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Erkek infertilitesinin tedavisinde amaç düzeltilebilen patolojilerin spesifik tedavisi ve fertilizasyonun mümkün oldu¤unca fizyolojik ﬂartlarda sa¤lanmas›d›r. Patolojiye spesifik
tedavi mümkün olmad›¤›nda üremeye yard›mc› tekniklerde
kullan›lacak olan spermi elde etmek, say› ve kalitesini art›rmak amaçlanmaktad›r.
Erkek infertilitesinde kal›c› iyileﬂmenin sa¤lanmas› amac›yla patolojiye spesifik medikal ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Hipogonadotropik hipogonadizm, izole LH ve
FSH yetmezli¤i, hiperprolaktinemi gibi etyolojilerde medikal tedavi yap›l›rken; varikosel ve duktal obstrüksiyonlar
(proksimal/distal)’ da cerrahi tedaviler uygulanmaktad›r.
Spesifik cerrahi tedaviler ile kal›c› iyileﬂmenin sa¤lanmas›n›n yan›nda bu tedavilerin sperm elde etme/üremeye yard›mc› tekniklere göre daha verimli oldu¤u bildirilmektedir.
Patolojiye spesifik tedavinin mümkün olmad›¤› durumlarda
ise, cerrahi yöntemlerle vaz deferens, epididim veya testisten sperm elde edilip, bu spermlerle intrastoplazmik injeksiyon (ICSI) ve üremeye yard›mc› teknikler kullan›lmaktad›r.
1) Varikosel ve Tedavisi:
Testisin funiküler venlerinde variköz dilatasyon, infertilite
sebebi olabilmektedir. Varikosel, normal popülasyonda %15,
infertil popülasyonda ise %40 oran›nda bulunmaktad›r. Varikosel, kad›n faktörü olmad›¤› veya düzeltilebilir oldu¤unda
ve erkek infertilitesi ile iliﬂkili bulundu¤unda tedavi edilmelidir. Nonpalpabl, subklinik veya semen parametreleri normal
oldu¤unda tedavi endikasyonu bulunmamaktad›r. (1,2)
Varikosel tedavisinin gebelik elde etmedeki baﬂar›s›na yönelik spekülasyonlara yap›lan son meta-analizlerde son verilmiﬂtir. Anormal semen analizli ve palpabl varikoseli olan infertil hastalar›n dahil edildi¤i meta analizde varikosel tedavisi yap›lan grupta gebelik oranlar› kontrol grubuna göre anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (%36-%20, P=0.009).3
Bir di¤er meta-analizde ise anormal semen analizli ve palpabl varikoseli olan hastalar›n aç›k cerrahi ile tedavi edildi¤i çal›ﬂmalar de¤erlendirilmiﬂtir. Bu meta-analize göre de
varikoselektomi grubunda gebelik oranlar› kontrol grubuna
göre anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (%33-%15.5,
P=0.007). (4)

Varikoselektomi, retroperitoneal, inguinal ve subinguinal
yaklaﬂ›m gibi de¤iﬂik aç›k cerrahi metodlar veya radyolojik
embolizasyon ve laparoskopi gibi perkütan giriﬂimlerle yap›labilmektedir. ‹deal bir prosedürde, tüm internal spermatik
ve eksternal spermatik venler ba¤lan›rken, internal spermatik arter dallar›, lenfatikler, spermatik kord ve vaz deferens
korunmal›d›r. Bu amaçlar› gerçekleﬂtirmede ideale en yak›n
cerrahi yöntemler inguinal veya subinguinal mikrocerrahi
varikoselektomidir. Sadece bu iki teknik kullan›ld›¤›nda testis do¤urtulabilir ve eksternal spermatik, kremasterik ve gubernakular venler gibi venöz dönüﬂün tüm muhtemel yollar›n›n belirlenmesine ve bloke edilmesine olanak sa¤lar. Teknik olarak özel e¤itim ve tecrübe gerektiren bir yöntem olsa
da, mikrocerrahi yaklaﬂ›m›n avantajlar› testiküler arter veya arterlerin, kremasterik arterin ve lenfatiklerin güvenilir
bir ﬂekilde tespit edilmesi ve korunmas›; tüm internal spermatik venlerin saptanabilmesi ve ba¤lanmas›d›r. Böylece
varikoselektomi baﬂar›s› artarken postoperatif hidrosel, testis atrofisi gibi komplikasyonlar daha az görülmektedir.
Güncel verilere göre mikroskopik varikoselektomide di¤er
yöntemlere göre gebelik oranlar› daha yüksek, rekürrens ve
komplikasyonlar ise daha düﬂük oranda görülmektedir.
(1,5) (Tablo-1)
Tablo-1: Varikoselektomi Yöntemlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›:

