilen spermlerin tümünün canlı 

(vital) olmadığı düĢünülmemelidir. Bu nedenle özellikle yüksek oranda hareketsiz 

sperm içeren örneklerde (WHO bu değeri %50 olarak vermektedir) boyama 

teknikleri ya da hipo ozmotik ĢiĢme testi (hypo osmotic swelling test, HOST) 

yardımı ile vital sperm oranı belirlenmelidir.  

Canlılık tayini için; 

1) Eozin boyama: 9 gr/l sıvı sodyum klorid solüsyonu içinde eritilmiĢ 5 gr/l 

eozin y boyası,  
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2) Eozin-nigrozin; karıĢımlarla yapılan boyama, 

3) Hipo osmotik ĢiĢme testi: 100 ml distile su içerisinde eritilmiĢ 0,735 gr 

sodyum nitrat dihidrat (Na3C6H5O7.2H2O) ve 1,351 gr früktozdan oluĢan hipo 

osmotik solüsyon olmak üzere 3 yöntem tanımlanmıĢtır. Günümüzde gerek boyama 

(vital screen) gerekse HOST testi için hazır solüsyonlar bulunmaktadır (DelilbaĢı 

2010). 

Sperm Sayımı 

Ejakülatta bulunan sperm sayısı likefaksiyonunu tamamlamıĢ örnekte iki 

yöntemle değerlendirilebilir. Ya spermlerin hepsi immobilize edilerek sayım yapılır 

ya da hareketli ve hareketsiz spermler birlikte değerlendirilir (DelilbaĢı 2010). 

“Total sperm sayısı” ve “sperm konsantrasyonu” terimleri aynı değildir. 

Sperm konsantrasyonu her bir ünite semen volümü baĢına düĢen sperm sayısını ifade 

ederken total sperm sayısı tüm ejakülattaki sperm sayısını ifade eder (Larsen ve ark 

2000, Slama ve ark 2002). Ejakülattaki total sperm sayısı, gerçekten de testiküler 

sperm üretiminin bir ölçüsüdür. Total sperm sayısı semen analizi sırasında 

hesaplanan sperm konsantrasyonundan elde edilir (Orhon 2011). 

Sperm Morfolojisi 

Sperm morfolojisi ilk kez Antoni van leuwenhook tarafından spermin 

keĢfedilmesi ile tanımlanmıĢtır. 1934 yılında Williams ilk morfolojik sınıflandırmayı 

önermiĢ ve çok daha sonra, WHO 1980 yılında spermlerin morfolojik 

sınıflandırmasını yapmıĢtır. Günümüzde halen birçok merkez tarafından WHO 

sınıflandırmasına göre morfolojik değerlendirme yapılmakla birlikte; 1987 yılında 

Kruger ile strict criteria (sıkı kriter) kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Sperm 

morfolojisi ile fertilizasyon ve gebelik oranları arasında bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir 

(DelilbaĢı 2010). 

Semen analizinde değerlendirilen en önemli kriter, spermin yapısal 

özelliklerinin incelenmesine dayanan morfolojik sınıflandırmadır. Ancak sperm 

formlardaki çeĢitlilik, sperm morfolojisi değerlendirmesini zorlaĢtıran bir unsur 

olarak kabul edilmektedir. Sperm morfolojisiyle ilgili ilk çalıĢmalar normal ve 

anormal formların tanımlanması Ģeklinde olmuĢtur. Ġnvivo koĢullarda ejakülasyon 
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sonrasında servikal mukus bariyeri ile karĢılaĢan sperm burada bir anlamda filtre 

edilmekte ve ancak fertilizasyon kapasitesi yüksek olduğu düĢünülen spermler bu 

bariyeri geçebilmektedir. Bu nedenle normal formların tanımlanması post koital 

testlerden elde edilen örneklerle ve zona pellusidaya bağlanan spermlerin yapısal 

özellikleriyle tanımlanmıĢtır (Liu ve Baker 1992, DelilbaĢı 2010). 

Normal formda görünen sperm hücrelerinin oranı ile gebelik oranları veya 

gebeliğe kadar geçen süre arasında bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır (Eggert-

Kruse ve ark 1993, Liu ve ark 2003). 

Sperm morfolojik değerlendirmesi Ģu aĢamalardan oluĢur: 

•Semen yayma preparatlarının hazırlanması 

•Preparatı havada kurutma, fiksasyon ve boyama 

•Eğer uzun süre saklanacaksa lamın üzerini lamelle kapatma 

•Parlak alan objektifi ile 100X büyütmede immersiyon yağı kullanarak preparatın 

incelenmesi 

•Normal ve anormal formdaki spermleri değerlendirebilmek için yaklaĢık 200 

spermin sayılması 

•Sayım hatalarını azaltmak için iki kez sayım yapmak. 

•Sonuçlar karĢılaĢtırıldığında kabul edilebilir fark varsa devam edilir ama öyle 

değilse yeniden sayım yapılmalıdır.  

•Morfoloji; baĢ, kuyruk ve boyun anomalisi olmak üzere üç yönden değerlendirilip 

normal morfolojili spermlerin belirlenmesi (Gökçe 2011). 

Boyama yöntemi olarak Papanicolaou, Shorr ve Diff- Quick boyaması tavsiye 

edilen yöntemlerdir. Bu boyalarla baĢ akrozomal bölgede soluk mavi, post-

akrozomal bölgede koyu mavi boyanır. Orta kısım bir miktar kırmızı boyanma 

gösterebilir. Kuyruk kısmı mavi ya da kırmızımsı boyanır. Sitoplazmik artıklar 

genellikle baĢın arkasında ve orta kısım etrafında bulunur Papanicolaou boyası ile 

pembe veya kırmızı, Shorr boyası ile kırmızımsı-turuncu boyanır. Papanicolaou 
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boyaması sperm ve diğer hücrelerin iyi boyanmasını sağlar. Shorr boyaması normal 

formlar için Papanicolaou boyamasına yakın sonuçlar verir. Klinik laboratuarlarda 

özellikle aynı gün sonuç verilebilmesinden dolayı kullanıĢlı olan Diff-Quick 

boyaması zeminin çok fazla boyanmasından dolayı Papanicolaou boyaması kadar 

kaliteli sonuçlar vermeyebilir. Normal formlu sperm hücreleri için en düĢük referans 

değer %4‟tür (WHO 2010). 

Normal sperm morfolojisi 

Normal insan sperminde baĢ kısmı düz, oval yapıda olmalı ve baĢın apikal 

kısmının %40-70‟ini oluĢturan iyi tanımlanmıĢ bir akrozomal kep bulunmalıdır. BaĢ 

kısmı uygulanan boyama metodu için kabul edilen normal boy ve geniĢlik ölçülerine 

sahip olmalıdır. Spermin postakrozomal kısmı dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü 

bu bölgedeki hafif anormallikler sınırda olarak kabul edilir ve sınırdaki formlarda 

kruger sınıflandırmasında anormal kabul edilir (Vicdan ve IĢık 1999). 

Sitoplazmik dropletler baĢ kısmının yarısından daha küçük olmalı ve sadece 

4-5 µm uzunlukta, yaklaĢık 1 µm geniĢlikte olan orta kısımda (mid-piece) 

bulunmalıdır (Vicdan ve IĢık 1999). 

