İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi

Yeni Basımın özellikleri
• Her bir prosedüre ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kullanılması kolay bir format;
• Metodolojiyi açıklayan ve sonuçların yorumlanmasına yardımcı olan ilave materyal
• Çeşitli sperm patolojilerini gösteren sayısız ayrıntılı mikrografiler;
• Sperm numunesinin hazırlanması ve dondurularak saklanmasına ilişkin bölümler;
• Değişik semen karakteristik özellikleri için kanıtlara dayalı referans aralıkları ve
sınırları.
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BÖLÜM 1 Temel bilgiler
1.1 Giriş
İnsan semeni analizlerinin standardize edilmesine giderek artan gereksinmeye yanıt
olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk kez 1980 yılında (WHO laboratory manual for the
examination of human semen and sperm–cervical mucus interaction [İnsan semeni
ve sperminin incelenmesi–servikal mukusla etkileşimi]) adlı el kitabını yayınlanmıştır. El
kitabı, o zamandan beri üç kez güncellenmiş ve birçok dile çevrilmiştir. Son 30 yıldır el
kitabının evrensel standartları sağladığının farkına varılmış, dünya ölçeğinde araştırma ve
klinik laboratuvarları tarafından yaygın biçimde kullanılmıştır.
Bu başarıya rağmen, el kitabının önceki basımlarındaki bazı önerilerin yeni kanıtların
ışığı altında gözden geçirilmesi, bazı kavramların ise daha fazla açıklama ve destekleyici
kanıta ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerin etkisiyle WHO, el kitabında
tanımlanan yöntemlerin, doğrulama, değiştirme ve güncelleştirme amacıyla tümüyle
gözden geçirilmesi için bir editörler kurulu oluşturmuştur. Bu zor bir durumdu, çünkü
bu el kitabında anlatılan yöntemlerle elde edilen sonuçlara ilişkin veriler yetersizdi.
Bazen sağlam akreditasyonlu laboratuvarlar tutarlı sonuçlar elde etseler de, bu durum
diğerleri tarafından doğrulanmamıştı. Bu durumlarda editörler kurulu, ilgili literatürü
değerlendirdikten sonra bir uzlaşıya varmıştır.
Laboratuvar teknisyenleri ve bilim adamlarından, özellikle yöntem tanımlarına dair
daha fazla ayrıntı gereksinimi olduğu konusunda birçok ek öneri alınmıştır. Önceki
basımlarda ayrıntıların olmaması, bazı laboratuvarların WHO el kitabına göre semen
analizini yaptıklarını iddia etmelerine rağmen, başka yerlerde tanımlanan yöntemleri
seçtikleri veya yöntemleri kendilerine göre uyarladıkları anlamına gelmektedir. Dünya
çapında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla, el kitabının bu basımı çok daha
fazla ayrıntı içermekte, alternatif analiz yöntemleri sunulduğunda ise bunun gerekçesi
açıklanmaktadır. Sonuçlarını basılı makalelerle rapor ederken laboratuvarların, bu el
kitabınından bahsederlerken hangi spesifik yöntemi kullanmış olduklarını belirtmeleri
önerilir.

1.2 Beşinci baskı
Beşinci basım üç kısımdan ibarettir: semen analizi (Bölüm 2–4), spermin hazırlanması
(Bölüm 5 ve 6) ve kalite güvence (Bölüm 7). Semen analizini ele alan 1. Kısım, kitabın
önceki basımlarına benzemekle birlikte üç bölüme ayrılmıştır: semen kalitesini
belirlemede güçlü, rutin standart yöntemler ve halen rutin olarak kabul edilmeyen, belli
durumlarda veya laboratuvarın seçimine ve araştırma testleri olarak kullanılabilen isteğe
bağlı testler. Normalde androloji laboratuvarında semen kültürü yapılmadığından, bu
konu sadece steril semen toplanması bölümünde verilmiştir. Spermin hazırlanmasına
ilişkin bölüm, ejakülatın ötesinde testis ve epididimden elde edilen spermatozoayı da
kapsamaktadır. Notlar (metodolojinin açıklaması), Yorumlar (sonuçların yorumlanması) ve
Kutular (ek açıklayıcı notlar) gibi metodolojik direktiflerin madde başlıkları işaretlenmiştir.
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Beşinci baskının başlıca özellikleri aşağıda özetlenmiştir:
• Semen analizine ilişkin bölümler çalışma çözeltilerinin, işlemlerin, hesaplamaların ve
yorumun ayrıntılarını içermektedir. Böylece, sunulan metodoloji anlatımı, el kitabının
diğer kısımlarına minimal çapraz referansla eklenmiştir.
• Spermin hazırlanmasına ait bölüm genişletilmiş ve spermatozoanın dondurularak
saklanmasına (kriyoprezervasyon) ilişkin de bir bölüm eklenmiştir. Servikal
mukus analiz süreçleri, isteğe bağlı işlemler bölümünde ve mukusun karakteristik
özelliklerinin bulunduğu ekte anlatılmıştır.
• Eski basımlara göre daha az sayıda ek konulmuş, ekler özel veya nadiren gereken
bilgilerle sınırlandırılmıştır.
• Sperm sayılarının değerlendirilmesi. Semen dilüsyonları ve bir semen numunesinde
spermatozoa sayısını değerlendirmek için kullanılan sayma kamarasının alanları
değiştirilerek, mükerrer numunelerde 200 spermin sayılmasına olanak tanınmıştır.
Örneklem hatalarının önemi ve elde edilen sayısal sonuçların kesinliği vurgulanmıştır.
Editörler Kurulu, sperm konsantrasyonuna göre her bir ejakülatta toplam sperm
sayısının testiküler fonksiyonu daha doğru değerlendirdiğini düşünmüştür. Ancak, bu
yöntem için de semen hacminin doğru ölçülmesi gerekmektedir.
• Azoosperminin değerlendirmesi. Yüzeysel olarak basit olmasına rağmen azoospermi
tanısı, az sayıda spermatozoa sayılmasıyla ilişkili büyük hatalar, incelenecek çok
sayıda mikroskobik alan ve debris yüklü sperm pelletlerinin incelenmesinin zorluğu
gibi birçok faktörle karmaşıklaşmaktadır. Bu konuda önerilen değişiklikler; fikse
edilmiş ancak santrifüj edilmemiş numunelerin incelenmesi ve uygulanan sayım
yöntemlerinin duyarlılığının belirtilmesidir. Ancak, tedaviye yönelik işlemler için yeterli
sayıda hücre toplanması amacıyla gereken santrifüjleme yöntemleri ve vazektomi
sonrası semenin değerlendirmesi için fikse edilmemiş numunelerde hareketli
spermatozoa saptama yöntemleri de dahil edilmiştir.
• Sperm hareketliliğinin değerlendirilmesi. Daha önceki basımlardan ana bir fark da,
sperm hareketliliğinin kategorilere ayrılmasında olmuştur. Artık, spermatozoanın
ileri hareketli, yerinde hareketli ve hareketsiz olarak kategorize edilmesi gerektiği
önerilmektedir (a,b,c veya d şeklinde derecelendirme yerine).
• Sperm morfolojisinin değerlendirilmesi. Bazı laboratuvarlar yalnızca normal şekilli
spermleri değerlendirirken, diğerleri spermin tipi, yerleşimi ve anormalliklerin
boyutunun daha önemli olduğunu düşünür. Bu ayırt edici veya yarı-kantitatif
değerlendirmelerin semen analizinin değerini artırıp-artırmadığı konusu hâlâ
tartışmalıdır. Normal formların yüzdesiyle (kesin sınıflandırma veya morfolojinin
bilgisayar yardımlı değerlendirmesiyle tanımlandığı gibi) in vivo ortamda döllenme
(fertilizasyon) oranları arasındaki ilişkiyi destekleyen kanıtlar, semen içinde spermin
morfolojik olarak farklı alt popülasyonlarının belirlenmesine çalışılmasını haklı
göstermektedir. Bu basımda, normal ve sınırda normal spermatozoanın daha fazla ve
daha kaliteli mikrograflarına yer verilmiş ve her birinin neden bu şekilde sınıflandırıldığı
da açıklanmıştır. Bu yaklaşımın, spermleri tutarlı biçimde kategorize eden eğitimli
teknisyenlere yardımcı olması gerekir. Bir fertil popülasyona ilişkin güncel veriler,
morfolojik olarak normal formların yüzdeleri konusunda referans değerlerinin
hesaplanmasına olanak tanımıştır.
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• Kalite kontrol. Bu bölüm tamamen yeniden yazılmıştır. Analiz yöntemlerinin güçlü
olması için semen analizi kalite güvence kontrollerinin de çok sıkı olması gerekir.
Kalite kontrol sonuçları tatminkâr olmadığı zaman, laboratuvar performansının nasıl
iyileştirileceğine ilişkin ipuçları ve öneriler verilmektedir.
• Referans aralıkları ve referans sınırları. Partnerleri 12 ay veya daha kısa sürede gebe
kalmış fertil erkeklerin semen kalitesi, bu el kitabındaki referans değerlerine kaynak
teşkil etmiştir. Referans aralıklarını oluşturmak için üç kıta ve sekiz ülkede yakın
zamanda baba olmuş kişilerden alınmış yaklaşık 400–1900 semen numunesinden
elde edilen ham veriler kullanılmıştır. Konvansiyonel istatistiksel gelenek, eşik değer
olarak iki yanlı referans aralığının 2,5 persentilini (2,5’inci yüzdelik dilimini) kabul
etmek ve bunun dışındaki değerlerin farklı bir popülasyondan geldiğini düşünmektir.
Ancak semen söz konusu olduğunda, herhangi bir parametreye ait yüksek değerlerin
fertiliteye zararlı olma olasılığı bulunmadığından, tek yanlı referans aralığının
kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmüştür. Alt referans sınırı olarak 5. yüzde
birlik değer kabul edilmiş ve her bir semen parametresi için tam dağılım grafiği de Ek
1’de verilmiştir