Retroperitoneal
Mikroskopik
Laparoskopik
Radyolojik
Makroskopik

Gebelik (%) Rekürrens (%) Hidrosel (%)
38
15
8
42
1
0.5
30
4
3
33
13
36
3
7

2) Proksimal Duktal Obstrüksiyonlar›n Tedavisi:
A) Vazal Obstrüksiyon:
Vaz deferens obstrüksiyonu en s›k do¤um kontrol amac›yla
yap›lan vazektomi sonras›nda görülmektedir. Vazektomi yap›lan erkeklerin %2-6’s› vazektomi geri dönüﬂümü istemektedir. Bu sebep d›ﬂ›nda, herni onar›m› s›ras›nda geliﬂen vas
deferens yaralanmas›na ba¤l› obstrüksiyon görülebilmektedir. Vaz deferens obstrüksiyonunun konjenital sebebi, kistik
fibrozis mutasyonlar› ile birlikte görülen konjenital vaz deferens agenezisi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. (6,7)
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Vaz deferens obstrüksiyonu, iatrojenik, post travmatik, inflamasyona veya vazektomiye sekonder olarak proksimal düzeyde ise vazovazostomi yap›lmal›d›r. Peroperatif vazal s›v›da sperm görülemezse epididimal obstrüksiyon düﬂünülür.
Bu durumda vazal s›v› bol, ﬂeffaf veya sar› renkli ise vazovazostomi; koyu diﬂ macunu k›vam›nda ise epididimovazostomi uygulanmal›d›r. Vazovazostomi planlanan hastalar›n
%5-10 kadar›nda epididimovazostomi gerekli olmaktad›r.
(6,8)
Vazovazostomi: Vazovazostomi ilk olarak makroskopik yöntemle yap›lmakta iken 1977 y›l›nda Owen ve Silber taraf›ndan uygulanan mikrocerrahi vazovazostomi gündeme gelmiﬂtir. Mikrocerrahi yöntemle farkl› çaplardaki lümenlerin
ve duktal katlar›n karﬂ›l›kl› anastomozu mümkün olmaktad›r. Patens ve gebelik oranlar› makroskopik yöntemle s›ras›yla %80 ve %20-40 iken bu oranlar mikroskopik yöntemle %90-99.5 ve %50-70 olarak belirtilmiﬂtir. Mikrocerrahi
vazovazostomi tek kat yap›labildi¤i gibi pek çok cerrah taraf›ndan 2 kat mikrocerrahi vazovazostomi tercih edilmektedir. Tek kat ve iki kat vazovazostomilerin sonuçlar›n›n
benzer oldu¤u bildirilmiﬂtir.(7,9-11)
Vazovazostomide öncelikle vaz deferens k›l›f› diseke edilir.
Obsrüksiyon seviyesinde vaz deferens, transvers insizyonla
iki uca ayr›l›r. Gerilimi azaltmak amac›yla anastomoz öncesinde vaz deferensin abdominal ve testiküler uçlar›, perivazal dokular aras›na yerleﬂtirilen 5/0 polidioxanon sütür ile
yaklaﬂt›r›l›r. Daha sonra 3 adet 9/0 naylon sütür ile adventisya dokular› birleﬂtirilir. Her bir vaz deferense 3 adet çift
i¤neli (i¤ne çap› 70 Ìm) 10/0 naylon sütür ile mukozadan
kasa do¤ru, içten d›ﬂa sütürler yerleﬂtirilir. Mukoza identifikasyonu iyi yap›lamazsa indigo karmin boyama yap›labilir.
3 adet sütür ba¤land›ktan sonra 2 adet 9/0 naylon derin kas
sütürü mukozal sütürler aras›na yerleﬂtirilir. Daha sonra vaz
deferens 180 derece döndürülerek ayn› sütürler bu yüze de
yerleﬂtirilir. Son olarak vazal k›l›flar 6 adet 7/0 polidioxanon sütür ile tek tek yaklaﬂt›r›larak anastomozun gerginli¤i
azalt›l›r.7,8
Mikrocerrahi vazovazostomi yap›larak patens sa¤lanan olgular›n 14 ayl›k takibinde anastomozun kapanma oran›
%12 olarak bildirilmiﬂtir. Son y›llarda sütür kullanmadan,
fibrin yap›ﬂt›r›c›lar veya lazer ile anastomozun mümkün oldu¤u ve standart yöntemler ile benzer patens oranlar›na ulaﬂ›labildi¤i, ancak mukozal ve çevre dokuda hasara neden
olabilece¤i bildirilmiﬂtir.7,10-13
B) Epididimal Obstrüksiyon:
Obstrüktif azoosperminin en s›k görülen sebebidir. Serum
FSH düzeyi normal olan azoospermik hastalar›n %3067’sinde görülmektedir. Konjenital epididimal obstrüksiyon,
genelikle konjenital bilateral vaz deferens agenezisi ile görülmekte ve vakalar›n %82’sinde en az bir adet kistik fibrozis gen mutasyonuna rastlanmaktad›r. Bu forma distal epi-
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didim ve veziküla seminalis agenezisi eﬂlik edebilmektedir.
Di¤er konjenital sebepler (eferent duktus ve epididimal korpus aras›nda obstrüksiyon, epididimal atrezi) nadirdir. Kronik sinopulmoner enfeksiyonlar›n görüldü¤ü formlarda proksimal epididimal lümende debrise ba¤l› mekanik blokaj görülür. Edinsel formlar aras›nda akut (gonokokal) ve subklinik (klamidyal) epididimit s›k görülmektedir. Travma, epididimal kist eksizyonu veya uzun süren distal obstrüksiyona
sekonder epididimal obstrüksiyon görülebilmektedir. Konjenital bilateral vaz deferens agenezisinde MESA/ICSI, edinsel epididimal obstrüksiyonun tedavisinde mikrocerrahi epididimovazostomi önerilmektedir.(6,7)
Epididimovazostomi: ‹lk olarak 1903 y›l›nda Martin taraf›ndan makroskopik fistül tekni¤i ile epididimovazostomi
gündeme gelmiﬂtir. Ancak 300-400 Ìm çapl› vazal lümen ile
150-250 Ìm çapl› epididimal lümenin anastomozu 1978 y›l›nda Silber’in mikroskop kullanarak gerçekleﬂtirdi¤i ve daha sonra modifiye edilen tekniklerle mümkün olmaktad›r.
Mikroskop kullan›larak gerçekleﬂtirilen ilk anastomoz uçuca tekniktir. Daha sonra 1980 y›l›nda Wagenknecht taraf›ndan geliﬂtirilip Thomas taraf›ndan popülarize edilen uçyan tekni¤i geliﬂtirilmiﬂtir. Uç-yan tekni¤inin avantaj›, epididimal kan ak›m›n›n daha az zarar görmesidir. Sonraki y›llarda Berger taraf›ndan epididimal tubulün vaz deferens lümenine invaginasyonunun gerçekleﬂtirildi¤i ve bu sayede
anastomozun su geçirmezli¤inin art›r›ld›¤› intussussepsiyon
yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir. ‹ntussussepsiyon yönteminde ilk geliﬂtirilen üç sütürün epididimal tubulus üzerinde üçgen ﬂeklinde yerleﬂtirildi¤i triangulasyon tekni¤idir. Üç sütür tekni¤inde ilk sütürün yerleﬂtirilmesi sonras›nda tubuler kollaps
ve s›zd›rma problemleri geliﬂebilmekte ayr›ca sütürler aras›
üçgen bölgeden tubulotominin zorlu¤u nedeniyle iki sütürün
kullan›ld›¤› ve sütürlerin tubule eﬂ zamanl› yerleﬂtirildi¤i
modifikasyonlar geliﬂtirilmiﬂtir. (7,14-20)
Epididimovazostomide vaz deferens, vazovazostomi tekni¤indeki gibi anastomoz için haz›rlan›r. Daha sonra epididim
inspeksiyonu için tunika vaginalis aç›l›r. Obstrüksiyon düﬂünülen seviyenin proksimalinde anastomoz bölgesi seçilir.
Epididimal tunika, mikrocerrahi forseps ile tutularak as›l›r
ve yaklaﬂ›k olarak vaz deferens iç lümen çap› kadar sirküler
segment ç›kar›larak bir pencere aç›l›r. Vaz deferens, epididimal aç›kl›¤a yaklaﬂt›r›l›r ve anastomoz için vaz deferense
pozisyon verilir. Anastomozdaki gerilimi azaltmak amac›yla
vaz deferens adventisyas›, epididimal tunikaya 6/0 prolen
sütür ile dikilir. Vaz deferens arka duvar›nda kas ve adventisya tabakalar›, epididimal tunika ile çift i¤neli 9/0 naylon
sütürler kullan›larak birleﬂtirilir.(7,8,14)
Üç sütür ile yap›lan intussussepsiyon metodunun iki sütür ile
yap›lan modifikasyonunda epididimal tubulden 0.4 mm aral›kla ve birbirine transvers olarak geçirilen iki adet sütür vaz
deferens kesit yüzeyindeki karﬂ›l›¤› olan dört noktadan geçirilerek anastomoz yap›l›r. ‹ki sütür tekni¤inin, insizyon ve
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Tablo-2: Epididimovazostomi yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Anastomoz
Patens (%)
Gebelik (%)
Anastomoz kapanma (%)