Kuyruk kısmı orta kısımdan biraz daha ince olup, bükülme, kıvrılma 

içermelidir ve uzunluğu yaklaĢık 45 µm olmalıdır (Vicdan ve IĢık 1999). 

Anormal sperm morfolojisinin klasifikasyonu 

Anormal spermin fertilizasyon potansiyeli düĢüktür. Fertilizasyon potansiyeli 

düĢüklüğü anomalinin tipine bağlı olup, anormal DNA yapısına sahip olabildiğini de 

gösterebilir (Resim 2.5). Morfolojik defektler, artmıĢ DNA fragmantasyonu, yapısal 

kromozomal aberasyonlar, immatür kromatin ve anöploidi ile iliĢkili bulunmuĢtur 

(Orhon 2011). 

BaĢ Defektleri: Büyük ve ya küçük, sivri, yuvarlak, vakuollü (baĢ alanında 

toplam %20‟den daha fazla yer iĢgal eden ve boya almamıĢ boĢluk bölgeleri), post-

akrozomal bölgedeki vakuoller, büyük veya küçük akrozamal bölgeler (baĢ alanının 

%40‟ından küçük veya %70‟inden büyük), çift baĢlı olması veya bunların 

kombinasyonları (Orhon 2011). 
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Resim 2.5: Anormal sperm morfolojisi 

(http://www.cincinnatifertility.com/causes-of-infertility/male-infertility) 

Orta kısım (mid-piece) defektleri: Orta kısmın baĢa asimetrik insersiyonu, 

kalın veya irregüler, keskin kıvrımlı, anormal derecede ince olması veya bunların 

kombinasyonları (Orhon 2011). 

Ana kuyruk kısmı defektleri: Kısa, multiple, kırık, aĢırı kıvrımlı, sert 

açılanma, irregüler kalınlık, kendi üzerine kıvrılmıĢ olması veya bunların 

kombinasyonları (Orhon 2011). 

AĢırı rezidüel sitoplazma: Rezidüel sitoplazma artıklarının fazla olması, 

anormal morfolojiye sahip olan bu spermin defektif bir spermatojenik iĢlemden 

geçtiğini gösterir. Bu spermler, fazla miktarda boya almıĢ irregüler sitoplazma 

içerirler. Bu sitoplazma, baĢ alanının 1/3‟ünden daha fazla yer iĢgal eder. 

Beraberinde sıklıkla anormal orta kısım defektleri de görülür. Bu Ģekilde anormal ve 

fazla sitoplazma, sitoplazmik droplet olarak adlandırılmamalıdır (Orhon 2011). 

2.3.4. Sperm Hazırlama Yöntemleri 

Semen örneklerinin hazırlanması; inkübasyon ve yıkama iĢlemlerini 

kapsamaktadır. Bu iĢlemlerin avantajları; 

1) Yıkama iĢlemi sperm hücrelerinin fertilizasyon inkübatörlerini içeren seminal 

plazmadan ayrılmasını sağlayacaktır. Doğal fertilizasyonda sperm hücreleri oosite 

http://www.cincinnatifertility.com/causes-of-infertility/male-infertility
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ulaĢmak için geçtikleri uterus ve fallop tüpleri boyunca seminal plazmadan 

ayrılmaktadır. Yıkama iĢlemi bu doğal olayı bir anlamda taklit etmektedir.  

2) Yıkama iĢlemi sonrasında elde edilen örnek orjinale göre daha fazla motil ve daha 

yüksek oranda normal morfolojiye sahip sperm içerecektir.  

3) Semende bulunabilen birçok mikroorganizma yıkama iĢlemi ve sonrasında 

antibiyotik içeren medium ile inkübasyon döneminde ortamdan uzaklaĢtırılacak 

veya inhibe olacaktır. 

4) Yıkama iĢlemi sonrasında medium ile inkübe edilen sperm hücrelerinde sperm 

kapasitasyonu baĢlayabilir. Kapasitasyon iĢlemi günümüzde hala tam olarak 

anlaĢılamamıĢ olmakla birlikte, spermin akrozom reaksiyonun oluĢması için 

gerekli öncül olaydır. Böylece yıkama ve inkübasyon iĢlemi ile seminal plazma, 

ölü spermler ve diğer hücreler uzaklaĢtırılmakta ve motil spermlerin seçilmesi 

sağlanmaktadır (Vicdan ve IĢık 1999). 

Sperm hazırlama yönteminin seçimi: Hastalardan alınan semen numunesinin 

hazırlanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak bunlardan en sık 

kullanılanları; Swimm-up yöntemi, Tek fazlı gradient yöntemi ve Çift fazlı gradient 

yöntemidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına ise numunenin, sperm sayısı 

ve motilitesine bakılarak karar verilir. Genellikle, sperm sayısı 20 x 10
6
/ml‟nin 

üzerinde olanlara swimm-up yöntemi uygulanmaktadır. Sperm sayısı 10 x 10
6
/ml ve 

20 x 10
6
/ml arasında olanlara çift fazlı gradient yöntemi, 10 x 10

6
/ml‟nin altında 

olanlara ise tek fazlı gradient yöntemi uygulanmaktadır.  

Swimm-up yöntemi 

 Bir santrifüj tüpüne 1 ml yıkama mediumu 1 ml hasta numunesi konulup 

steril bir pipetle homojen hale gelinceye kadar karıĢtırılır. Daha sonra 1600 devirde 

10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası steril bir pipet yardımıyla üstteki 

süpernatant kısmı tamamen atılıp altta pellet kısmı bırakılır. Pelletin üzerine 0,5 ml 

oluncaya kadar yıkama mediumu konulur. Tüp 45
o 

lik açıyla 37
o 

C‟ deki etüve 

kaldırılır. Sperm sayısı ve motilitesi de göz önüne alınarak 30-60 dakika etüvde 

bekletilir. Etüvden çıkarılan numune steril bir pipetle alttaki pellet kısmı kalacak 

Ģekilde, üst kısımdaki süpernatat alınıp baĢka bir santrifüj tüpüne aktarılır. Ve bu 
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aktarılan kısımdan 1 damla alınır, Makler kamarasının üstüne damlatılıp mikroskopta 

20X büyütme ile değerlendirme yapılır.    

Swimm-up yöntemindeki amaç immotil spermlerin altta çökmesi, üstte ise 

yalnızca motil spermlerin yüzmesini sağlamaktır.  

Tek fazlı gradient yöntemi 

Bir santrifüj tüpüne 1 ml, %90‟lık gradient konulup üzerine 1 ml semen, steril 

bir pipetle santrifüj tüpünün kenarından yavaĢ bir Ģekilde sızdırılarak konulur. 