1.3 El kitabının kapsamı
Burada anlatılan yöntemler semen analizinin kalitesi ve sonuçların karşılaştırılabilirliğini
iyileştirmeyi amaçlayan kılavuzlardır. Yerel, ulusal ve küresel akreditasyon makamları
tarafından zorunluluk gibi kabul edilmesi gerekmemektedir. Semen analizi, erkeğin
fertilite durumunun araştırılması kadar, erkek fertilitesinin düzenlenmesi sırasında ve
sonrasında, spermatogenezi izlemek amacıyla hem klinik hem de araştırma ortamlarında
yararlı olabilir.
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BÖLÜM 2 Standart işlemler
2.1 Giriş
Ejakülasyon sırasında semen, spermatozoanın konsantre süspansiyonundan oluşturulur,
iki epididimde depolanır, aksesuar cinsel organlardan gelen sıvı salgılarla karışır ve
seyreltilir. Semen birkaç bolus şeklinde atılır. Vazektomi öncesi ve sonrası semen
hacimlerinin karşılaştırması, semen hacminin yaklaşık % 90’ının aksesuar bezlerden
(Weiske, 1994), esas olarak prostat ve seminal keselerden, önemsiz miktarlarda da
bulbouretral bezler (Cowper bezi) ve epididimlerden gelen salgılardan oluştuğunu
göstermektedir.
Semen başlıca iki ölçülebilir özelliğe sahiptir:
• toplam spermatozoa sayısı. Testislerden sperm üretimi ve post-testiküler duktal
sisteminin açık olduğunu gösterir.
• değişik aksesuar bezler tarafından katkı sağlanan toplam sıvı hacmi: Bezlerin
salgılama aktivitesini yansıtır.
Spermatozoanın özellikleri (vitalite, motilite ve morfoloji) ve seminal sıvının bileşimi de
sperm fonksiyonu için önemlidir.
Cinsel birleşme sırasında ejakülatın ilk kısmını oluşturan spermden zengin prostat
fraksiyonu, vajinaya doğru yayılan servikal mukusla temas kurarken (Sobrero ve
MacLeod, 1962), sıvının geri kalan kısmı vajinada bir havuz halinde kalır. Aksine,
laboratuvar ortamında ejakülatın hepsi bir kapta toplandığından, spermatozoa seminal
kese kaynaklı proteinlerden gelişmiş bir koagulum içine hapsedilir. Bu koagulum,
daha sonra prostatik proteazlar tarafından sıvılaştırılır (likefaksiyon). Bu sırada sıvının
osmolalitesi yükselir (Björndahl ve Kvist, 2003; Cooper ve ark., 2005).
Semen numunelerinin kalitesinin ejakülatın oluşum tarzına göre değiştiğine ilişkin bazı
kanıtlar mevcuttur. Laboratuvar yakınındaki bir odada mastürbasyonla alınıp kaplar içine
toplanan ejakülatlar, evde cinsel birleşme sırasında spermisit içermeyen kondomlara
alınan ejakülata göre daha düşük kalitede olabilmektedir (Zavos ve Goodpasture,
1989). Mastürbasyonla numune verene kadar geçen ve ejakülasyondan önceki seminal
emisyonu da kapsayan süre, semenin kalitesini de etkilediği için, bu farklılık, değişik bir
cinsel uyarılma biçimini yansıtabilir (Pound ve ark., 2002).
Belli numune toplama koşulları altında semen kalitesi, testislerde sperm üretimi,
aksesuar organ salgıları, yakın zamanda geçirilmiş (özellikle ateşli) enfeksiyonla
birlikte cinsel perhiz süresi gibi genellikle değiştirilemez faktörlere bağlıdır. Bu faktörler
kaydedilmeli ve sonuçları yorumlarken göz önüne alınmalıdır.
Laboratuvarda semen kalitesinin ölçüm sonuçları aşağıdaki faktörlere bağlı olacaktır:
• numunenin tümüyle toplanması: Ejakülasyon sırasında atılan ilk semen fraksiyonları
esasen spermden zengin prostat sıvısıyken, daha sonraki fraksiyonlar daha çok
seminal kese sıvısını içerir (Björndahl ve Kvist, 2003). Bu nedenle, ejakülatın ilk
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(spermden zengin) fraksiyonunun kaybı son fraksiyonunun kaybına göre semen
analizi sonuçlarını daha fazla etkilemektedir.
• ejakülasyon sırasında konsantre epididim spermatozoasını seyrelten sıvılar salgılayan
aksesuar cinsel bezlerin aktivitesi (Eliasson, 2003). Ejakülattaki toplam sperm
sayısının aksine (sperm konsantrasyonuyla semen hacminin çarpımı) diğer üreme
organlarının işlevlerinden etkilendiği için, sperm konsantrasyonu, testiküler sperm
üretiminin doğrudan ölçütü değildir. Örneğin, en azından bazı toplumlarda yaşla
birlikte seminal sıvı ve toplam sperm üretimi birlikte azaldığından, genç ve yaşlı
erkeklerin semenlerindeki sperm konsantrasyonları benzer olabilmesine rağmen,
toplam sperm sayıları farklılık gösterebilir (Ng ve ark., 2004).
• son cinsel aktiviteden itibaren geçen zaman. Spermatozoa epididimlerde toplanır,
daha sonra uretra içine taşar ve idrarla yıkanıp atılır (Cooper ve ark., 1993; De Jonge
ve ark., 2004). Epididim işlevleri bozulmadığı sürece (Correa-Perez ve ark., 2004),
spermlerin vitalitesi ve kromatini cinsel perhizin uzamasından (Tyler ve ark., 1982b;
De Jonge ve ark., 2004) olumsuz etkilenmemektedir.
• sondan bir önceki cinsel perhiz süresi: Epididimler tek bir ejakülasyonla tamamen
boşalmadığından (Cooper ve ark., 1993) bir önceki ejakülasyondan bir miktar
spermatozoa kalır. Bu durum, ejakülattaki spermatozoanın yaş dağılımını ve kalitesini
etkilemektedir (Tyler ve ark., 1982a). Bu etkilenmenin boyutunu saptamak zor olduğu
için nadiren hesaba katılmaktadır.
• ejakülat başına düşen spermatozoa sayısını etkileyen testis büyüklüğü (Handelsman
ve ark.,1984; WHO, 1987; Behre ve ark., 2000; Andersen ve ark., 2000). Testislerin
büyüklüğü, sperm morfolojisini de etkileyen spermatogenetik aktivitenin düzeyini
yansıtır (Holstein ve ark., 2003).
Yorum: Semen kalitesindeki geniş çaplı biyolojik değişkenlik (Castilla ve ark., 2006),
yukarıda sıralanmış birçok faktörü yansıtır ve tüm semen ölçümlerinin çok kesin olmasını
gerektirir.

Bu değişken ve geniş ölçüde kontrol edilemeyen faktörler, bireyin semen bileşimindeki
kişiye özgü değişkenliği de açıklamaktadır (Baker ve Kovacs, 1985; Alvarez ve ark.,
2003). Şekil 2.1, erkek hormonal kontrasepsiyon çalışmasının plasebo koluna katılan
beş sağlıklı genç gönüllü erkeğin semen bileşiminde zamanla oluşan değişkenliği
göstermektedir. Bu çeşit değişkenlikler semen analizlerinin yorumlanması açısından bazı
sonuçlara yol açmaktadır.
• Tek bir semen numunesinin değerlendirilmesiyle bir erkeğin semen kalitesini
tanımlamak mümkün değildir.
• Temel verileri elde etmek için iki veya üç numuneyi incelemek yararlı olur (Poland ve
ark., 1985; Berman ve ark., 1996; Carlsen ve ark., 2004; Castilla ve ark., 2006; Keel,
2006).
Ejakülattaki tüm spermatozoa topluluğunda yapılan ölçümler fertilizasyon (dölleme)
bölgesine ulaşan birkaç spermin dölleme kapasitesini tanımlayamaz, ancak
bu durumdan bağımsız olarak semen analizi, bireyin klinik durumu hakkında
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temel bilgiler sağlar. Sonuçlarla geçerliliği onaylanmış yararlı bilgiler sağlanması
amaçlanıyorsa, semenin toplanması ve analizi her yönden uygun biçimde standardize
edilmiş yöntemlerle gerçekleştirilmelidir. Bu bölümde tanımlanan testler, semen
değerlendirmesinde temel aşamaları temsil eden kabul görmüş prosedürlerdir.

Toplam sayı (106)

Konsantrasyon (106 / ml)

Şekil 2.1 Bir buçuk yılda toplam spermatozoa sayısı ve sperm konsantrasyonunda oluşan değişiklikler

Gün

Gün

Schering Plough ve Bayer Schering Pharma AG firmalarının izniyle

Semen analizi (ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacak olan) aşağıdaki aşamaları
içerir:
İlk 5 dakika içinde:
• Numune kabını likefaksiyon için laboratuvar sehpası üstüne veya bir inkübatörde
(37°C) bekletmek.
Otuz ilâ 60 dakika arasında:
• Likefaksiyon ve semen görünümünün değerlendirilmesi.
• Semen hacminin ölçümü.
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• Semen pH’sının ölçümü (gerekiyorsa).
• Mikroskobik görünüm, sperm motilitesi ve sperm sayısını belirlemek için gerekli
seyreltme derecesini değerlendirmek üzere bir ıslak preparatın hazırlanması.
• Spermlerin vitalitesini değerlendirmek (hareketli hücrelerin yüzdesi düşükse).
• Sperm morfolojisini değerlendirmek için semenden yayma preparatı hazırlamak.
• Sperm konsantrasyonunu değerlendirmek üzere semeni seyreltmek.
• Sperm sayısını değerlendirmek.
• MAR [(mixed antiglobulin reaction (karma antiglobülin reaksiyonu)] testi uygulamak
(gerekiyorsa).
• Peroksidaz pozitif hücreleri değerlendirmek (yuvarlak hücreler mevcutsa).
• İmmunobead [IB] testi için spermatozoa hazırlamak (gerektiğinde).
• Semenin santrifüjü (biyokimyasal belirteçler analiz edilecekse).
Üç saat içinde:
• Numunelerin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmesi (gerekiyorsa).
Dört saat sonra:
• Yayma preparatlarının fiksasyonu, boyanması ve sperm morfolojisi açısından
değerlendirilmesi.
Aynı gün ileri saatlerde (numuneler dondurulmuşsa izleyen günlerde)
• Aksesuar bez belirteçlerinin analizi (gerekiyorsa).
• İndirekt immunobead (IB) testini uygulamak (gerekiyorsa).