Uç-uca
73
20
30

Uç-yan
74
40
50

sütürlerin tubulusa göre longitidünal do¤rultuda yerleﬂtirildi¤i modifikasyonunda insizyon, tubulus çap›ndan ba¤›ms›z
olarak daha uzun yap›labilmekte ve daha geniﬂ bir pencere
elde edilebilmektedir. Uç-uca, uç-yan ve intussepsiyon yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada patens ve gebelik
oranlar› yöntemler aras›nda benzer bulunmuﬂ ancak iki sütür yönteminde anastomoz kapanma oran› daha düﬂük bulunmuﬂtur.(7,21) (Tablo-2)
Obstrüktif azoospermisi olan 72 hastan›n dahil edildi¤i güncel bir çal›ﬂmada longitidünal intussussepsiyon yöntemi ile
%92 patens, patens sa¤lanan hastalarda ortalama sperm
konsantrasyonu 12.9 milyon/ml, motilite %23, gebelik oran› ise %31 olarak bildirilmiﬂtir.(22)
3) Distal Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonlar›n›n Tedavisi:
Distal ejakülatör kanal obstrüksiyonlar›, infertil erkeklerde
%7-14, azoospermik erkeklerde %5 oran›nda görülür. Edinsel veya do¤umsal nedenli olabilir. Do¤umsal nedenler aras›nda Wolf kanal›, Müller kanal› ve Utrikül kistleri orta hatta yer al›r. Orta hat patolojileri d›ﬂ›nda, eksantrik lokalizasyonlu kistler, v.seminalisin kistik dilatasyonu, ejakülatör kanal atrezisi veya stenozu da do¤umsal sebeplerdendir. Bunun
d›ﬂ›nda uretral enstrümentasyonlar, mesane boynu onar›m›,
ekstrofi vezika onar›m› gibi cerrahiler; tüberküloz, prostat
absesi gibi enfeksiyonlar, diyabet ve prostat kanseri distal
obstrüksiyonun edinsel nedenleri aras›ndad›r.(1)
Distal ejakülatör kanal obstrüktif patolojilerinin klinik önemi infertilite, düﬂük ejakülat hacmi, hemospermi, perineal
veya testiküler a¤r›, a¤r›l› ejakülasyon ve üriner obstrüksiyon semptomlar›d›r.(1)
Semen analizinde distal ejakülatör kanal patolojilerini belirleyecek herhangi bir spesifik bulgu olmamas›na ra¤men
komplet ejakülatör kanal obstrüksiyonunda semen hacminde
azalma ve azoospermi tan›ya götürecek bulgulard›r. Ancak
parsiyel ejakülatör kanal obstrüksiyonunda semen analizinin
azoospermiden normozoospermiye kadar geniﬂ bir yelpazede
saptanmas› tan›da zorluklara sebep olmaktad›r.1
Distal ejakülatör kanal obstrüksiyonlar›n›n tan›s› amac›yla
yap›lan transrektal ultrasonografide (TRUS) prostatik düzeyde kist, kalsifikasyon ve/veya v.seminalis dilatasyonu
(transvers çap>1,5 cm.), dilate ejakülatör kanallar (çap
>2,3 mm.) saptanabilmektedir. Ejakülasyondan 2 saat sonra TRUS eﬂli¤inde 21G Chiba i¤ne ile veziküla seminalisler-