Burada sızdırarak koymaktaki amaç faz oluĢturmaktır. Daha sonra 1200 devirde 10 

dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası steril bir pipet yardımıyla tüpte 0,5 ml 

numune kalıncaya kadar üst kısım çekilip atılır. Kalan 0,5 ml‟lik numunenin üzerine 

1 ml yıkama mediumu eklenip steril bir pipetle homojen hale gelinceye kadar 

karıĢtırılır. Tekrar 1200 devirde 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası steril bir 

pipet yardımıyla tüpte 0,5 ml numune kalıncaya kadar üst kısım çekilip atılır. Tüpün 

alt kısmında kalan 0,5 ml‟lik numune steril bir pipetle homojen hale gelinceye kadar 

karılĢtırlır. 1 damla alınıp maklerin üstüne damlatılıp mikroskopta 20X büyütme ile 

değerlendirme yapılır.    

 Tek fazlı gradient yöntemindeki amaç faz oluĢturarak yoğunluk farkından 

dolayı motil spermlerin santrifüj tüpünün alt kısmına yüzmesini sağlamak ve zaten az 

olan sperm sayısını korumaktır. 

Çift fazlı gradient yöntemi 

Bir santrifüj tüpüne 1 ml, %90‟lık gradient konulup üzerine 1 ml  %45‟lik 

gradient, steril bir pipetle santrifüj tüpünün kenarından yavaĢ bir Ģekilde sızdırılarak 

konulur. Bunun üzerine 1 ml semen aynı Ģekilde sızdırılarak konulur. Burada 

sızdırarak koymaktaki amaç faz oluĢturmaktır. Daha sonra 1200 devirde 10 dakika 

santrifüj edilir. Santrifüj sonrası steril bir pipet yardımıyla tüpte 0,5 ml numune 

kalıncaya kadar üst kısım çekilip atılır. Kalan 0,5 ml‟lik numunenin üzerine 1 ml 

yıkama mediumu eklenip steril bir pipetle homojen hale gelinceye kadar karıĢtırılır. 

Tekrar 1200 devirde 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası steril bir pipet 

yardımıyla tüpte 0,5 ml numune kalıncaya kadar üst kısım çekilip atılır. Tüpün alt 

kısımda kalan 0,5 ml‟lik numune steril bir pipetle homojen hale gelinceye kadar 
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karılĢtırlır. 1 damla alınıp maklerin üstüne damlatılıp mikroskopta 20X büyütme ile 

değerlendirme yapılır.    

Çift fazlı gradient yönteminde ki amaç faz oluĢturarak yoğunluk farkından 

dolayı motil spermlerin santrifüj tüpünün alt kısmına yüzmesini sağlamaktır. 

2.4. Ġntrauterin Ġnseminasyon 

HazırlanmıĢ sperm örneğinin uterus içine katater yardımıyla verilmesidir. 

Ġntravajinal inseminasyon ilk kez 18. yy sonlarında Hunter tarafından Londra‟da 

hipospadiaslı bir erkeğin eĢine uygulandı ve bu uygulama gebelikle sonuçlandı. Bunu 

serviksinde anatomik bozukluk olan bir kadında, Sims tarafından 1867 yılında 

yapılan ve gebelikle sonuçlanan diğer uygulama izledi.  

Ġlk IUI uygulaması bundan 4 yıl sonra tamamlandı. Ancak seminal plazmanın 

içerdiği prostoglandinler ve çeĢitli bakterilerin kontaminasyonu gibi nedenlerle sıkça 

görülen anaflaktik reaksiyon, uterin kontraksiyonlar ve pelvik enfeksiyonlar 

nedeniyle artifisyel inseminasyon giderek gerçekliğini kaybetti.  

1930‟lardan sonra sperm anormalliklerinin infertilite nedeni olabileceğine 

dair artan bulgular ile IUI tekrar gündeme geldi. Ancak elde edilen çok düĢük baĢarı 

oranları nedeniyle 1957 yılında Mastroianni ve arkadaĢları terk edilmesini önerdi.  

1970‟li yılların sonlarından itibaren IVF yöntemindeki geliĢmeler ve sperm 

hazırlama teknikleri ile IUI tekrar popülarite kazandı. 1984 yılında ilk kez Kerin ve 

arkadaĢlarınca yıkanmıĢ spermler ile IUI uygulamalarına baĢlandı ve bunun gebelik 

oranlarını belirgin olarak arttırdığı bildirildi (Vicdan ve IĢık 1999). 

IUI günümüzde erkek subfertilitesi, servikal faktör, immünolojik infertilite ve 

endometriyozisli olgularda sık olarak kullanılmaktadır. Uygulamalarda yıkanmıĢ 

spermler kullanılmaktadır. IUI spontan veya stimüle sikluslarda gebelik oranlarının 

daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Uygulama öncesi en önemli nokta kadında 

tubal açıklığın gösterilmesidir. Erkekte ise spermin zonayı penetre edebileceği zona-

free hamster egg penetration test, sperm penetration assey gibi bazı sperm fonksiyon 

testleri ile önceden araĢtırılabilir (Vicdan ve IĢık 1999). 
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2.4.1. IUI Sonuçlarını etkileyen faktörler 

Literatürde IUI baĢarı oranları %5‟den %25‟e uzanan aralıkta değiĢkenlik 

göstermektedir ve bu ciddi değiĢkenlik hasta populasyonlarındaki heterojeniteden 

kaynaklanmaktadır. Uluslararası literatüre bakıldığında her IUI siklusu baĢına 

ortalama gebelik oranı %5-10 civarındadır (Çepni ve Çitil 2011). 

Kadın yaĢı, inseminatın kalitesi, infertilite süresi, infertilite tipi, folikül sayısı 

baĢarıyı etkileyen faktörlerdir. 

Kadın yaĢı 

IUI baĢarı oranını belirleyen en önemli faktör kadın yaĢıdır (Stone ve ark 

1999). Muhtemelen ileri kadın yaĢının  over rezervi, oosit kalitesi ve olasılıkla 

endometriyal reseptivite üzerine olan etkilerinden kaynaklanmaktadır.  

 

Kadın YaĢı Gebelik Oranı 

< 26 yaĢ  %18-20 

26-30 yaĢ  %14 

31-35 yaĢ %12 

36-40yaĢ %5 

41-45 yaĢ %0.5 

Tablo 2.3: YaĢa göre IUI baĢarı oranları. 

Verilere göre 35 yaĢtan sonra IUI baĢarı oranındaki ani düĢmeye ve özellikle 

40 yaĢ sonrası olgulardaki çok düĢük gebelik oranlarına dikkat etmek ve infertil 

çiftin tedavisinde bu verileri unutmamak gerekir (Tablo 2.3) (Çepni ve Çitil 2011). 

Ġnseminatın kalitesi 

Bir çifte IUI‟dan ziyade ICSI tavsiye edilmesi gereken semen kalitesinin alt 

sınırları konusunda konsensus bulunmamaktadır. Farklı otörler alt limitleri 

mililitredeki sperm konsantrasyonu veya semendeki total motil sperm sayısı veya 

inseminatdaki total motil sperm sayısı gibi farklı ifadelerle tanımlamaktadır. 

Semende total sperm sayısının 10 x 10
6
 /ml‟den az olduğu olgularda gebelik 

oranlarının düĢük olduğu bildirilmiĢtir. Ġnseminat için ise motil sperm sayısının alt 

limiti çalıĢmalarda 3 x 10
6
 /ml ile 10 x 10

6
 /ml arasında değiĢmektedir.  
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Her ne kadar kesin eĢik değerler olmasa da total motil sperm sayısı 2 x 10
6
 /ml‟den 

az olan vakalarda gebelik Ģansı neredeyse imkansızdır (Dickey ve ark 1999). 