2.2 Numune toplama
2.2.1 Hazırlama
• Semenin ortam sıcaklığındaki değişikliklere maruziyetini kısıtlamak, numunenin
alınmasıyla analizi arasındaki zamanı kontrol etmek amacıyla numunenin
laboratuvarın yakınındaki özel bir odada verilmesi gerekir (istisnalar için Bölüm 2.2.5
ve 2.2.6’ya bkz).
• Numune en az iki en çok yedi günlük cinsel perhizden sonra alınmalıdır. İlâve numune
gerekirse, her defasında cinsel perhiz süresi mümkün olduğu kadar sabit tutulmalıdır.
• Kişiye semen numunesinin alınmasıyla ilgili anlaşılır yazılı ve sözlü bilgilendirme
yapılmalıdır. Semen numunesinin tamamının toplanması ve numunenin herhangi bir
kısmının ziyan olması halinde durumun ilgiliye bildirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
•

Rapor formuna aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir (bkz Ek 6, Bölüm A6.1): kişinin adı,
doğum tarihi, kişisel kod numarası, cinsel perhiz süresi, numunenin alındığı gün ve
saat, numunenini eksiksiz olup-olmadığı, numunenin elde edilmesindeki herhangi bir
zorluk, numunenin alınmasıyla semen analizine başlanması arasında geçen süre.
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2.2.2 Tanısal veya araştırma amacıyla semenin toplanması
• Numune mastürbasyonla elde edilmeli, ejakülat spermatozoa için toksik olmadığı
doğrulanmış cam veya plastikten temiz ve geniş ağızlı bir kap içine alınmalıdır (bkz
Kutu 2.1).
• Ejakülasyondan sonra spermatozoayı olumsuz etkileyebilen geniş çaplı ısı
değişikliklerinden kaçınmak için, numune kabı 20°C ilâ 37°C arasındaki ortam
sıcaklığında tutulmalı, kabın üzerine erkeğin adı, kod numarası, numunenin alındığı
tarih ve saatin yazılı olduğu bir etiket yapıştırılmalıdır.
• Semen likefiye olurken numune kabı laboratuvar sehpası üzerinde veya bir
inkübatörde (37°C) bırakılır.
• Semen numunesi tam değilse, özellikle ilk, yani spermden zengin fraksiyonu eksikse,
bu durumu raporda bildirin. Numune eksikse, 2–7 gün arasında bir cinsel perhiz
döneminden sonra ikinci bir numune alınmalıdır.
Kutu 2.1 Semen toplama kaplarının uyumluluğunu doğrulama
Yüksek sperm konsantrasyonu ve iyi sperm hareketliliği olan birkaç semen numunesi seçin.
Her bir numunenin yarısını toksik olmadığı bilinen (kontrol) bir kabın, diğer yarısını ise test
edilen kabın içine koyun. Oda sıcaklığında veya 37ºC’de 4 saat boyunca saatlik olarak her
iki numunede sperm hareketliliğini değerlendirin (bkz Bölüm 2.5). Her değerlendirmede
kontrol ile test numunesi arasında farklılık yoksa (ikili t testiyle değerlendirildiğinde P > 0,05)
test kaplarının spermatozoa için toksik olmadığı ve semen toplama gerekliliklerini karşıladığı
düşünülebilir.

2.2.3 Yardımlı üreme teknikleri için semenin steril toplanması
Tanı amaçlı toplamada olduğu gibi (bkz Bölüm 2.2.2) uygulanır, ancak numune kapları,
pipet uçları ve karıştırma için kullanılan pipetlerin steril olması gereklidir.
2.2.4 Mikrobiyolojik incelemeler için semenin steril toplanması
Bu durumda, semen dışı kaynaklardan gelen kontaminasyondan (örn. deriden gelen
ortakçı mikroorganizmalar) kaçınılmalıdır. Numune kapları, pipet uçları ve karıştırma için
kullanılan pipetlerin steril olması gereklidir.
Kişi:
• İdrarını yapmalı.
• Deriden gelen ortakçı mikroorganizmalarla bulaşma olasılığını azaltmak için ellerini ve
penisini sabunla yıkamalı.
• Sabunu iyice durulamalı.
• Ellerini ve penisini yeni bir tek kullanımlık peçeteyle kurulamalı.
• Steril bir kap içine boşalmalıdır.
Not: Semen numunesinin alınmasıyla mikrobiyoloji laboratuvarında araştırmanın başlaması
arasındaki süre 3 saati geçmemelidir.
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2.2.5 Semenin evde alınması
• Klinikte mastürbasyonla numune verilemediği veya laboratuvar yakınında uygun bir
mekânın mevcut olmadığı istisnai durumlarda, semen numunesi evde alınabilir.
• Kişiye, semen numunesinin alınmasına ilişkin anlaşılır yazılı ve sözlü bilgilendirme
yapılmalıdır. Bilgilendirmede; semen numunesinin, spermden zengin ilk bölümü de
içerecek şekilde tam olması gerektiği, numunenin herhangi bir kısmının ziyan olması
halinde durumun ilgiliye bildirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Numune tam değilse,
bu durum raporda bildirilmelidir.
• Kişiye daha önceden tartılmış, üzerinde adı ve tanıtım kod numarası yazılmış bir kap
verilmelidir.
• Kişi, semeni verdiği zamanı kaydetmeli ve numuneyi laboratuvara bir saat içinde
getirmiş olmalıdır.
• Laboratuvara taşınma sırasında numune 20°C ilâ 37°C arasında muhafaza
edilmelidir.
• Raporda numunenin evde veya laboratuvar dışında başka bir yerde alındığı
belirtilmelidir.

2.2.6 Semenin kondomla alınması
• Mastürbasyonla numune alınamayan istisnai durumlarda, cinsel birleşme sırasında
kondom içine numune alınabilir.
• Semenin alınması amacıyla tasarlanmış ve toksik olmayan özel kondomlar
kullanılmalıdır; bu kondomlar piyasada bulunmaktadır.
• Kişiye kondom üreticisi tarafından kondomun kullanımı, ağzının kapatılması,
laboratuvara gönderilmesi veya götürülmesi konularında bilgi verilmelidir.
• Kişi, semeni verdiği zamanı kaydetmeli ve numuneyi laboratuvara bir saat içinde
getirmiş olmalıdır.
• Laboratuvara taşınma sırasında numune 20°C ilâ 37°C arasında muhafaza
edilmelidir.
• Raporda, numunenin evde veya laboratuvar dışında başka bir yerde, cinsel birleşme
sırasında özel bir kondom kullanılarak alındığı kaydedilmelidir.

Not: Spermatozoanın hareketliliğini bozan maddeler içerdiği için, sıradan lateks kondomlar
semen alınması amacıyla kullanılmamalıdır (Jones ve ark., 1986).

1.Yorum: En yüksek sayıda spermatozoa içeren ejakülatın ilk kısmı ziyan olabildiğinden,
coitus interruptus (dışarıya boşalma) güvenilir bir semen toplama yöntemi değildir. Dahası,
numunenin hücresel ve bakteriyolojik kontaminasyonu söz konusu olabildiği gibi, vajina
sıvısının asit pH’sı sperm motilitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
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2.Yorum: Kişi semen numunesi veremiyorsa, postkoital test (bkz Bölüm 3.3.1) spermatozoa
hakkında bilgi verebilir.

2.2.7 Numunelerin güvenli biçimde işlenmesi
Semen numuneleri tehlikeli enfeksiyon etkenleri (örn: insan immünyetmezlik virüsü [HIV],
hepatit virüsleri veya herpes simpleks virüsü) içerebildiğinden, biyolojik açıdan riskli
maddeler olarak ele alınmalıdır. Numune; biyolojik analiz, intrauterin inseminasyon (IUI),
in vitro fertilizasyon (IVF) veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için işlemlerden
geçirilecekse (bkz Bölüm 5.1) veya semen kültürü yapılacaksa (bkz Bölüm 2.2.4) steril
malzemeler ve teknikler kullanılmalıdır. Ek 2’de bulunan emniyet kılavuzlarına kesinlikle
uyulmalıdır. Laboratuvarın güvenliği için iyi laboratuvar pratiği gereklidir (WHO, 2004).