3 sütür intussepsiyon
84
46
7.6

2 sütür intussepsiyon
80
44
0

P
0.95
0.07
0.04

den aspirasyon yap›lmas› ve aspirat›n incelenmesinde motil
sperm saptanmas›n›n özellikle ejakülatör kanal parsiyel obstrüksiyonlar›n›n tan›s›nda kullan›labilece¤i bildirilmiﬂltir.
‹ndigo karmin boyas› verilerek ejakülatör kanallar›n de¤erlendirilmesi (kromotubasyon) de obstrüksiyonu de¤erlendirmede kullan›labilmektedir. Distal ejakülatör kanal patolojilerinin belirlenmesinde MRI tan› yöntemi olarak kullan›lmakla birlikte pahal› ve kolay uygulanamamas› bir dezavantajd›r. Ancak komplike olgularda geçerli bir tan› yöntemidir.
MRI ile prostattaki kistik lezyonlar T2 a¤›rl›kl› görüntülerde parlak bir görüntü vermekte ve kistin prostat, veziküla
seminalis, ejakülatör kanallar ile iliﬂkisi daha iyi belirlenmektedir.(1)
Distal ejakülatör kanal obstrüksiyonuna sebep olan kistlerin
transuretral insizyonu, transrektal aspirasyonu gibi tedaviler uygulanabilse de alt›n standart transuretral yoldan ejakülatör kanallar›n rezeksiyonudur (TUR-ED).(1)
‹lk defa 1973 y›l›nda Farley ve Barnes taraf›ndan tan›mlanan TUR-ED, transuretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) benzeri bir iﬂlemdir. ‹ﬂlem baﬂlang›c›nda uretray› de¤erlendirmek için sistouretroskopi yap›lmal›d›r. Sistoskopide, verumontanum, ejakülatör kanallar, inflamatuar kalsifikasyonlar ve orta hat kisti dikkat edilecek noktalard›r. Daha sonra
iﬂleme rezektoskop ile devam edilir. Orta hatta proksimal
verumontanum rezeksiyonu uygulan›r. ‹ﬂlem s›ras›nda koagülasyon yap›lmamas›, mutlaka gerekiyorsa dikkatli yap›lmas› olas› bir komplikasyon olan ejakülatör kanal›n ikincil
darl›¤›n› önler. Ayr›ca mesane irrigasyon s›v›s›yla doldurulduktan sonra veziküla seminalisler kolayca palpe edilece¤inden veziküla seminalislere rektal tuﬂe ile masaj yap›larak
ejakülatör kanallardan s›v›n›n geldi¤inin görülmesi iﬂlemin
yeterlili¤inin bir göstergesidir. E¤er bu masaj s›ras›nda ejakülat s›v›s›n›n geçiﬂi orifislerden görülmüyorsa verumontanum zemini yeniden az miktarda kesilerek iﬂlem tekrarlanabilir. Hastaya uretral kateter tak›l›p iﬂlem sonland›r›l›r.(1)
Ejakülatör kanallar›n obstrüktif patolojilerinin TUR-ED ile
tedavisinde sperm parametrelerinde % 60-70 oran›nda düzelme ve % 20-30 oran›nda gebelik oranlar› bildirilmektedir.(1)
4) Obstrüktif Azoospermide Sperm Elde Etme:
Obstrüktif azoospermide (OA) obstrüksiyon ortadan kald›r›lamad›¤› veya baﬂar›s›z rekonstrüksiyon sonras›nda s›kl›kla
epididimden olmak üzere duktal sistemin çeﬂitli yerlerinden
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(vaz deferens, veziküla seminalis veya testis) sperm elde
edilmeye çal›ﬂ›l›r.
Mikroskopik Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA):
MESA, OA’de, özellikle konjenital bilateral vaz deferens
yoklu¤unda ve vazektomi sonras› sperm elde etmek için ideal yöntemdir. Ayr›ca vazoepididimostomi veya vazektomi reversal s›ras›nda da uygulanabilir. ‹ﬂlem ameliyathane ﬂartlar›nda yap›lmal›d›r ve operasyon mikroskopu gerektirir.
MESA, lokal veya genel anestezi ile yap›labilir. Skrotuma
orta hat insizyonu veya transvers skrotal insizyon yap›larak
tunika vajinalis aç›l›r ve epididim bulunur.(1)
Sperm kalitesi normal epididimde distale (kaudaya) do¤ru
artarken, obstrüktif epididimde proksimalde (kaput) daha
iyidir. Bu nedenle epididimal sperm eldesinde proksimaldeki
tubuluslar tercih edilir. Epididim, mikroskop alt›nda 16x25x büyütme ile incelenir ve epididimal tunika sedef renkli
dilate tubullerin üzerinden aç›l›r. Bipolar koter ile hemostaz
sa¤lan›r. Bu aﬂamadan sonra yöntem iki ﬂekilde yap›labilir.
Birinci yöntemde dilate tubul izole edilip 15o mikrob›çak ile
insize edilir. Gelen s›v› lam üzerine al›n›p salin veya laktatl›
ringer solüsyonu eklenerek mikroskop alt›nda incelenir.
E¤er sperm bulunamazsa tubul ve tunika bipolar koter ile
kapat›l›r ve insizyon daha proksimalden yap›larak sperm
aranmas›na devam edilir. Motil sperm bulunduktan sonra
epididimal s›v› mikropipet yard›m› ile al›n›r. Epididimal s›v›n›n al›nmas›nda negatif bas›nç uygulamas› tercih edilmez,
çünkü bu s›rada epididim mukozas› zarar görebilir. Testis ve
epididim nazikçe komprese edilip gelen s›v› miktar› artt›r›labilir. Bu yöntemle 10-20μl epididimal s›v› elde edilebilir.