Total motil sperm sayısının 10 x 10
6
 /ml‟den fazla olduğu grupta IUI ile 

klinik gebelik oranı %12,8 iken, 10 x 10
6
 /ml‟den az olgularda bu oran %2,8 olarak 

bulunmuĢtur (Miller ve ark 2002, Sikandar ve ark 2005). Bu veriler ıĢığında bir çok 

merkez total motil sperm sayısı <10 x 10
6
 /ml olan çiftlerde IUI dan ziyade YÜT 

önermektedir (van Voorhis ve ark 2001). 

 

Ġnfertilite Süresi 
 

Ġnfertilite süresi uzadıkça özellikle açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde 

IUI sonuçları gebelik oranı ile negatif iliĢki göstermektedir. Bir çalıĢmada infertilite 

süresi 6 yıldan kısa olan olgularda IUI sonrası gebelik oranı %20 iken, 6 yıldan uzun 

olan olgularda bu oran %10 değerindedir (Nuojua– Huttunen ve ark 1999). 

 

Ġnfertilite tipi 
 

IUI sikluslarında klinik gebelik oranını ve canlı doğum oranını belirleyen 

önemli faktörlerden biri hangi infertilite nedeni ile mücadele edildiğidir. Yapılan 

çalıĢmalarda en yüksek gebelik oranının açıklanamayan infertilite ve anovulasyon 

olgularında olduğu, erkek infertilitesi grubunda ise ejakulatuar disfonksiyon 

olgularında en yüksek gebeliklerin oluĢtuğu bildirilmiĢtir (Khalil ve ark 2001). 

 

Folikül sayısı 

 

IUI sikluslarında dominant folikül sayısı ile gebelik oranı arasında pozitif 

korelasyon vardır. Bir  dominant folikül varlığında baĢarı oranı %6,2, iki folikül  

geliĢtiğinde %12,9, üç folikül geliĢtiğinde ise %30‟ dur (Tomlinson ve ark 1996, 

Iberico ve ark 2004). Ne yazık ki, bahsedilen artmıĢ klinik gebelik oranı beraberinde 

neredeyse %40 olan çoğul gebelik riskini de gündeme getirmektedir (van Rumste ve 

ark 2006). Çoğul gebelik riskini minimuma indirebilmek için önerilen 15 mm‟den 

büyük 3 veya daha fazla folikül geliĢtiğinde siklus iptali veya siklusun YÜT ye 

dönüĢtürülmesi gerektiğidir (Olufowobi ve ark 2005). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEMLER 

Sekçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Androloji laboratuvarında IUI programına 

alınan 84 siklus prospektif olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu çalıĢma için Selçuk 

Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 2012/218 sayılı karar ile onay alınmıĢtır. Bazal FSH 

değerleri 12 IU‟den büyük ve hCG uygulama günü endometrial kalınlık 6 mm‟den 

küçük bulunan hastalar çalıĢma dıĢı tutulmuĢtur. 

Hastaların 3 günlük cinsel perhizi sonrası steril bir kaba alınan semenleri 

ortalama 20-30 dakikalık likefaksiyon süresini takiben semen analizi için 

değerlendirmeye alındı. Bu değerlendirme WHO 2010 kriterleri esas alınarak yapıldı. 

Volüm, renk, vizkosite değerlendirmesi yapıldıktan sonra semenden alınan bir damla 

örnek Makler kamarasına damlatılarak üzeri grid camı ile kapatıldı. IĢık 

Mikroskobunda 20X büyütmede sperm sayısı ve morfolojisi için değerlendirme 

yapıldı. Mililitredeki sperm sayısı için en az 3 tane 1 satır veya 1 sütun sayılıp 

ortalamasını bulmak için üçe bölündü. Çıkan sonuç 10
6
/ml olarak değerlendirildi. 

Daha sonra motilite değerlendirmesi için 100 hücre sayıldı. Progresif motilite (PM), 

Nonprogresif (NPM), Ġmmotil (IM) spermler olarak 3 grupta değerlendirildi. 

Değerlendirmeden sonra numunenin sayı ve motilitesi göz önünde 

bulundurularak swimm-up, tek fazlı gradient ve ya çift fazlı gradient yöntemlerinden 

biri kullanılarak yıkama yapıldı. Yıkama sonrası bir damla numune alınarak Makler 

kamarasına damlatıp ve yıkama öncesinde olduğu gibi değerlendirildi.   

Morfoloji değerlendirmesi için spermler Diff-quick boyası ile boyanıp 200 

adet spermde morfoloji değerlendirilmesi yapılıp yüzdeleri alındı.  

Yıkama sonrası 0,3-0,5 ml‟lik numune insemine edilmek üzere kadın doğum 

uzmanına teslim edildi. 

3.1. Ġnfertilitenin değerlendirilmesi 

Ġnfertilitenin nedenini açıklamak için kadınlarda, IUI uygulamadan önce, 

kapsamlı bir öykü, fizik muayene, serum biyokimya ve hemogram analizleri sonrası, 

adetin 3. günü yapılan hormonal analiz ile serum östradiol, LH ve FSH düzeyleri ve 

pelvik ultrasonografi belirlendi. Siklusun 7.-11. günleri arasında yapılan 

histerosalpingografi (HSG), 22-24. günler arasında ovulasyonu değerlendirmek için 
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yapılan mid- luteal progesteron, temel testler olarak alındı. Bulgulara göre hastalar 

hafif-orta Ģiddette erkek faktörü veya açıklanamayan infertilite olarak sınıflandırıldı. 

Ovulatuar, HSG'si normal ve erkek faktörü tespit edilmeyen olgular ile oligo-

anovulasyon tanısı konulmuĢ ve ovulasyon indüksiyonu ile en az 3 ovulatuar siklusa 

rağmen gebelik elde edilememiĢ olgular, açıklanamayan infertilite olarak 

sınıflandırıldı. 

3.2. Ġnseminasyon Zamanlaması 

Tüm sikluslarda hCG uygulandıktan 36-40 saat sonra tek inseminasyon 

yapıldı.  

3.4. Ġnseminasyon Yöntemi 

Tüm hastalardan inseminasyon iĢlemi için idrara sıkıĢık olarak gelmeleri 

istendi. HazırlanmıĢ sperm, total volüm 0,3- 0,5 ml olacak Ģekilde,  inseminasyon 

kateteri kullanılarak, yavaĢça intrauterin kaviteye verildi. 

3.5. Gebelik TeĢhisi 

Hastalar hCG gününden sonraki 12 gün içinde menĢ olmamıĢlarsa ß-hCG 

testi yaptırıldı. Test pozitifliği olan hastalar iki hafta sonra transvajinal USG için 

çağrıldı. USG ile gebeliği konfirme edilen hastalar bu çalıĢmada gebe olarak kabul 

edildiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4. BULGULAR 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Androloji Laboratuvarı‟na baĢvuran ve IUI 

uygulanmıĢ 84 olgu çalıĢmaya alındı. IUI uygulaması sonucunda 15 klinik gebelik 

elde edildi. Olgu ve siklus baĢına gebelik oranı % 17,9 olarak belirlendi. 