2.3 İlk makroskobik değerlendirme
Semen analizi, likefaksiyondan hemen sonra basit inspeksiyonla (gözle muayene)
başlamalıdır. Dehidratasyon veya ısı değişikliğinin semen kalitesini olumsuz
etkilemesinden kaçınmak için, ejakülasyondan sonra tercihen 30 dakika, en fazla bir saat
içinde analiz yapılmalıdır.
2.3.1 Likefaksiyon
Toplama kabına ejakülasyonunun hemen ardından semen, tipik olarak yarı katı
koagüle kitle şeklindedir. Oda sıcaklığında birkaç dakika içinde genellikle likefiye
olmaya (incelmeye) başlar. Bu sırada sıvı içinde heterojen topaklardan oluşan karışım
görülecektir. Likefaksiyon devam ederken semen daha homojen ve hemen hemen su
gibi bir hale gelir. Son evrelerde yalnızca küçük koagülasyon alanları kalır. Numunenin
tümü oda sıcaklığında genellikle 15 dakika içinde likefiye olur, bu durum nadiren
60 dakika veya daha uzun zaman alabilir. Altmış dakika içinde tam bir likefaksiyon
oluşmazsa, bu durum kaydedilmelidir. Evde toplanan veya kondom içine alınan semen
numuneleri normal olarak laboratuvara ulaştıklarında likefiye olmuş olacaklardır.
Normal şekilde likefiye olmuş semen numunelerinin içinde klinik bir değer taşımayan,
pelteye benzer, sıvılaşmamış, jel benzeri granüller (jelatinöz cisimler) bulunabilir. Ancak,
mukus iplikçiklerinin varlığı semen analizini etkileyebilir.
Not 1: Likefaksiyon, yukarıda tanımlandığı gibi, hem makroskobik hem de mikroskobik
olarak tanınabilir. Semen likefiye oldukça hareketsiz spermatozoa hareket yetisi kazanabilir.
Mikroskobik incelemede hareketsiz spermatozoa gözlemlenirse, likefaksiyon sürecinin
tamamlanması için daha fazla zaman ayrılması gerekir.

Not 2: Likefaksiyon sırasında numune kabının oda sıcaklığında veya 37oC’ye ayarlanmış
inkübatörde iki boyutlu karıştırıcıyla sürekli olarak nazikçe karıştırılması veya döndürülmesi,
homojen bir numune oluşturmaya yardımcı olabilir.

Not 3: Semen 30 dakika içinde sıvılaşmazsa semen analizine başlamayın, 30 dakika daha
bekleyin. Altmış dakika içinde likefaksiyon oluşmazsa Bölüm 2.3.1.1’de belirtildiği şekilde
devam edin.
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2.3.1.1 Likefaksiyonda gecikme
Bazen numuneler likefiye olmayabilmekte, semenin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
Bu olgularda semenin mekanik karıştırma veya enzimatik parçalama gibi ek işlemlerden
geçirilmesi gerekebilir.
1. Bazı numunelerde likefaksiyon, eşit miktarda fizyolojik medyum (örn: Dulbecco
fosfat-tamponlu salin; bkz Ek 4 bölüm A 4.2) ilâve edilip ardından yinelenen
pipetlemelerle başlatılabilir.
2. Bozuk homojenite, şırıngaya takılı18 gauge (iç çapı 0,84 mm) veya 19 gauge (iç çapı
0,69 mm) künt iğneden nazikçe 6–10 kez geçirilerek bir miktar giderilebilir.
3. Geniş özgüllük derecesine sahip proteolitik bir enzim olan bromelainle (EC 3.4.22.32),
parçalanma, likefaksiyonun başlatılmasına yardımcı olabilir (bkz Kutu 2.2).

Kutu 2.2 Bromelainin hazırlanması
Dulbecco fosfat-tamponlu salin içinde 10 U/ml bromelain hazırlayın (Ek 4, Bölüm A4.2).
Çözünmesi zor olmasına rağmen, karıştırmayla çoğunun 15–20 dakika içinde çözünmesi
gerekir. Semeni 1+1 oranında (1:2) 10 IU/ml bromelainle seyreltin, bir pipet ucuyla karıştırın
ve 10 dakika 37ºC’de inkübe edin. Analizlere devam etmeden önce numuneyi iyice
karıştırın.

Yorum: Bu işlemler seminal plazmanın biyokimyasını, sperm motilitesini ve sperm
morfolojisini olumsuz etkileyebileceğinden, kullanımları mutlaka kaydedilmelidir. Sperm
konsantrasyonunu hesaplarken, semenin bromelainle 1+1 (1:2) oranında seyreltildiği göz
önüne alınmalıdır.

2.3.2 Semen viskozitesi
Likefaksiyondan sonra semen, nazikçe, geniş kalibreli (yaklaşık 1,5 mm çapında) tek
kullanımlık plastik pipet içinden aspire edilerek, yerçekimiyle damlamaya bırakıldığında
oluşan iplikçiği gözleyerek, numunenin viskozitesi tahmin edilebilir. Normal semen
pipetten belirgin küçük damlalar şeklinde düşer. Viskozite anormal ise damla 2 cm’den
uzun iplikçik oluşturur.
Alternatif olarak viskozite, numunenin içine bir cam çubuk sokup çekerek oluşturulan
iplikçiğin uzunluğu gözlenerek de değerlendirilebilir. İplikçik 2 cm’den uzunsa
viskozitenin anormal olduğu kaydedilir.
Kısmen likefiye olmamış numunenin aksine, viskoz semen numunesi homojen
yapışkanlık sergiler ve kıvamı zamanla değişmez. Yüksek viskozite, numunenin elastik
özellikleriyle tanınabilir. Pipetle alınmaya çalışıldığında kitlesi kendine sıkıca yapışıktır.
Viskoziteyi azaltmaya yönelik yöntemler gecikmiş likefaksiyonda olduğu gibidir (bkz
Bölüm 2.3.1.1).
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Yorum: Yüksek viskozite sperm hareketliliğinin ve konsantrasyonunun belirlenmesini, antikor
kaplı spermin saptanmasını ve biyokimyasal belirteçlerin ölçümünü olumsuz etkileyebilir.

2.3.3 Ejakülatın görünümü
Normal likefiye olmuş semen numunesi homojen, gri-opelesan bir görünüme sahiptir.
Sperm konsantrasyonu çok düşükse, daha az opak bir görünüm alabilir; rengi de
farklılaşabilir: örn: eritrositler mevcutsa (hemospermi) kırmızı-kahverengi veya hasta
ikterikse veya bazı vitaminler veya ilaçlar alıyorsa sarı olabilir.

2.3.4 Semen hacmi
Ejakülat hacmine başlıca katkı seminal keseler ve prostattan, daha az miktarda ise
bulbouretral bezler ve epididimlerden gelir. Hacmin doğru saptanması, semenin her
türlü değerlendirmesi için kritiktir, çünkü ejakülat içindeki spermatozoanın ve sperm dışı
hücrelerin toplam sayısının hesaplanmasına olanak tanır.
En iyi hacim ölçümü, semen numunesinin içinde toplandığı kapla birlikte tartılmasıyla
yapılır.
• Numuneyi önceden tartılmış, temiz, tek kullanımlık bir kap içine alın.
• Kabı, içinde semenle birlikte tartın.
• Kabın ağırlığını çıkartın.
• Semen dansitesinin 1 g/ml olduğunu varsayarak numunenin ağırlığından hacmi
hesaplayın (Auger ve ark., 1995). (Semenin dansitesi 1,043 ve 1,102 g/ml arasında
değişmektedir) (Huggins ve ark., 1942; Brazil ve ark., 2004a; Cooper ve ark., 2007).
Not: Boş numune kaplarının tartıları farklı olabildiğinden, her bir kap önceden tartılmalıdır.
Hastaya vermeden önce kabın üzerine ağırlığı yazılabilir. Kabın veya etiketin üzerine
yazmak için, çıkmaz mürekkepli kalem kullanın. Kabın tartısı etikete yazılacaksa, boş kap
tartılmadan önce üzerine etiket yapıştırılmalıdır.

Alternatif olarak, hacim doğrudan ölçülebilir:
• Numuneyi doğrudan dereceli camdan yapılmış geniş ağızlı bir ölçüm silindirine alın.
Bunlar piyasadan temin edilebilir.
• Hacmi doğrudan kabın üzerindeki derecelendirmelerden okuyun (0,1 ml’lik doğruluk
derecesiyle).

Not: Numunenin pipet veya şırıngayla aspire edilmesi veya ölçüm silindirine aktarılması
yoluyla hacminin ölçülmesi önerilmez, çünkü numunenin tümü alınamaz ve hacim eksik
hesaplanır. Hacim kaybı 0,3 ve 0,9 ml arasında olabilir (Brazil ve ark., 2004a; Iwamoto ve
ark., 2006; Cooper ve ark., 2007).
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1. Yorum: Düşük semen hacmi; ejakülatör kanalda tıkanmanın veya seminal keselerin de
yeterince gelişmediği bir durum olan doğumsal bilateral vaz deferens yokluğunun (CBAVD)
karakteristik bir belirtisidir (de la Taille ve ark.,1998; Weiske ve ark., 2000; Daudin ve ark.,
2000; von Eckardstein ve ark., 2000).

2. Yorum: Düşük semen hacmi; numune toplama sorunlarının (ejakülatın bir bölümünü ziyan
etme) parsiyel retrograd ejakülasyonun veya androjen yetesizliğinin de sonucu olabilir.

3. Yorum: Yüksek semen hacmi, aksesuar organların aktif inflamasyonlarındaki aktif
eksüdasyonu yansıtabilir.

2.3.4.1 Alt referans sınırı
Semen hacminin alt referans sınırı 1,5 ml’dir (5. yüzdelikte, % 95 güven aralığı [CI] 1,4–
1,7).

2.3.5 Semen pH’sı
Semen pH’sı, başlıcası alkalen seminal kese salgısıyla, asidik prostat salgısı olan
farklı aksesuar bez salgılarının pH değerleri arasındaki dengeyi temsil eder. pH,
likefaksiyondan sonra sabit bir zaman, tercihen 30 dakika geçtikten sonra ölçülmelidir.
Ancak her durumda, üretiminden itibaren oluşan CO2 kaybından etkilendiği için, pH
ölçümü ejakülasyondan sonraki bir saat içinde mutlaka yapılmış olmalıdır.
Normal numuneler için 6,0–10,0 arasındaki pH kâğıdı kullanılmalıdır.
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• pH kâğıdının üzerine bir damla semeni düzgünce yayın.
• Semeni emen bölgenin homojen olarak renklenmesini bekleyin (< 30 sn).
• pH’yı okumak için oluşan rengi kalibrasyon şeridiyle karşılaştırın.
Not: pH kâğıdının hassasiyeti, bilinen standartlarla karşılaştırılmalıdır.