Epididimotomi 9-0 naylon sütür ile, epididimal tunika 7-0
prolen ile kapat›l›r. Testiküler tunika vajinalis ve dartos 4-0
kromik katgüt, cilt ise 4-0 monocryl ile kapat›l›r. ‹kinci yöntemde ise ucu 250-350 Ìm çapta olan keskin uçlu mikroponksiyon i¤nesi ile epididime girilir. Aspirasyon aleti ile
epididimal s›v› aspire edilerek elde edilen s›v›da sperm aran›r. Mikroponksiyon i¤nesi epididimden ç›kar›ld›ktan sonra
bu bölge bipolar koterle koterize edilir, sonra epididimal tunika kapat›l›r.(1,23-25)
MESA yöntemi ile sperm elde etme oran› %90’› aﬂmaktad›r.
Ortalama %13-29 motilite ile 40 milyon/ml sperm elde edilebilir. Elde edilen spermler ile gebelik oran› %14-66, do¤um oran› ise %25-36’d›r.(1,23-25)
5) Non-Obstrüktif Azoospermide Sperm Elde Etme:
Non-Obstrüktif Azoospermi (NOA)’de sadece testisten sperm
elde etme yöntemleri kullan›labilir. Bu amaçla aç›k cerrahi
veya testiküler aspirasyon yöntemleri kullan›l›r. Testiküler
aspirasyonun (TFNA) sperm elde etme baﬂar›s› aç›k yöntemlere göre daha düﬂük oldu¤u ve histopatolojik inceleme için
yeterli miktarda doku elde edilemedi¤i bildirilmektedir.(1,6,23,26)
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A) Testisten Sperm Ç›karma/ Aç›k Biopsi (TESE)
NOA’de testiste sperm üretiminin heterojen da¤›l›m› nedeni
ile tek bir bölgeden parça almak yerine testisin farkl› bölgelerinden parça almak, bir testiste sperm bulunamad›¤›nda
di¤er testise geçmek gereklidir. Ostad ve arkadaﬂlar›n›n NOA hastalarda yapt›¤› bir çal›ﬂmada, tek biopsi ile hastalar›n
% 28’inde sperm bulunmuﬂ, multipl biopsi ile bu oran›n
%58’e ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, tek taraf testisinde sperm bulunmayan hastalar›n %64’ünde di¤er testiste
sperm bulunmuﬂ ve NOA’de bilateral multipl TESE uygulamalar› önerilmiﬂtir.(1,26,27)
B) Mikroskopik TESE
Genel veya rejional anestezi alt›nda skrotum orta hatta 4cm
insizyon yap›larak dartos ve tunika vaginalis aç›l›p testise
ulaﬂ›l›r. Testis do¤urtulduktan sonra operasyon mikroskopu
yard›m› ile 6-8x büyütme alt›nda, tunika albunigea antimezenterik bölgede avasküler bölgeler tan›mlanarak transvers
olarak aç›l›r. Testis damarlar› ön yüzde transvers olarak
seyretti¤inden transvers insizyon ile damar hasar› daha az
olmaktad›r. Ancak dokular›n incelenmesi için daha geniﬂ yüzey elde edildi¤inden longitidünal insizyon da yap›labilir. Bipolar koter ile hemostaz sa¤lan›r. Daha sonra 15x veya 25x
büyütme alt›nda testis parankimi incelenir. Spermatogez
olan tubuller di¤erlerine göre daha geniﬂ, opak ve beyaz olarak görülür.(1,23,25,26,28)
Geniﬂ seminifer tubullerde sperm bulma olas›l›¤›n›n daha
yüksek oldu¤unu öngören subjektif de¤erlendirmeden y›lar
sonra NOA’de mikroTESE s›ras›nda tubullerin çap› mikrometre ile ölçülerek de¤erlendirilmiﬂtir. Buna göre sperm
bulmada seminifer tubul çap›n›n s›n›r de¤eri %86 sensitivite, %74.4 spesifisite ile 110 mikron olarak belirlenmiﬂtir.
E¤er seminifer tubul çap› 300 mikron ve üzerinde ise tek tubul biyopsisinin sperm elde etmede yeterli olaca¤› bildirilmiﬂtir. Sperm elde etme oran› tubul çap› 300 mikron ve üzerinde iken %84, 300 mikronun alt›nda iken %36 olarak bildirilmiﬂtir.(26,29)
MikroTESE ile elde edilen doku parçalar› perop incelenir.
Eksize edilen dokudan az bir miktar› doku suspansiyon s›v›s›nda yay›l›r. Faz mikroskopunda 200x büyütme ile incelenir. Bu incelemede, sperm bulunursa iﬂleme son verilir. E¤er
sperm bulunmazsa ayn› insizyon boyunca di¤er bölgelerden
mikrodisseksiyon ile doku al›n›p sperm aranmaya devam
edilir. Bir testiste sperm bulunmazsa, sperm aranmas› için
di¤er testise geçilmelidir. Yeterli miktarda sperm elde edildikten sonra bipolar koter ile hemostaz sa¤lan›r ve tunika
albuginea 5/0 prolen ile kapat›l›r. Tunika vaginalis ve dartos
4/0 kromik katgüt ile skrotum cildi 4/0 monocryl ile kapat›l›rak iﬂlem sonland›r›l›r.(1,26)
C) Yeni Uygulamalar:
TESE baﬂar›s›n› art›rmay› amaçlayan güncel bir çal›ﬂmada
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fertil ve infertil farelerin seminifer tubul damarlar›na anti
akrozomal antikorla konjuge fluoresan madde enjekte edilerek biorad multifoton mikroskopta incelenmiﬂ ve fertil grupta (sperm içeren) tubuller görüntülenebilmiﬂtir.(30)