ÇalıĢmamızda ki çiftlerin yaĢ ortalaması erkekler için 30,7, bayanlar için 

27,4‟tür. ÇalıĢmamıza toplam sperm sayısı 10 x 10
6
 /ml‟nin altında olan hastalar 

dahil edilmemiĢtir.  Erkeklerin 42‟si sigara kullanmaktadır. 

Spermin PM‟si ile IUI sonucu gebelik oluĢup oluĢmaması arasındaki iliĢkinin 

istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı araĢtırıldı ve bu değerler açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05),(Tablo 4.1). 

 

Tablo 4.1: Sperm progresif motilitesi ile gebelik arasında iliĢki 

Parametre N Ortalama-StDev P
* 

Klinik Gebelik Yok 69 77,09     ±13,23  

P=0,01 

 

Klinik Gebelik Var 15 88,13     ±19,63     

Ortalama ± Std.sapma * Independent sample t test  

Medyan (Min-Max) 

 

Total motil sperm sayısının IUI sonucu oluĢan gebelik ile arasındaki iliĢkinin 

istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı araĢtırıldı ve bu değerler açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamadı (p>0,05),(Tablo 4.2). 

 

Tablo 4.2: Total motil sperm sayısı ile gebelik arasındaki iliĢki  

Parametre  N Mean±StDev P
 

SE 

Klinik Gebelik Yok 69 39,34±38,09 0,75 4,58 

Klinik Gebelik Var 15 42,93±46,43 11,99 

Ortalama ± Std.sapma, Medyan (Min-Max). *PASW Statistics 18 programı ile Ġndependent Sample 

T-Testi testi kullanıldı 

 

Sperm hazırlama sonrası semen analizi parametrelerinin değiĢimi araĢtırıldı 

ve sperm hazırlamanın semen analizi parametrelerinde oldukça anlamlı iyileĢme 

sağladığı görüldü (Resim 4.1 ve 4.2). Progresif motiliteye sahip sperm yüzdesinde 
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istatistiksel olarak anlamlı artıĢ görüldü (P<0,05), (Grafik 4.1, Tablo 4.3 ve Tablo 

4.4). 

 

Tablo 4.3: Sperm hazırlama sonrası semen analizi parametrelerinin değiĢimi 

 Yıkama Öncesi Yıkama Sonrası 

Konsantrasyon 41.3 16,6 

Progresif motilite 42.3 79.1 

Nonprogresif motilite 12.5 6.3 

Ġmmotilite 44.9 14.6 

 

 
Resim 4.1: Yıkama öncesi mikroskopta 20X büyütmede semen görünümü. 

 

Tablo 4.4: Yıkama Öncesi ve Sonrası Progresif Motilite oranlarının karĢılaĢtırılması 

Parametre  N Ortalama-StDev P
* 

SE 

Yıkama öncesi PM 84 42.273 ±15.27  

P=0,001 

 

1.6669 

Yıkama sonrası PM 84 79.059 ±19.06 2.080 

Ortalama ± Std.sapma * Paired T Test 

Medyan (Min-Max) 
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Resim 4.2: Yıkama sonrası mikroskopta 20X büyütmede semen görünümü. 

 

 

 

Grafik 4.1: Gebe olmayan (grup 1) ve gebe olan (grup 2) gruplarda yıkama 

sonrası progresif motilite oranları 

 

Tek fazlı gradient, çift fazlı gradient ve swimm-up yöntemleriyle hazırlanan 

spermlerin yıkama sonrası progresif motiliteleri karĢılaĢtırıldı (Grafik 4.2) ve 

kullanılan yöntemler aralarında fark olmadığı gözlendi (Tablo 4.5). 
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Tablo 4.5: Sperm hazırlama yöntemleri açısından yıkama sonrası progresif 

motiliteler arasındaki farkın karĢılaĢtırılması. 

Grup N Ortalama-StDev SE P
 

Tek Fazlı 5      79,00±15,16 6,78  

P=0,76 

 
Çift Fazlı 28 81,21±12,91 2,44 

Swim Up 51 77,88±22,15 3,10 

Ortalama ± Std.sapma * One way Anova 

Medyan (Min-Max) 

 

 

Grafik 4.2: Yıkama yöntemlerine göre yıkama sonrası PM değerleri. 

  

Kadın yaĢı ile gebelik sonucu arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırıldı ve 

istatistik bakımından anlamlı fark bulundu (p<0,05) (Tablo 4.6). Bulgularımıza göre 

kadın yaĢı arttıkça gebelik ihtimali azalmaktadır (Grafik 4.3). 

 

Tablo 4.6: Kadın YaĢı ile gebelik sonucu arasında ki iliĢki 

Parametre N Ortalama-

StDev 

SE P
* 

Klinik gebelik yok 69 28,07 ±4,46     0,53 

 
 

P=0,002 

 Klinik gebelik var 15 24,2±3,78     0,97 

 
Ortalama ± Std.sapma * Independent sample t Test 

Medyan (Min-Max) 
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Grafik 4.3: Kadın yaĢı ile gebelik arasındaki iliĢki. 

 

Sigara içenlerde ve içmeyenlerde spermde progresif motiliteye bakıldı 

(Grafik 4.4). Ġstatistiksel olarak aralarında fark bulunamadı (P >0,05) (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4.7: Sigara içenlerde ve içmeyenlerde PM Oranı 

Parametre  N Ortalama-StDev P
 

SE 

Sigara 

kullanmayanlar 

42     39.952±15.4398  

P=0,165 

 

2.38241 

Sigara 

kullananlar 

42 44.595±14.93 2.304 

Ortalama ± Std.sapma  * Paired T Test 

Medyan (Min-Max) 
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Grafik 4.4: Sigara kullanma ile PM arasındaki iliĢki 

 

Sperm morfolojisinin normal değerinin gebelik sonucu ile iliĢkisi 

incelenmiĢtir ve morfoloji skoru yükseldikçe gebelik Ģansının istatistiksel açıdan 

arttığı tespit edilmiĢtir (p<0,05), (Tablo 4.8, Grafik 4.5). Aynı zamanda normal 

sperm morfolojisi ≤ %4 olan olgular ile normal sperm morfoljisi > %4 olan olguların 

yıkama sonrası PM ortalamaları açısından istatistiksel açıdan aralarında anlamlı iliĢki 

tespit edilmiĢtir (p<0,05), (Tablo 4.9).  

 

Tablo 4.8: Morfolojinin gebelik sonuçlarına etkisi 

Parametre  N Mean±StDev P
* 

SE 

Klinik gebelik yok 69 3,30±1,5 P=0,001 0,18 

Klinik gebelik var 15 5.06±1,70 0,44 

Ortalama ± Std.sapma  * Ġndependen t testi   SE: Standart hata 

Medyan (Min-Max) 
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Resim 4.3:  IĢık mikroskobunda 100X büyütmede, Diff-quick boyasıyla boyanmıĢ, 

Anormal morfolojiye sahip spermlerin görüntüsü. 
 