Viskoz örnekler için semenin küçük bir parçasının pH’sı, viskoz çözeltilerin ölçümü için
tasarlanmış bir pHmetreyle ölçülebilir (Haugen ve Grotmol, 1998).
2.3.5.1 Referans değerler
Fertil erkeklerin seminal pH’sına ait halen az sayıda referans değer bulunmaktadır. Çok
fazla veri gelmeye devam ederken, bu el kitabı alt eşik için uzlaşı değerini 7,2 olarak
belirlemiştir.
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1. Yorum: Düşük hacim ve sperm sayılı bir semen numunesinin pH’sı 7,0’dan düşükse;
ejakülatör kanal tıkanıklığı veya seminal keselerin de yeterince gelişemediği bir durum olan
doğumsal bilateral vaz deferens yokluğu bulunabilir (de la Taille ve ark.,1998; Weiske ve
ark., 2000; Daudin ve ark., 2000; von Eckardstein ve ark., 2000).

2. Yorum: Doğal tamponlama azaldığı için semen pH’sı zamanla yükselir; bu nedenle
yüksek pH değerleri klinik açıdan çok az yararlı bilgi sağlar.

2.4 İlk mikroskobik inceleme
Taze semenin boyanmamış preparatlarının incelenmesi için, bir faz kontrast mikroskobu
kullanılması önerilir (bkz Ek 3 mikroskobun hazırlanması). Numunenin ilk mikroskobik
incelenmesinde preparat, toplam x100 büyütme altında taranır (ör: x10 büyütmeli
objektif ve x10 büyütmeli okülerin kombinasyonu).
Bu gözden geçirmede aşağıdakiler ortaya konabilir:
• mukus iplikçik oluşumu;
• sperm agregasyonu veya aglütinasyonu;
• spermatozoa dışında hücrelerin varlığı, ör: epitel hücreleri “yuvarlak hücreler”
(lökositler ve immatür germ hücreleri) ve izole sperm başları veya kuyrukları.
Preparat daha sonra toplam x200 veya x400 büyütme altında gözlenmelidir: (ör: x 20
veya x40 objektifli x10 okülerin kombinasyonu) Böylece:
• sperm hareketliliği değerlendirilir (bkz Bölüm 2.5).
• sperm sayısının doğru değerlendirmesi için gerekli seyreltme oranı belirlenebilir (bkz
Bölüm 2.8).

2.4.1 Semenin iyice karıştırılması ve temsili örneklemesi
Sıvılaşmış ejakülatın doğası, analiz için semen numunesi almayı sorunlu hale
getirmektedir. Numune iyice karıştırılmadığında, yapılan örneklemler arasında
sperm motilitesi, vitalitesi, konsantrasyonu ve morfolojisinde belirgin farklılıklar
gösterebilmektedir. Tekrarlanabilir veriler elde edildiğinden emin olmak için,
değerlendirme amacıyla örneklem alınmadan önce numune iyice karıştırılmalı (bkz Kutu
2.3) ve değerler kabul edilmeden önce aynı numuneden alınan örneklemlerin sonuçları
uyuşmalıdır. Örneklemler arasında uyuşmanın varlığı; sperm sayısı bakımından Poisson
dağılımı (bkz Kutular 2.7 ve 2.10, Tablolar 2.4 ve 2.5), yüzdeler bakımından ise binomial
dağılımla (bkz Kutular 2.5 ve 2.6 ve Tablo 2.1) belirlenir.
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Kutu 2.3 Semenin iyice karıştırılması
Değerlendirme için semenden örnek almadan önce, numune kabı içindeki örnek, hava
kabarcıkları oluşacak kadar kuvvetli olmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Bu işlem,
numuneyi geniş çaplı (yaklaşık 1,5 mm çaplı) tek kullanımlık (gerektiğinde steril) plastik
pipetle 10 kez aspire ederek başarılabilir. Spermatozoayı zedeleyeceği için, vorteks
karıştırıcıyla yüksek hızda karıştırmayın.

2.4.2 Islak preparat hazırlama
•

Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).

• Spermatozoanın süspansiyonda çökmesine zaman bırakmayacak şekilde,
karıştırdıktan hemen sonra semenden örneklem yapın.
• Tekrar örneklemler almadan önce semen numunesini yeniden karıştırın.
Spermatozoanın serbestçe yüzmesine olanak tanımak ve yaklaşık 20 µm’lik sabit
derinlikte bir preparat hazırlamak için semen hacmi ve lamın boyutları standardize
edilmelidir (bkz Kutu 2.4).
• Temiz bir cam lam üzerine standart hacimde, örneğin 10 µl semen numunesi koyun.
• Lamı bir lamelle, ör: 10 µl numune için 22 mm x 22 mm lamel kullanarak yaklaşık 20
µm derinlikte bir kamara oluşturun (bkz Kutu 2.4). Lamelin ağırlığı numuneyi lama
yayar.
• Lam ile lamel arasında hava kabarcıklarının kalmaması veya oluşmamasına dikkat
edin.
• İçeriğin yayılması biter bitmez taze hazırlanmış ıslak preparatı değerlendirin.

Kutu 2.4 Islak preparatların derinliği
Preparatın derinliği (D µm), numune hacminin (V, µl = mm3) numunenin yayıldığı alanına
(A, mm2) bölünmesiyle bulunur: D = V/A. Yani, 10 µl semen temiz bir lama konup 22 mm
x 22 mm lamelle (alan 484 mm²) kapatıldığında 20,7 µm derinliğinde; 18 mm x 18 mm
(alan: 324 mm²) lamelle kapatılmış bir 6,5 µl numunenin derinliği 20,1 µm, 21 mm x 26
mm lamelle (alan: 546 mm²) kapatılmış 11 µl numunenin derinliği 20,1 µm’dir. Bazen daha
derin bir kamaraya gerek olabilir. 40 µl numune 24 mm x 50 mm lamelle (alanı: 1200 mm²)
kapatıldığında 33,3 µm’lik bir derinlik sağlanır.

Not 1: Kamara derinliğinin 20 µm’den sığ olması, spermatozoanın rotasyon hareketlerini
kısıtlar (Le Lannou ve ark., 1992; Kraemer ve ark., 1998).

Not 2: Kamara çok derinse, spermatozoa odak alanının içiyle dışı arasında hareket ederken
değerlendirme yapmak zorlaşacaktır.
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Not 3: Her bir görme alanında spermatozoa sayısı dikkat çekecek kadar değişiyor ise,
numune homojen değildir. Bu durumda semen numunesi yeniden iyice karıştırılmalı ve
yukarıda anlatıldığı gibi yeni bir preparat hazırlanmalıdır (bkz Kutu 2.3).

Not 4: Homojenite yokluğu; anormal semen kıvamı, anormal likefaksiyon (bkz Bölüm 2.3.1.)
spermatozoa agregasyonu (bkz Bölüm 2.4.3.) veya aglütinasyonu sonucu da olabilir (bkz
Bölüm 2.4.4.).

2.4.3 Spermatozoanın agregasyonu (kümeleşmesi)
Hareketsiz spermatozoanın birbirlerine veya hareketli spermatozoanın mukus
iplikçiklerine, sperm dışı hücrelere veya debrise yapışması nonspesifik agregasyon
olarak düşünülür (Şekil 2.2) ve bu şekilde kaydedilmelidir.
Şekil 2.2 Semende spermatozoanın nonspesifik kümeleşmesi (agregasyon)
Bir epitel hücresi (a), debris (b) veya spermatozoa (c, d) ile kümeleşmiş spermatozoa görüntüleri

Mikrofilmler C Brazil’in izniyle yayınlanmıştır.

2.4.4 Spermatozoanın aglütinasyonu
Aglütinasyon spesifik olarak hareketli spermatozoanın birbirlerine baş-başa, kuyrukkuyruğa veya karışık şekilde yapışması demektir. Motilite, sıklıkla çılgın bir sallanma
hareketiyle birlikte güçlü olabilirken, bazen spermatozoa öyle aglütine olur ki
hareket kısıtlanır. Başları, kuyrukları veya orta kısımlarıyla birbirine yapışmış hareketli
spermatozoa kaydedilmelidir.
Esas aglütinasyon şekli (aglütinasyonun derecesini [1–4 derece] ve yapışma yerini [A-E
derece] gösteren) kaydedilmelidir (Rose ve ark., 1976) (bkz Şekil 2.3):
• derece 1: izole			
						

Her aglütinatta < 10 spermatozoa, birçok serbest
spermatozoa

• derece 2: orta derecede		
						

Her aglütinatta 10–50 spermatozoa; serbest
spermatozoa

• derece 3: geniş			
						

Aglütinatlarda > 50 spermatozoa, bazı spermler hâlâ
serbest

• derece 4: yoğun			
					

Spermatozoanın tümü aglütine olmuş ve aglütinatlar
birbirleriyle bağlantılı
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Not: Hücrelere veya debrise yapışık hareketli spermatozoa veya birbirine yapışık
(agregasyon) hareketsiz spermatozoa aglütinasyon olarak değerlendirilmemelidir.