n›n yan›nda daha az dokuyla daha fazla miktarda sperm elde edilebilmektedir. Yöntemin tek dezavantaj› operasyon süresinin daha uzun oluﬂu ve mikroskop gereklili¤idir.(28,33,34,36) (Tablo-4)

Robotik cerrahinin yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› günümüzde
robotik TESE (ROTESE) de gündeme getirilmiﬂ, ancak hipospermatogenezli köpeklerde yap›lan deneysel bir çal›ﬂmada ROTESE ile %89, Mikroskopik TESE ile %94 sperm elde edilebilmiﬂ ve aradaki fark istatiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r.(31)

Tablo-4: TESE ve mikroTESE ile al›nan doku, sperm say›s›
ve operasyon zaman›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

MikroTESE-TESE Karﬂ›laﬂt›rma
a) Sperm Elde Etme Baﬂar›s›:
Sperm elde etme oranlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda mikroTESE,
konvansiyonel yönteme göre daha avantajl› bulunmuﬂtur.(28,33-37) (Tablo-3) Okuba’nun çal›ﬂmas›nda hastalara
önce konvansiyonel TESE uygulanm›ﬂ e¤er sperm bulunamazsa mikroTESE iﬂlemine geçilmiﬂ, konvansiyonel yöntemle sperm bulunamayan hastalar›n % 30’unda mikroTESE yöntemiyle sperm elde edilmiﬂtir. Amer ve arkadaﬂlar›
100 NOA hastan›n bir testisine konvansiyonel TESE di¤er
testisine mikroTESE iﬂlemi uygulam›ﬂlar ve konvansiyonel
yöntemle %30, mikroTESE ile %47 oran›nda sperm bulmuﬂlard›r.(32,33)
Tablo-3: NOA’de TESE ve mikroTESE ile sperm bulma
oranlar›
TESE (%)
MikroTESE (%)
Ramasamy R, 2005
32
58
Raman JD, 2003
58
61
Tsujimura A, 2002
35
43
Okada H, 2002
17
45
Amer A,2000
30
47
Schlegel PN, 1999
45
63
Ortalama
36
53
Konvansiyonel TESE ile sperm bulunamayan hastalarda daha sonra yap›lan mikroTESE ile sperm bulunabilmektedir.
134 primer, 46 baﬂar›s›z konvansiyonel TESE giriﬂimi yap›lan NOA hastalara mikroTESE yap›ld›¤›nda sperm bulma
oranlar› s›ras› ile %44 ve %46 (aralar›ndaki fark ist. olarak
anlaml› de¤il) olarak bildirilmiﬂtir.(38)
MikroTESE baﬂar›s›n› bildiren son güncel veriler, yöntemi
keﬂfeden Schlegel taraf›ndan bildirilmiﬂtir. 792 NOA hastas›ndan mikroTESE ile sperm elde etme baﬂar›s› %60, gebelik %48, do¤um %40 olarak bildirilmiﬂtir.(39)
Schlegel ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda mikroTESE yönteminin
özellikle Sertoli cell only sendromunda konvansiyonel yönteme göre avantajl› oldu¤u belirtilmiﬂtir.(36)
Mikroskopik TESE’de sperm bulma oran›n›n yüksek olmas›-

Al›nan Doku miktar› (mg)
Sperm Say›s›
Operasyon Zaman› (dk.)

TESE
500
720
54
64.000
68

mikroTESE
2-10
9.4
5
160.000
146

MikroTESE yönteminde sperm elde etme baﬂar›s› tecrübeye
de ba¤l›d›r. 200 NOA hastas› mikroTESE yap›lma s›ras›na
göre her birinde 50 hasta olmak üzere 4 gruba ayr›ld›¤›nda
sperm elde etme oranlar›n›n s›ras› ile %40, %36, %48 ve
%60 oldu¤u bildirimiﬂtir. NOA’nin sperm elde etme oran› en
düﬂük histopatolojik grubu olan SCO’da baﬂar›, ilk 60 vakadan sonra anlaml› ﬂekilde artmaktad›r. (P=0.0043) Bununla birlikte iﬂlem süresi de ilk 50 vakadan sonra anlaml› olarak azalmaktad›r.(40)
b) Komplikasyonlar:
MikroTESE’nin komplikasyon oranlar›, makroskopik yönteme göre daha düﬂüktür. TESE sonras› komplikasyonlar›n
de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada akut ve kronik komplikasyonlar mikroTESE taraf›nda anlaml› olarak daha az bulunmuﬂ ancak her iki grupta da kal›c› devaskülarizasyon saptanmam›ﬂt›r.(33)
Konvansiyonel ve mikroskopik yöntemlerde komplikasyon
(hematom, inflamasyon, fibrozis) oranlar› s›ras› ile 3. ayda
%80, %40 (P=0.001), 6. ayda ise %25, %10 (P=0.04)
olarak bildirilmiﬂtir. Her iki yöntemle de postop 3. ve 6. ayda serum T düzeyinde anlaml› düﬂüﬂ (%20) olmaktad›r. Ancak T düzeyi 12. ayda preop düzeyin %85’ine, 18. ayda ise
%95’ine ulaﬂmaktad›r. T seviyesinin normal seviyesine ulaﬂmas› ile yöntemler aras›nda farkl›l›k bulunmamaktad›r.36
Daha az doku kayb›, daha fazla sperm bulma ve minimal
komplikasyon oran› ile mikroskopik TESE, NOA’de sperm
elde etmek için tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
TESE Tekrar›:
TESE, tekrar edilebilir bir yöntemdir. ‹lk TESE ile sperm
bulundu¤u durumda tekrarlayan TESE’lerde de sperm bulunabilmektedir. 628 NOA hastas›na %42 sperm bulma baﬂar›s› ile TESE yap›lm›ﬂ, sperm bulunan hastalara tekrarlanan
mikroTESE lerde sperm bulunabilece¤i ifade edilmiﬂtir.(21)
(Tablo-5)
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Tablo-5: Tekrarlanan TESE’lerde Sperm Bulma Oranlar›