 

 



42 
 

 
Resim 4.4: IĢık mikroskobunda 100X büyütmede, Diff-quick boyasıyla boyanmıĢ, 

spermlerin (Normal morfoloji, BaĢ anomalisi, Boyun anomalisi) görüntüsü. 
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Grafik 4.5: Morfoloji ile gebelik arasındaki iliĢki. 
 

 

 

Tablo 4.9: Morfolojinin normal değerinin %4‟ün üstünde olması ile yıkama sonrası 

PM sonucu arasındaki iliĢki. 

Grup N Ortalama-StDev SE P
* 

Morfoloji ≤ %4 62      76,30    ±20,84     2,64  

P=0,006 

 
Morfoloji >%4 22 86,81     ±9,45     2,01 

Ortalama ± Std.sapma  * Ġndependen sample t testi 

Medyan (Min-Max) 
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5. TARTIġMA 

Ġnfertilite tedavisinde sıklıkla kullanılan intrauterin inseminasyon sonucunda, 

yaĢla değiĢmekle birlikte düĢük gebelik oranları (%10- %20) görülmektedir. Gebelik 

oranını artırmak için; spermlerin iyi yıkanması, hazırlanması ve böylece en yüksek 

progresif sperm ve en iyi morfolojili spermler ile aĢılama yapılması, aĢılama için iyi 

kalitede katater kullanılması, hCG‟nin yapıldığı saatten 36-40 saat içinde hastaya 

spermlerin verilmesi gerekmektedir. 

Zhao ve arkadaĢlarının (2004) yaptıkları bir çalıĢma, 1. ve 2. derecede (WHO 

2010‟a göre nonprogresif motiliteye sahip spermler) hareketi olan spermlerde hiçbir 

gebelikle sonuçlanmamıĢtır,  orta hızda ilerleyen sperm hareketinin (WHO 2010‟a 

göre progresif motiliteye sahip spermler) IUI uygulanan hastalarda oosit fertilizasyon 

ve gebelik için gerekli olduğu görülmüĢtür. 

Siam (2012)  erkek ve idiopatik infertilitesi için sperm hazırlanmasında yeni 

basitleĢtirilmiĢ bir yöntem kullanarak yaptığı IUI sonrası gebelik sonuçları ile ilgili 

çalıĢmasında, yıkanmamıĢ semen örneğindeki hareketli sperm yüzdesi ve yıkanmıĢ 

hareketli sperm yüzdesi arasındaki iliĢkinin anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulmuĢtur. 

Duvan ve arkadaĢları  (2009) erkek infertilitesine bağlı IUI yapılan çiftlerde 

gebe kalan ve kalmayanlarda semen parametrelerinin karĢılaĢtırmasını yapmıĢlar ve 

hem gebe hem de gebe olmayan grupta, yıkanmıĢ ve yıkanmamıĢ sperm 

örneklerindeki PM‟yi istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulmuĢlardır. 

Literatürdeki birçok çalıĢmada toplam hareketli sperm sayısı (TMSS) 10 x 

10
6
/ml‟den fazla olan çiftlerde siklus baĢına gebelik oranları anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuĢtur (Dorjpurev ve ark 2011, Asumpinwong ve Prechapanich 2009, 

Kılıçdağ ve ark 2005, Mehrafza ve ark 2003, van der Westerlaken ve ark 1998). 

Bizim çalıĢmamızda toplam hareketli sperm sayısı 10 x 10
6
/ml‟nin altında olan 

olguları çalıĢma kapsamına almadığımız için, toplam hareketli sperm sayısını IUI 

sonrası gebelik oranı ile iliĢkili bulunmadı.   

Dong ve arkadaĢları (2011) yaptıkları çalıĢmada IUI sonrası gebelik 

sonuçlarının, yıkanmıĢ total motil eĢ sperm sayısı veya donör spermi ile arasındaki 
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iliĢkiyi incelemiĢler ve TMSS ile gebelik sonuçları arasında anlamlı iliĢki tespit 

etmiĢlerdir. TMSS ≤ 20 x 10
6
/ml olduğunda IUI klinik gebelik oranı önemli ölçüde 

azalmıĢtır. Aynı Ģekilde Wainer ve arkadaĢları (2004) yaptıkları çalıĢmada; IUI 

baĢarısına morfolojinin ve insemine edilmiĢ motil sperm sayısının etkisi 

araĢtırmıĢlar. Ġnsemine edilmiĢ TMSS <10 x 10
6
/ml iken gebelik oranı, insemine 

edilmiĢ hareketli sperm sayısı ≥20 x 10
6
/ml olan alt grupların herhangi birinden 

anlamlı olarak daha düĢük bulunmuĢtur.  

Farklı çalıĢmalar IUI sonrası gebelik oranlarıyla iliĢkili olarak TMSS‟yi ≥20 

x 10
6
/ml, ≥5 x 10

6
/ml ve 10 x 10

6
/ml olarak bildirmiĢlerdir. Yaltı ve arkadaĢlarının 

(2004), hafif over stimülasyonu ile birlikte sperm özelliklerinin IUI üzerine etkilerini 

inceledikleri çalıĢmada, sperm yıkama öncesinde semende hareketli sperm oranı 

>%30 olanlarda, <%30 olanlara göre 4 kat daha fazla gebelik oranı bulmuĢlardır (van 

der Westerlaken ve ark 1998, van Voorhis ve ark 2001, Khalil ve ark 2001, Yaltı ve 

ark 2004). 

Duvan ve arkadaĢlarının (2009) yaptıkları bir çalıĢmada, hem gebe hem de 

gebe olmayan gruplar arasında baĢlangıç semen parametreleri karĢılaĢtırıldığında 

sperm konsantrasyonu ve TMSS belirgin olarak anlamlı bulunmuĢtur. Örnekler 

yıkandıktan sonra gebe olan ve olmayan sikluslarda sperm sayısı ve insemine motil 

sperm sayılarında belirgin olarak farklılık bulunmuĢtur. 10 x 10
6
/ml‟den fazla ve 10 

x 10
6
/ml‟den az TMSS olduğunda elde edilen gebelik oranları bakımından 

istatistiksel olarak bir fark görülmemiĢtir. 

Bizim çalıĢmamızla uyumlu olarak bir çalıĢmada (Zhao ve ark 2004), sperm 

konsantrasyonu ve yıkama öncesinde veya sonrasında TMSS, IUI sonucu ile iliĢkili 

değildi. Bunun aksine Miller ve arkadaĢları (2002) yıkanmıĢ TMSS‟nin bağımsız bir 

Ģekilde IUI sonrasında fertilite ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir. 

Baysal ve arkadaĢları motil sperm sayısının IUI gebelik oranlarına etkisi ile 

ilgili yaptıkları çalıĢmada; 5 x 10
6
/ml‟den az motil sperm ile IUI yapılan hastalardan 

elde edilen gebelik oranı ve 5 x 10
6
/ml‟den fazla sperm kullanılan hastalardan elde 

edilen gebelik oranı arasındaki farkı incelemiĢler ve istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulamamıĢlardır. Bu çalıĢmanın aksine Alıcı ve arkadaĢlarının 2000‟de yaptıkları bir 

çalıĢmada TMSS‟nin IUI baĢarısına etkisini araĢtırmıĢlar. TMSS 5 x 10
6
/ml‟nin 
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altında olan grup ve üstünde olan grup arasında hamilelik oranları bakımından 

istatistiksel fark bulmuĢlardır. 