Şekil 2.3 Farklı sperm aglütinasyon derecelerinin şematik diyagramı

Aglütinasyonun derecesi

İlgili kısımlar

1. Izole
(< 10 sperm/
aglütinat, birçok
serbest sperm)

2. Orta
(10– 50 sperm
/ aglütinat,
serbest sperm)

A. Baş - başa

B. Kuyruk - kuyruğa
(başların serbest ve
aglütinatlardan uzak
olduğu görülmektedir)

C. Kuyruk ucu - kuyruk
ucuna

D. Karışık (baş - başa
ve kuyruk - kuyruğa.
Aglütinasyonlar açıkça
seçilmiyor)
E. Yumaklaşmış (başlar
kuyruklar birbirlerine
karışmış. Kuyruk kuyruğa aglütinasyon
nedeniyle başlar açıkça
seçilmiyor)
Rose ve ark. dan tıpkıbasım (1976), Wiley-Blackwell’in izniyle.

3. Geniş
(> 50 sperm /
aglütinat, bazı
spermler hâlâ
serbest)

4. Yoğun
(spermlerin hepsi
aglütine olmuş
ve aglütinatlar
birbirleriyle
bağlantılı)
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1. Yorum: Aglütinasyonun görülmesi infertilitenin immünolojik bir nedeni olduğu çıkarımında
bulunmaya yetecek kanıt sağlamamakla birlikte, antisperm antikorlarının varlığını
düşündürdüğünden ileri testlere gerek vardır (bkz Bölüm 2.20).

2. Yorum: Şiddetli aglütinasyon sperm hareketliliği ve konsantrasyonunun
değerlendirmesini olumsuz etkileyebilir.

2.4.5 Spermatozoa dışında hücresel elemanlar:
Ejakülat, bazıları klinik açıdan önemli olabilen spermatozoa dışı hücreleri içerir. Bunlar;
genitoüriner sistem kaynaklı epitel hücreleri, lökositler ve immatür germ hücreleri olabilir.
Lökositler ve immatür germ hücreleri, “yuvarlak hücreler” olarak adlandırılır (Johanisson
ve ark., 2000). Bunlar, boyalı yayma preparatını x1000 büyütme altında inceleyerek
tanımlanabilirler (bkz Bölüm 2.12, Resimler 13 ve 14 ve Bölüm 2.19). Peroksidaz
aktivitesini (bkz Bölüm 2.18) veya CD45 antijenini belirleyerek hücre tipi kesin olarak
tanımlanıp sayım yapılabilir. Konsantrasyonları, spermatozoada uygulanıldığı gibi, ıslak
preparatlarda hesaplanabilir (bkz Bölüm 2.18.1.5) veya boyalı yayma preparatında bu
hücrelerin spermatozoa sayısına veya sperm konsantrasyonuna oranına göre tahmin
edilebilir (bkz Bölüm 2.12.1).

2.5 Sperm motilitesi
Spermin ileri hareketlilik derecesi gebelik oranlarıyla ilişkilidir (bkz Bölüm 2.5.1)
(Jouannet ve ark.,1988; Zinaman ve ark., 2000; Larsen ve ark., 2000). Bilgisayar yardımlı
sperm analizini içeren (CASA) hareketlilik değerlendirme yöntemleri Bölüm 3.5.2’de
tanımlanmıştır.
Semen içindeki sperm motilitesi, numunenin likefaksiyonundan sonra en kısa zamanda;
tercihen 30 dakikada, ancak mutlaka bir saat içinde değerlendirilmelidir. Bu şekilde,
dehidratasyon, pH ve ısı değişikliklerinin motilite üzerine zararlı etkilerini sınırlandırmak
mümkün olur.
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• Karıştırmayı takiben spermatozoanın süspansiyon dışına kaçmasına zaman
bırakmadan, hemen bir semen örneklemi yapın.
• Yeni bir semen örneklemi yapmadan önce numuneyi yeniden karıştırın.
• Her örneklem için yaklaşık 20 µm derinliğinde bir ıslak preparat hazırlayın (bkz Bölüm
2.4.2).
• Numunenin yayılma hareketinin durmasını bekleyin (60 saniye içinde).
• Lamı faz kontrast mikroskop altında x200 veya x400 büyütmede inceleyin.
• Her bir örneklemde yaklaşık 200 spermatozoayı, farklı hareketlilik kategorilerinin
yüzdeleri açısından değerlendirin.
• Kabul edilebilir yakınlıkta olup-olmadıklarını kontrol için, ölçüm değerlerini
karşılaştırın; değerler birbirine yakınsa hesaplamalara geçin, yoksa yeni örneklemler
hazırlayın.
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Not 1: İşlem, oda sıcaklığında veya 37°C’de, ısıtılmış mikroskop tablasıyla yapılabilir,
ancak her laboratuvar için standardize edilmiş olmalıdır. Sperm hareketliliği 37°C’de
değerlendirilecekse, numune bu ısı derecesinde inkübe edilmeli, lam ve lameller de bu ısıda
olmalıdır.

Not 2: Görme alanının taksimatlı okülerle kısıtlanması (bkz Şekil 2.4a) önerilir; böylece
skorlamanın her iki evresinde lamın aynı alanını değerlendirmek mümkün olur. Öncelikle ileri
hareketli, daha sonra yerinde hareketli ve hareketsiz olanlar değerlendirilmelidir (bkz Bölüm
2.5.1). Görme alanını ve dolayısıyla değerlendirilecek spermatozoa sayısını kısıtlamak,
preparatın birkaç değişik bölgesinin hareketlilik açısından incelenmesini sağlar.

2.5.1 Sperm hareketlerinin sınıflandırılması
İleri veya yerinde hareketli olan spermatozoayı hareketsiz olanlardan ayırt eden basit bir
hareketlilik derecelendirme sistemi önerilir. Her spermatozoanın hareketliliği aşağıdaki
gibi derecelendirilir:
• İleri hareket (Progresif Motilite; PR): hızdan bağımsız olarak doğrusal veya geniş bir
daire içinde aktif olarak hareket eden spermatozoa.
• Yerinde hareket (Nonprogresif Motilite; NP): ileriye doğru hareketin olmadığı tüm
diğer hareketlilik kalıpları, örn: küçük daireler halinde yüzme, başı yerinden güçlükle
oynatan kamçısal hareket veya yalnızca kuyruğun kamçısal hareketi gözlenebilir.
• Hareketsizlik (İmmotilite; IM): hareketin olmaması.
1. Yorum: Bu el kitabının önceki baskısı, ileri hareketli spermatozoanın hızlı veya yavaş
olarak ayrılması gerektiğini; 37°C’de > 25 µm/sn hızla ileriye doğru hareket edenin “grade
a” spermatozoa olarak adlandırılmasını önermekteydi. Ancak, teknisyenlerin ileriye doğru
hareketi yanılgı olmadan bu kadar doğru tanımlayabilmeleri güçtür (Cooper ve Yeung,
2006).

2. Yorum: Sperm hareketliliğini tartışırken toplam hareketlilik (PR +NP) veya ileri
hareketliliğin (PR) belirtilmesi önemlidir.

2.5.2 Motilite için numunenin hazırlanması ve değerlendirilmesi
• Hareketlilik 37°C’de değerlendirilecekse, ısıtıcıyı 10 dakika önceden çalıştırarak ısının
stabilize olmasını sağlayın.
• 20 µm derinliğinde bir ıslak preparat hazırlayın (bkz bölüm 2.2).
• Örneği faz kontrast optikle x200 veya x400 büyütmede inceleyin.
• Numunenin yayılma hareketinin durmasını bekleyin.
• Kuruma artefaktlarının hareketliliği etkilemesini önlemek için, lamelin kenarından en
azından 5 mm iç taraftaki alana doğru spermatozoa arayın (bkz Şekil 2.4b).
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• Aynı alanı tekrar incelemekten kaçınmak için sistematik olarak lamı tarayın. Sık
sık alan değiştirin. Görülen hareketli sperm sayısına göre gözlem alanı seçmekten
kaçının (alan seçimi rastgele yapılmalıdır).
• Belli bir alanı rastgele bir anda değerlendirin. Değerlendirmeye başlamak için
spermatozoanın alana veya kareye gelmesini beklemeyin.
• Belirlenmiş bir alan içindeki tüm spermlerin hareketliliğini değerlendirin. Bir taksimatlı
oküler kullanarak bu değerlendirme kolayca gerçekleştirilebilir (bkz Şekil 2.4a).
Değerlendirilecek alan veya kareyi sperm konsantrasyonuna göre seçin; örn: sperm
konsantrasyonu yüksekse yalnızca üst sıradaki kareleri, düşükse tüm kareleri
değerlendirin.
• Hareketli spermatozoa sayısını abartmamak için lamı hemen tarayın ve hızlı sayım
yapın. Amaç, objektif sahasındaki tüm hareketli spermleri saymaktır. Objektif
sahasında önceden sayılmış ve sayım sırasında görme alanına tekrar gelmiş
spermleri bir daha saymayın. Aksi halde sayım, hareketli sperm lehine yanıltıcı
sonuçlar verecektir.
• Değerlendirilecek objektif sahasında öncelikle PR hücreleri tarayın (bkz Bölüm 2.5.1).
Daha sonra aynı sahada NP spermatozoayı ve son olarak IM spermatozoayı sayın.
Deneyimle bir seferde her 3 kategorideki sperm hareketlerini ve daha geniş alanları
değerlendirmek mümkün olabilir.
• Bir laboratuvar sayım cihazı yardımıyla her bir hareketlilik kategorisindeki sperm
sayısını hesaplayın.
• Kabul edilebilir oranda düşük örneklem hatası elde etmek için, en az 5 alanda toplam
en az 200 spermatozoayı değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
• Islak örneklem preparatlarında en sık rastlanan hareketlilik derecesi (PR, NP veya IM)
için ortalama yüzdeyi ve iki yüzde arasındaki farkı hesaplayın.
• Tablo 2.1 veya Ek 7; Şekil A7.2’ye göre farkın kabul edilebilirliğini belirleyin (Her biri
yalnızca örneklem hatasına dayalı olarak numunelerin % 95’inde beklenen iki yüzde
arasındaki maksimum farkı göstermektedir).
• Yüzdeler arası fark kabul edilebilir düzeydeyse, her bir hareketlilik derecesinin (PR,
NP ve IM) ortalama yüzdesini bildirin. Fark çok büyükse, semen numunesinden iki
örnek daha alın, iki yeni preparat hazırlayın ve değerlendirmeyi tekrarlayın (bkz Kutu
2.6).
• Her hareketlilik kategorisinde ortalama yüzdeyi en yakın tamsayıya yuvarlayarak
raporlayın.