Sperm bulma oran› (%)

1.tekrar (N=103) 2.tekrar (N=34)
75
82

Tekrarlanan TESE’ler aras›nda fertilizasyon ve gebelik
oranlar› benzer bulunmuﬂtur.(41)
TESE’nin tekrarlanmas› planland›¤›nda germinal epitelin
yenilenmesi, tubuluslar›n ﬂekillenmesi ve sperm elde etme
baﬂar›s›n›n art›r›lmas› için 6 ay beklenmelidir.(26)
TESE’nin Zamanlamas›:
TESE, ovum toplama (OPU) günü veya bir gün önce yap›l›r.
OPU günü veya bir gün öncesinde elde edilen spermler ile
fertilizasyon, gebelik ve do¤um oranlar› benzer bulunmuﬂtur.(42) (Tablo-6)

3.tekrar (N=11) 4.tekrar (N=6)
100
83

5.tekrar (N=2)
100

iyi s›n›r de¤er (%15.7), %71 spesifisite, %74 sensitivite ile
elde edilmektedir.46
Yaﬂ, FSH düzeyi ve Johnsen skorunun dahil edildi¤i bir baﬂka formüle göre (P=[1+exp(0.144xyaﬂ–0.059xFSH–
1.310xJohnsen skoru)]-1) %49.7 s›n›r de¤erine %78 sensitivite, %76 spesifisite ile ulaﬂ›lmaktad›r.47

Tablo-6: OPU günü ve OPU’dan bir önceki gün elde edilen
spermler ile fertilizasyon, gebelik ve do¤um oranlar›

Yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤unda testiküler histopatolojinin
NOA’de matür sperm bulmada prediktif faktör olarak kullan›labilece¤i bildirilmiﬂtir. Sperm bulma oranlar› s›ras› ile;
hipospermatogenezde %92 (%74-100), matürasyon arestinde %60 (%40-83), Sertoli cell only sendromunda %30
(%16-51) olarak saptanm›ﬂt›r.33-36,48-52 (Tablo-7)

Fertilizasyon
(%)
61.7
58.9

Nonobstrüktif azoospermide sperm elde etmede di¤er bir
prediktif parametre Y kromozom mikrodelesyonlar›d›r. ‹nfertil popülasyondaki s›kl›¤› %8.2 olan Y kromozom mikrodelesyonlar›n›n azoospermik gruptaki s›kl›¤› % 10-15’tir.26

OPU günü
OPU’dan önceki gün

Gebelik
(%)
34.8
29.2

Do¤um
(%)
26.1
21.7

OPU’dan önceki gün sperm bulman›n avantajlar›; laboratuar personelinin dikkatli sperm aramas› için zaman kazanmak, ameliyathane ve laboratuar aktivitelerinin daha iyi
planlanmas›, sperm bulunamad›¤›nda ovaryan hiperstimülasyon ve OPU’nun risklerinden uzaklaﬂmakt›r.
Sperm elde edildikten sonra ICSI uygulamas›na kadar geçen
süreçte yap›lan sperm kültürü ile sperm motilitesi art›r›labilmektedir. Yap›lan bir çal›ﬂmada NOA hastalar›nda yap›lan
sperm kültürü ile motilite 24.saatte %6, 48.saatte %12 olarak bildirilmiﬂtir. Böylece 24 saat sonra canl› spermin tan›mlanabilmesi aç›s›ndan avantaj elde edilmiﬂtir.(43)
Nonobstrüktif Azoospermide Sperm Bulmada Prediktif
Faktörler:
Nonobstrüktif azoospermide testis hacmi, serum FSH düzeyi, serum inhibin B düzeyi ve yaﬂ ile testiste matür sperm
bulma aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktur. Ancak güncel verilere göre yaﬂ, Klinefelter sendromunda sperm elde etmede
prediktiftir. 32 yaﬂ alt›nda sperm bulma oran› anlaml› olarak artmaktad›r. (6,44,45)
Tek baﬂ›na prediktif de¤eri olmayan parametrelerin birlikte
de¤erlendirildi¤i formüllerle sperm eldesini öngörmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.Yap›lan bir çal›ﬂmada NOA hastalar›nda sperm eldesini öngörmek üzere FSH, total testosteron ve inhibin B’nin birlikte de¤erlendirildi¤i bir formül
geliﬂtirilmiﬂtir: (P=[1+exp(5.201-0.048xFSH-0.449xTT0.021xinhibin B)]-1) Bu formüle göre sperm elde etmede en