Delepine ve arkadaĢları (1996) ile Huang ve arkadaĢlarının (1996) yaptıkları 

çalıĢma sonuçlarına göre; sperm sayısının IUI baĢarısında etkili olduğunu ve en iyi 

gebelik oranının 5 ile 10 x 10
6
/ml sperm insemine edilen grupta olduğunu 

görmüĢlerdir. 

Literatürde sperm parametrelerinin IUI sonrası gebelik oranlarıyla iliĢkisi 

hakkındaki veriler tartıĢmalıdır. Farklılıklar hasta nüfusu, sperm hazırlama teknikleri 

ve / veya analiz yönteminden kaynaklanabilir. 

Sun ve arkadaĢlarının (2012) yaptıkları bir çalıĢmada; sperm morfolojisinin, 

normal sperm konsantrasyonu ve motilitesi olan hastalarda IUI sonucunu etkileyip 

etkilemediğini araĢtırmıĢlar. 35 yaĢ altı kadınlarda veya morfolojik olarak normal 

sperm ≥% 5 olan, normal sperm konsantrasyonu ve normal sperm motilitesi olan 

hastalarda, IUI‟ın ilk basamak tedavisi olarak tavsiye edilebildiğini göstermiĢlerdir.  

Almeida ve arkadaĢları 2011‟de yaptıkları bir çalıĢmada; IUI‟da gebelik 

oranını, 30 yaĢından küçük olan hastalarda daha yüksek bulmuĢlardır. 

Dorjpurev ve arkadaĢlarının (2011) semen özelliklerinin IUI sonrası gebelik 

oranı üzerine etkisini inceledikleri çalıĢmalarında, ayrıca Badawy ve arkadaĢlarının 

(2009) sperm morfolojisinin ve sayısının IUI baĢarısı üzerine etkisini araĢtırdıkları 

bir çalıĢmada, kadının yaĢının >35 olduğunda erkek faktörü subfertilitesi için yapılan 

IUI‟ın baĢarı ihtimalinin düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Kılıç ve arkadaĢları 2005‟te yaptıkları bir çalıĢmada infertilite nedeniyle eĢ 

spermi ile uygulanan 78 IUI siklusunun sonuçlarını ve IUI baĢarısını etkileyen 

faktörleri araĢtırmıĢlar. Bu çalıĢmada gebeliğin gerçekleĢtiği çiftlerde erkek yaĢının 

24-31 ve kadın yaĢının da 21-29 arasında değiĢtiğini görmüĢlerdir. Erkek yaĢı ve 

özellikle kadın yaĢı ile gebelik oranı arasında anlamlı negatif iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Demirel ve arkadaĢlarının (2002) erkek faktörüne bağlı infertilitede IUI 

baĢarısına etki edecek faktörlerin analizini yaptıkları çalıĢmalarında; kadın yaĢı ile 

gebelik oranı arasında iliĢki tespit edilememiĢ olsa da, literatürdeki birçok çalıĢma ve 



47 
 

bizim çalıĢmamız kadın yaĢının IUI baĢarısı üzerinde en etkili belirleyicilerden biri 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Erkek yaĢının gebelik oranı üzerine etkisiyle ilgili olarak literatürde bir 

çalıĢmada, ileri erkek yaĢının IUI baĢarısını azalttığı bulunmuĢtur (Daitch ve ark 

2001). 

Erkek yaĢının 45‟in üzerinde olması durumunda IUI ve IVF yöntemleri 

kullanılarak dünyaya gelen bebeklerde kromozom anomalilerinin daha sık görüldüğü 

rapor edilmiĢtir (Federation of Cesos 1996). 

Kang ve Wu (1996) dondurulmuĢ donör spermi kullanılarak yapılan IUI 

sonucuna, yaĢın etkisini araĢtırmıĢlar. Bu çalıĢmada IUI baĢarısında kadın yaĢının 

önemli bir yere sahip olduğunu savunmuĢlar ve yaptıkları çalıĢmada 35 yaĢ ve altı 

bayanlarda gebe kalma oranını %20, 35-40 yaĢ arasında %12, 40 yaĢ üzerinde ise %6 

olarak bulmuĢlardır. 

Genel olarak bütün bu çalıĢmalarda, kadın yaĢının 30‟un altında olduğu 

durumlarda en yüksek gebelik oranları elde edilmiĢtir. Bunun en muhtemel 

açıklaması yaĢın oosit kalitesinin indirek göstergesi oluĢudur. Ġlerleyen yaĢla birlikte 

kadında follikül sayısı, granülosa fonksiyonu, oosit kalitesi ve endometrium 

reseptivitesinde azalma meydana gelmektedir (Meldrum 1993). Nitekim bizim 

çalıĢmamızda da gebe kalan 15 kadının sadece 1 tanesi 30 yaĢın üstündedir. 

Sigara içiminin semen kalitesi üzerine olan etkileriyle ilgili farklı görüĢler 

mevcuttur (Sigman ve ark 1998). Sigaranın sperm konsantrasyon, hareket ve 

morfolojisini bozduğunu öne süren çalıĢmaların yanında, hiçbir etkisinin olmadığını 

belirten çalıĢmalar da mevcuttur. Bizim çalıĢmamızda da sigara içiminin spermin 

PM‟sini etkilemediği sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Süleyman Kılıç ve arkadaĢları 2005‟te yaptıkları çalıĢmalarında; olguları 

sigara içenler ve içmeyenler olarak niteliksel biçimde gruplandırdıklarında sigara 

içme alıĢkanlığının gebelik geliĢimi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

bulmuĢlar.  

Akl ve arkadaĢları 2011‟de IUI sonrası gebelik oluĢması tahmininde, 

hareketli sperm morfolojisinin incelendiği çalıĢmalarında; IUI siklusu gebelikle 



48 
 

sonuçlanan gruplarda gebelik elde edilemeyen gruplara göre normal sperm yüzdesi 

daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca Mehrafza ve arkadaĢlarının 2003‟te IUI sonrası 

semen parametreleri ve gebelik sonuçları arasındaki iliĢkiyi inceledikleri 

çalıĢmalarının sonucuna göre, yıkama sonrası normal morfolojiye sahip spermlerin 

gebelik ile iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır. 

Wainer ve arkadaĢlarının (2004) IUI baĢarısına, morfolojinin ve insemine 

edilmiĢ motil sperm sayısının etkisini araĢtırdıkları bir çalıĢmada; sperm 

morfolojisinin, tek baĢına IUI‟ın baĢarı olasılığını etkileyen önemli bir faktör 

olmadığını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda, Karabinus ve Gelety (1997) de, IUI 

baĢarısı üzerine Kruger strick kriterlerine göre değerlendirilen sperm morfolojisinin 

etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada; IUI‟da semen içinde morfolojik olarak normal 

sperm oranının oldukça düĢük olduğu durumlarda bile erkek faktörü infertilitesi için 

baĢarılı bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

Bir çalıĢmada bazal spermiograma göre % 4‟ün altında normal sperm 

morfolojisi bulunan çiftlerde gebelik oranı % 10, % 4‟ün üzerinde normal sperm 

morfolojisi olanlarda ise %19.1 olarak bulunmuĢ (Kılıçdağ ve ark 2005). Bizim 

çalıĢmamızda da aynı Ģekilde % 4‟ün üstünde normal morfolojili spermi olanlarda 

gebelik oranı daha yüksek bulundu. 