Not 1: Sperm konsantrasyonu için yalnızca sağlam spermatozoa sayıldığından, yalnızca
sağlam spermatozoayı (bir başı ve bir kuyruğu olan; bkz Bölüm 2.7.3) değerlendirin.
Hareketli başları saymayın.
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Not 2: Spermatozoa iki evrede (aynı alanda önce PR, daha sonra NP ve IM) sayılırken, tüm
hareketlilik kategorileri değerlendirilmeden önce 200 spermatozoa sayısına ulaşılmış ise, ilk
sayılan hareketlilik kategorisi lehine yanlılıktan kaçınmak için, tüm kategoriler sayılana kadar
200 spermatozoadan sonra da sayma işlemine devam edilmelidir.

Not 3: Sperm hareketliliği sıklıkla abartılı hesaplanmaktadır. Bundan kaçınmak için; analizin
sırasını değiştirmek (önce NP ve IM), taksimatlı bir oküler kullanmak, potansiyel yanlılık
nedenlerinin farkına varmak ve mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak gerekir (bkz Bölüm
7.13.3).
Not 4: Nadiren, homojen olmayan numunelerin üçüncü örneklem seti bile, kabul
edilemeyen farklılıklar gösterebilir. Bu durumda tüm örneklemlerin ortalamasını alıp, bunu
raporda belirtin.

Şek. 2.4 Sperm motilitesini değerlendirmede kullanılan yardımcı araçlar
(a) Taksimatlı bir oküler, hareketli ve hareketsiz spermatozoa sayımını kolaylaştırır. (b) Sperm hareketliliğini
değerlendirmek için lamelin kenarlarından en az 5 mm içeriden sistematik alan seçimi.

Kutu 2.5 Yüzdelerin hesaplanmasındaki hatalar
Yüzde tahmininizin ne kadar kesin olduğu yalnızca sayılan spermatozoa adedine (N)
değil, aynı zamanda gerçek, ancak bilinmeyen yüzdeye de (p) bağlıdır (binom dağılımı).
Yüzde 20–80 arası için ortalama standart hata (SE) √((p(100–p))/N) şeklindedir. Bu yüzde
aralığı (% 20–80) dışında, kullanım için daha uygun bir yöntem de, radyanların standart
sapmasının da hesaplandığı 1/(2√N) açısal transformasyon yöntemidir (ark sin karekök),
z = sin–1√(p/100). Bu yöntem gerçek yüzdeye değil, yalnızca sayılan spermatozoa
sayısına bağlıdır.
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Tablo 2.1 Yinelenen sayımlarda 200 sperm (sayılan toplam sperm sayısı: 400) için belirlenen iki ortalama
yüzdenin arasındaki kabul edilebilir farklılıklar
Ortalama (%)

Kabul edilebilir
farklılık *

Ortalama (%)

Kabul edilebilir
farklılık *

0

1

66–76

9

1

2

77–83

8

2

3

84–88

7

3–4

4

89–92

6

5–7

5

93–95

5

8–11

6

96–97

4

12–16

7

98

3

17–23

8

99

2

24–34

9

100

1

35–65

10

*Yuvarlanmış % 95 güven aralığına göre.

Kutu 2.6 Replikat yüzdelerin karşılaştırılması
Yüzdeler en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır. Uygulama, çift sayıya en yakın % 0,5 erimine
kadar yuvarlamaktır. Örneğin, % 32,5 % 32’ye, % 3,5 ise % 4’e yuvarlanır. Yuvarlanmış
yüzdeler toplamının % 100’e ulaşmadığına dikkat edin.
İki örneklemde hesaplanan yüzdeler arasındaki farklılık Tablo 2.1’de belirtilenden daha
küçük veya eşitse, hesaplar kabul edilir ve ortalamaları ise sonuç olarak kaydedilir.
Kabul edilebilir farkın üzerindeki değerler sayım veya pipetlemede hata olduğunu veya
hücrelerin iyice karışmadığını, sayma kamarası içinde veya lam üstünde randomize
olmayan bir dağılım gösterdiklerini düşündürür.
Yüzdeler arasındaki fark kabul edilebilir düzeyden yüksekse, ilk iki değeri dikkate almayın
ve yeniden değerlendime yapın. (Üçüncü bir örneği saymayın. Üç değerin ya da en yakın iki
değerin ortalamasını alın.)
Sperm hareketliliğini, eozinle vitaliteyi ve hipoozmotik şişme testinin değerlendirilmesi için,
semenden ikişer taze örneklem hazırlayın. Vitalitenin eozin-nigrozin yaymalarında vitalitenin
ve sperm morfolojisinin hesaplanması için örneklem slaytlarını tekrar değerlendirin.
% 95 CI eşik değerleriyle, örneklemlerin % 5’i yalnızca tesadüf nedeniyle limitlerin dışında
olacaktır (bkz Ek 7, bölüm A7.3). Artık bilgisayar ortamında kesin binomial güvenlik aralığı
oluşturulabilmektedir ve bunlar, örneklemler arası uyumu değerlendirmek amacıyla bu el
kitabındaki grafikler ve tablolarda kullanılmıştır.

2.5.3 Çalışma örnekleri
1. Örnek. İki örneklemde sayılan 200 spermatozoada sperm hareketliliği: ileri % 30 ve
% 50; yerinde % 5 ve % 15; hareketsiz % 65 ve % 35. En sık görülen kategori; % 50
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ortalama ve % 30 farklılıkla hareketsiz kategorisidir. Tablo 2.1’den, % 50 ortalama değeri
için yalnızca rastlantısal olarak % 10’a varan bir farklılık beklendiği görülür. Gözlemlenen
farklılık bu değeri aşarsa, elde edilen sonuçlar gözardı edilir, yeniden iki taze preparat
hazırlanarak sperm hareketliliği yeniden değerlendirilir.
2. Örnek: İki örneklemde sayılan 200 spermde sperm hareketliliği: ileri % 37 ve % 28;
yerinde % 3 ve % 6; hareketsiz % 60 ve % 66. En sık görülen kategori % 63 ortalama
ve % 6 farklılıkla hareketsiz kategorisidir. Tablo 2.1’e göre ortalama % 63 değeri için
yalnızca rastlantısal olarak % 10’a varan bir farklılık beklendiği görülür. Gözlemlenen
farklılık bu değerden düşükse, elde edilen sonuç kabul edilir ve ortalama değerler rapor
edilir: PR % 32, NP 4 %, IM % 63.

2.5.4 Alt referans sınırı
Toplam hareketlilik için alt referans sınırı (PR+NP): % 40 (5. yüzdelikte, % 95 CI 38–42).
İleri hareket (PR) için alt referans sınırı : % 32 (5. yüzdelik, % 95 CI 31–34).

Yorum: Ejakülattaki ileri hareketli spermatozoa sayısı biyolojik öneme sahiptir. İleri
hareketli spermatozoa sayısı; ejakülattaki toplam sperm sayısının, ileri hareketli
hücrelerin yüzdesiyle çarpılması sonucu elde edilir (bkz Bölüm 2.8.7).

2.6 Sperm vitalitesi
Hücre membranlarının bütünlüğüyle belirlenen spermlerin canlılık derecesi rutin olarak
numunelerin hepsinde belirlenebilirse de, ileriye doğru hareketli spermlerin yaklaşık
% 40’dan az olduğu numunelerde vitalite özellikle önemlidir. Ölü hücrelerin yüzdesinin
(örneklem hatası dahilinde) hareketsiz spermatozoa yüzdesini geçmemesi gerektiğinden,
bu test motilite değerlendirmesinin doğruluğunu da kontrol edebilir. Canlı hücrelerin
yüzdesi normalde hareketli spermlerin yüzdesini aşmaktadır.
Canlı spermlerin yüzdesi, boyayı tutmama veya hipotonik şişme testiyle sağlam
membranlı hücreler belirlenerek değerlendirilir. Canlı olmayan (ölü) hücrelerde bulunan
hasarlı plazma membranlarının, membrana penetre olmayan boyaların hücre içine
girmesine izin vermesi, o hücrelerin ölü olduğunu gösterir. Hipoozmotik şişme testi ise,
yalnızca membranları sağlam (canlı hücreler) hücrelerin hipotonik sıvılarda şişeceği
ilkesine dayanır. Aşağıda her bir teste ait örnekler verilmiştir.
Semen numunesi sıvılaşır sıvılaşmaz (likefaksiyon) spermlerin canlılık derecesi tercihen
30. dakikada değerlendirilmelidir. Ancak, dehidratasyonun veya ısı değişikliklerinin
sperm vitalitesi üzerine zararlı etkilerini sınırlamak için, mutlaka ejakülasyondan sonraki
ilk 1 saat içinde değerlendirmelidir.
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1. Yorum: Hareketsiz spermatozoanın ölü veya canlı olup-olmadığını bilmek klinik
açıdan önemlidir. Sperm canlılığı ve hareketliliği aynı semen numunesinde birlikte
değerlendirilmelidir.

2. Yorum: Canlı, ancak hareketsiz hücrelerin yüksek oranda olması, sperm
kuyruğunda yapısal kusurların bir işareti olabilir (Chemes ve Rawe, 2003);
hareketsiz ve canlı olmayan hücreler (nekrozoospermi) epididim patolojisininin
göstergesi olabilir (Wilton ve ark., 1988; Correa-Perez ve ark., 2004).