Y kromozomu k›sa kolunda spermatogenez ile ilgili olan AZFa, b ve c olmak üzere baﬂl›ca 3 AZF bölgesi bulunmaktad›r. AZF bölgelerinde meydana gelen delesyonlar fertiliteyi
olumsuz yönde etkilemektedir. En s›k görülen delesyonlar s›ras› ile AZF c (%59.6), b (%15.8), b+c (%8.3), a (%4.9),
a+b+c (%3.8) ve a+b (%1.5)’tir Genel olarak AZFa delesyonu, Sertoli cell only sendromu ile; AZFb delesyonu matürasyon arresti ile; AZFc delesyonu ise hipospermatogenez ile
iliﬂkilendirilebilir. (53)
AZFc delesyonu varl›¤›nda ejakülatta sperm bulunabildi¤i,
azoospermik kalan hastalarda ise testisten sperm elde edilebildi¤i (%75 oran›nda), ancak AZFa ve AZFb delesyonunun
sperm eldesinde kötü prognostik faktörler oldu¤u belirtilmektedir.(6,23,54)
Parsiyel delesyonlar›n prognozu, komplet delesyonlara göre
daha iyidir. Komplet AZFa ve AZFb delesyonunda sperm bulunamazken parsiyel AZFa ve AZFb delesyonlar›nda sperm
bulunabilmektedir. AZF delesyonlar›nda sperm bulunursa
fertilizasyon ve gebelik elde edilebilir. Ancak unutulmamas›
gereken nokta AZF delesyonunun do¤acak erkek çocu¤a da
geçece¤i gerçe¤idir. (23,26,55)
Di¤er Prediktif Parametreler:
TESE öncesi Doppler ultrasonografi (USG) yard›m› ile testisin vasküler yap›s› ortaya konuldu¤unda vaskülarizasyonu artm›ﬂ bölgelerde sperm bulunma ihtimalinin artt›¤› ifade edilmiﬂtir. TESE öncesi Doppler USG ile testiküler vasküler in-
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Tablo-7: NOA’de Testis Histopatolojisine Göre Sperm Bulma Oranlar›
Su ve Seo
ark Seo
Hipospermatogenez (%)

79

89

Maturasyon aresti (%)

47

62

Spermatid aresti (%)

87.5

Sousa Tsujimura Okada
ve ark ve ark
ve Ark

Schlegel Koscinski Ramasamy Ortalama
ve ark
ve ark
ve ark

97.7

100

100

74

100

100

91.7

53.3

75

75

40

45.5

83

60.1

80

Primer spermatosit aresti (%)
Sertoli cell only (%)

Amer
ve ark

80

33.3
24

16

33.3
33.3

29.8

deks hesapland›¤›nda yöntemin sperm bulmay› öngörmede
(+) prediktif de¤eri %72, negatif prediktif de¤eri %75.6, sensitivitesi %47, spesifisitesi ise %90 olarak bildirilmiﬂtir. (56)
Öncesinde yüksek çözünürlüklü lazer Doppler USG ile testisin perfüzyon alanlar› belirlenerek yap›lan TESE ile sperm
elde etme etme olas›l›¤› yüksek olan bölgelerin öngörülebilece¤i bildirilmiﬂtir. Buna göre yüksek perfüzyonu olan testis
bölgelerinde (70 TPU-Doku perfüzyon ünitesi) %72 oran›nda sperm elde edilirken düﬂük perfüzyon olan bölgelerde (10
TPU) bu oran yaln›zca %13’tür. (57)
Sertoli cell only sendromlu hastalar›n testis dokusunda immunhistokimyasal yöntemlerle bak›lan GDNF (glial cell linederived neurotrophic factor)’nin az yo¤un, SCF (stem cell
factor)’nin ise yo¤un boyanmas›n›n TESE ile sperm bulmada iyi prognostik de¤eri oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu faktörler
ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde TESE ile sperm bulma oranlar› GDNF’nin az boyand›¤› grupta %50, orta ve yo¤un boyand›¤› grupta %33 iken; SCF’nin yo¤un boyand›¤› grupta
%47, orta ve az boyand›¤› grupta %31’dir. GDNF az boyanan dokuda ayn› zamanda SCF çok boyanm›ﬂsa sperm elde
etme oran› %100 olarak bildirilmiﬂtir.(58)
Semende haploid round hücre saptanma ihtimali azoospermik hastalarda %52, sperm konsantrasyonu 20 milyon/ml’nin alt›ndaki hastalarda %5, 20 milyon/ml’nin üzerindeki hastalarda ise %1’dir. Non-obstrüktif azoospermik
hastalar›n semenlerinde haploid hücrelerin gösterilmesinin
TESE ile sperm eldesinde prediktif de¤erinin oldu¤u ifade
edilmektedir. TESE ile sperm elde edilen hastalar›n
%84’ünde round spermatid, %100’ünde primer spermatosit
saptan›rken, baﬂar›s›z TESE grubunda bu oranlar %22 ve
%50 olarak bildirilmiﬂtir.(51,59)
Spermatogenez ile fenotipik özellikler aras›nda iliﬂki bulunmaktad›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada NOA hastalar›nda sol el 2.
ve 4. parmak uzunluklar›n›n oran› ile TESE sonuçlar› aras›nda iliﬂki bildirilmiﬂtir. Buna göre 2/4. parmaklar aras›ndaki oranlar 0.97 oldu¤unda sperm bulunamazken bu oran
1 oldu¤unda sperm bulma oran› %57’dir (P=0.019).60

22.5

33.9

40

23.5

51

30.4

Yap›lan son çal›ﬂmalarda spermatogenez bozuklu¤u olan
testis dokusunda protamin-1 / protamin-2 oran›n›n bozuldu¤u ve sperm elde etmede prognostik önemi olabilece¤i bildirilmektedir.(61)
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