Siam‟ın 2012‟de yaptığı erkek infertilitesi ve idiopatik infertilite için sperm 

hazırlanmasında yeni basitleĢtirilmiĢ bir yöntem kullanarak yapılan IUI sonrası 

gebelik sonuçları ile ilgili çalıĢmalarında; hareketli spermin iyileĢtirilmesi için 

basitleĢtirilmiĢ swimm-up yönteminin güvenilir olduğu gösterilmiĢtir. Yöntemin bir 

avantajı teknik adımların sayısının sınırlı olması ve santrifüj adımının eksik 

olmasıdır. Daha pratik olmasının yanı sıra, potansiyel olarak spermin sitoplazmik 

membranına zarar verebilecek bir santrifüj prosedüründen kaçınmasıdır (Gianaroli ve 

ark 2000, Goverde ve ark 2000). ÇeĢitli araĢtırma projelerinin amacı, sperm 

hazırlamayı basitleĢtirmek olmuĢtur. 

Allamaneni ve arkadaĢlarının 2005‟te yaptıkları bir çalıĢmada temiz ve 

dondurulmuĢ sperm kullanılarak dansite gradient ve swimm-up hazırlama teknikleri 

üzerine çalıĢmaların karĢılaĢtırmıĢlar. Gradient yöntemiyle hazırlanan spermlerin 

swimm-up yöntemine göre daha kaliteli olduğunu rapor etmiĢlerdir. Bizim 
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çalıĢmamız da ise bu çalıĢmaların aksine yıkama yöntemleri arasında herhangi bir 

fark bulunmamıĢtır. 
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6. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Ġntrauterin inseminasyon infertil çiftlerin tedavisinde bir baĢlangıç noktasıdır. 

IUI‟da baĢarı oranları %5 ile  %25 arasında değiĢmektedir.  

IUI baĢarısında birçok faktörün rolü vardır.  

ÇalıĢmamıza göre sperm progresif motilitesi ne kadar yüksek değerde olursa 

IUI sonucu gebelik pozitifliği buna paralel artıĢ göstermiĢtir. Kadın yaĢının küçük 

olması IUI‟da gebelik sonucunu olumlu etkilemektedir. Sperm morfoloji skoru 

yükseldikçe gebelik Ģansı artmaktadır.  

Önerimiz; IUI‟daki düĢük baĢarı oranlarını arttırmak için çiftleri IUI 

tedavisine almadan önce gerek sperm parametrelerini iyileĢtirici önlemlerin alınması, 

tedavilerin uygulanması ve daha sonra IUI tedavisine baĢlanmasının sonuçları 

olumlu etkileyeceği yönündedir. 
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Ġnfertilite aile ve toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir sorundur. En az bir yıl korunmasız 

ve düzenli cinsel iliĢkiye rağmen gebe kalamayan, çocuk istemiyle baĢvuran çiftler infertilite 

açısından değerlendirilmelidir. Çiftlerin yaklaĢık %10-15‟i infertilite problemi ile karĢılaĢmaktadır. 

Günümüzde infertilite tedavisi için Invitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu 

(ICSI) gibi yardımcı üreme teknikleri (YÜT) geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen, intrauterin inseminasyon 

(IUI) hala birçok infertil çiftler için uygulanabilen güvenilir yöntemdir. IUI baĢarısını etkileyen birçok 

faktör vardır. Bu çalıĢmada IUI uygulanan çiftlerde semen parametrelerinden progresif motilitenin 

gebelik sonucu ile iliĢkisini incelemek amaçlanmıĢtır. 

 

IUI programına alınan 84 çift prospektif olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Hastaların 3 

günlük cinsel perhiz sonrası alınan semenleri analiz için değerlendirmeye alındı. Tüm 

değerlendirmeler WHO 2010 kriterleri esas alınarak yapıldı. Volüm, renk, vizkositeye bakıldıktan 

sonra ıĢık mikroskobunda 20X büyütmede sperm sayısı ve motilitesi değerlendirildi. Motilite 

değerlendirmesi için 100 sperm hücresinde Progresif motilite (PM), Nonprogresif motilite (NPM) 

veĠmmotilite (IM) olarak spermler 3 grupta değerlendirildi. Morfoloji değerlendilmesi için Diff-quick 

boyası kullanıldı. Numunenin sayı ve motilitesi göz önünde bulundurularak uygun yıkama metodu ile 

spermler hazırlandı. Yıkama sonrası 0,3-0,5 ml‟lik numune insemine edilmek üzere kadın doğum 

uzmanına teslim edildi.  

 
IUI uygulaması sonucunda84 çiftten 15‟inde klinik gebelik elde edildi. Olgu baĢına gebelik 

oranı % 17,9 olarak belirlendi. Spermin PM‟si ile IUI sonucu gebelik oluĢup oluĢmaması arasında ki 

iliĢki açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Total motil sperm sayısının IUI 

sonucu oluĢan gebelik ile arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu. 

 

 
Anahtar Sözcükler: IUI; Sperm; Progresif Motilite. 
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8. SUMMARY 

 

Couples Undergoing Ġntrauterine Ġnsemination Relationship 

Between Progressive Motility and Pregnancy Outcome 

 

 

Infertility is one of the major problems concerning the health of the family and society. If the 

pregnancy can not be occured at least one year despite unprotected regular sexual intercourse and 

couples who have requested children  are evaluated in terms of infertility. 10 to 15% of couples are 

faced with the problem of infertility. Nowadays, assisted reproductive technology (ART) has been 

developed such as in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) for the 

treatment of infertility although intrauterine insemination (IUI) is still a reliable method that can be 

applied to many infertile couples. It is aimed to investigate the progressive motility which is one of 

the sperm parameters  between the relationship  and pregnancy outcome. 

84 cycles choosed for IUI program were evaluated prospectively. Semens have taken in a 

sterile container after 3 days of sexual abstinence from patients. Semen analysis were evaluated after 

liquefaction based on the WHO 2010 criteria. Sperm count and morphology evaluation were 

performed at 200 magnification after evaluating volume, color, viscosity. Then, 100 cells were 

counted for the assessment of motility. Sperms were divided into 3 groups, as progressive motility 

(PM), nonprogressive (NPM), immotile (IM). After the assessment, sample was washed with a 

suitable method by paying attention to sample number and motility. After washing, 0,3-0,5 ml sample 

was delivered to a gynecologist to be inseminated. 

15 clinical pregnancies were achieved as a result of application of IUI. Pregnancy rate per 

patient was 17.9%, respectively. A significant  difference was found between in the relationship 

between  the sperm PM and IUI  (p <0,05). The relationship between total motile sperm count and  

pregnancy  as a result of IUI  was not statistically significant. 

Key words: IUI, sperm, progressive motility. 
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