2.6.1 Eozin–nigrozin kullanarak sperm vitalite testi
Bu tek aşamalı boyama tekniği, arka planla sperm başları arasındaki kontrastı artırmak
ve fark edilmelerini kolaylaştırmak için nigrozin kullanmaktadır. Ayrıca, lamların yeniden
değerlendirilmesi ve kalite kontrolü amacıyla saklanmasına olanak tanımaktadır
(Björndahl ve ark., 2003).
2.6.1.1 Reaktiflerin hazırlanması
1. Eozin Y: 100 ml saf su içinde yavaş yavaş ısıtarak 0,67 g eozin Y (renk indeksi:
45380) ve 0,9 g sodyum klorürü çözdürün.
2. Eozin-nigrozin: 100 ml eozin Y çözeltisine 10 g nigrozin (renk indeksi: 50420) katın.
3. Süspansiyonu kaynatın ve daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
4. Kaba ve jelatinimsi çökeltileri uzaklaştırmak ve kapalı koyu renkli cam şişe içinde
saklamak üzere filtre kâğıdından (örn: 90 g/m2) süzün.
2.6.1.2 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Semen numunesinden 50 µl örnek alın ve eşdeğer hacimde eozin-nigrozin
süspansiyonuyla bir porselen tabak veya test tüpü içinde karıştırın ve 30 saniye
bekleyin.
3. Semen numunesinden ikinci eş örneği almadan, eozin-nigrozinle karıştırmadan ve
yukarıdaki 2. aşamada olduğu gibi işlemeden önce semen numunesini yeniden
karıştırın.
4. Her bir süspansiyondan cam lam üzerine yayma preparatı hazırlayın (bkz Bölüm
2.13.2) ve havada kurumaya bırakın.
5. Kuruduktan hemen sonra veya kalıcı, su içermeyen tespit ortamında fikse edildikten
sonra inceleyin (bkz bölüm 2.14.2.5).
6. Her bir lamı aydınlık alanlı optik altında 1000 büyütmede ve immersiyon yağında
inceleyin.
7. Bir laboratuvar hücre sayıcısıyla, boyalı (ölü) veya boya tutmamış (canlı) hücreleri
sayın.
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8. Her iki eş örnekte, kabul edilebilir düzeyde düşük örneklem hatası için 200’er spermi
(toplam 400 sperm) değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
9. İkişer kez hazırlanan lamlarda canlı hücrelerin ortalamasını ve iki yüzde değer
arasındaki farklılığı hesaplayın.
10.Tablo 2.1 veya Şekil A7.2 Ek 7’ye göre farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin
(Her biri iki yüzde arasında örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde olması
beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
11.Yüzdeler arasındaki farklılık kabul edilebilir düzeylerde ise, canlı spermlerin ortalama
yüzdesini rapor edin. Farklılık çok yüksekse, aynı numuneden alınan 2 eş örnekten iki
taze preparat hazırlanarak değerlendirme tekrarlanır (bkz Kutu 2.6).
12.Canlı spermlerin ortalama yüzdesini en yakın tamsayı şeklinde ifade edin.

Şekil 2.5 Eozin–nigrozin yayma preparatının parlak alanda gözlemlenmesi
Kırmızı (D1) veya pembe başlı (D2) spermlerin ölü (membran hasarlı), beyaz (L) veya hafif pembe başlı spermlerin
ise canlı (membranı sağlam) olduğu düşünülür.

TG Cooper’ın izniyle gösterilen mikrografi

2.6.1.3 Skorlama
1. Nigrozin, hafif derecede boyanmış spermlerin bile fark edilmesini kolaylaştıran koyu
renkli bir fon sağlar.
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2. Aydınlık alanlı optikte canlı spermlerin başları beyaz, ölü spermlerin ise kırmızı veya
koyu pembe renkte görünür (bkz Şekil 2.5). Hafif pembe başlı spermler canlı olarak
değerlendirilir.
3. Boya yalnızca boyun bölgesiyle sınırlı ve başın geri kalan bölümü boyanmamışsa,
bu hücre ölümü veya toplam membran parçalanması belirtisi olmayıp “sızıntılı
boyun membranı” olduğu düşünülür. Bu hücreler, canlı hücreler kategorisinde
değerlendirilmelidir.
2.6.1.4 Referans alt sınırı
Vitalitenin referans alt sınırı (membranı sağlam spermler) % 58’dir (5. yüzdelikte, % 95 CI
55–63).
Yorum: Ejakülatta, membranı sağlam spermatozoa sayısı biyolojik öneme sahiptir.
Bu sayı ejakülattaki toplam spermatozoa sayısı ile membranı sağlam hücrelerin
yüzdesi çarpılarak elde edilir (bkz Bölüm 2.8.7).

2.6.2 Yalnızca eozin kullanılarak vitalite testi
Bu yöntem basit ve hızlı olmasına karşın, ıslak preparatlar kalite kontrol amacıyla
saklanamaz.
2.6.2.1 Reaktiflerin hazırlanması
1. NaCl, % 0,9 (w/v): 0,9 g NaCl’ü 100 ml saf su içinde çözdürün.
2. Eozin Y, % 0,5 (w/v): 0,5 g eozin Y’yi (renk indeksi, 45380) 100 ml % 0,9 NaCl’de
çözdürün.
Not: Piyasada mevcut bazı eozin çözeltileri, spermleri stres altına sokacak ve
yalancı pozitif sonuçlar verecek hipotonik aköz çözeltilerdir (Björndahl ve ark.,
2004). Böyle bir çözeltiyi kullanırken, osmolaliteyi yükseltmek için 100 ml çözeltiye
0,9 g NaCl ekleyin.

2.6.2.2 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Semenden 5 µl’lik numune alın ve bir mikroskop lamı üstünde 5 µl eozine katın, bir
pipet ucuyla lam üstünde çevirerek karıştırın.
3. Üzerini bir 22 mm x 22 mm lamelle kapatıp 30 saniye kendi haline bırakın.
4. Semen numunesini yeniden karıştırın, bir eş bölüntüsünü alın, eozinle karıştırın,
yukarıda 2. ve 3. aşamalarda olduğu gibi işleme tabi tutun.
5. Her lamı, tercihen negatif faz kontrastlı optikle x200 veya x400 büyütmede (pozitif
faz kontrastıyla hafif pembe başların farkına varılması zordur) hafif pembe sperm
başlarını inceleyin.
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6. Bir laboratuvar hücre sayıcısıyla, boyalı (ölü) veya boya tutmamış (canlı) hücreleri
sayın.
7. Kabul edilebilir düzeyde düşük örneklem hatası için, iki eş örnekte 200’er spermi
değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
8. İki kez hazırlanan preparatlarda canlı hücrelerin ortalamasını ve iki yüzde değer
arasındaki farklılığı hesaplayın.
9. Tablo 2.1 veya Şekil A7.2 Ek 7’ye göre farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin
(Her biri, iki yüzde arasındaki örneklem hatası nedeniyle, numunelerin % 95’inde
olması beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
10.Yüzdeler arasındaki farklılık kabul edilebilir düzeylerde ise, canlı spermlerin ortalama
yüzdesini rapor edin. Farklılık çok yüksekse, aynı numuneden iki taze preparat
hazırlanarak değerlendirme tekrarlanır (bkz Kutu 2.6).
11.Canlı spermlerin ortalama yüzdesini en yakın tamsayı şeklinde ifade edin.
2.6.2.3. Skorlama
1. Canlı spermler beyaz veya hafif pembe başlara, ölü spermler ise kırmızı veya koyu
pembe başlara sahiptir.
2. Boya yalnızca boyun bölgesiyle sınırlı ve başın geri kalan bölümü boyanmamışsa,
bu hücre ölümü veya toplam membran parçalanması belirtisi olmayıp “sızıntılı
boyun membranı” olduğu düşünülür. Bu hücreler, canlı hücreler kategorisinde
değerlendirilmelidir.
3. Soluk pembe renkle boyalı sperm başının farkına varmak zordur. Arka planın
kontrastını artırmak için nigrozin kullanın (bkz Bölüm 2.6.1).
2.6.2.4 Referans alt sınırı
Vitalitenin referans alt sınırı (membranı sağlam spermler) % 58’dir (5. yüzdelikte, % 95 CI
55–63).

Yorum: Ejakülatta membranı sağlam spermatozoa sayısı biyolojik öneme sahiptir.
Bu sayı ejakülattaki toplam sperm sayısı ile membranı sağlam hücrelerinin yüzdesi
çarpılarak elde edilir (bkz Bölüm 2.8.7).

2.6.3 Hipoozmotik şişme testiyle vitalite
Boya dışlama tekniğine bir alternatif olarak, vitaliteyi değerlendirmek için hipoozmotik
şişme testi (HOS) kullanılabilir (Jeyendran ve ark.,1984). Spermlerin boyanmasından
kaçınıldığı durumlarda, örneğin ICSI için sperm seçerken, HOS yararlı bir testtir. Sağlam
membranlı spermler hipoozmotik ortamda 5 dakikada şişer ve kamçısal (flagellar)
şekillerin tümü 30 dakika içinde stabilize olur (Hossain ve ark.,1998).
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O halde;
• rutin tanısal işlemler için 30 dakika inkübasyon, ancak
• tedavi amaçlı kullanım için sperm işlenecekse, beş dakika süreyle inkübasyon
gereklidir.
2.6.3.1 Reaktiflerin hazırlanması
1. Tanısal amaçlar için hipoozmotik çözeltinin hazırlanması: 100 ml saf su içinde 0,735
g sodyum sitrat dihidrat ve 1,351 g D-fruktozu çözdürün. Bu çözeltinin 1 ml’lik eş
bölüntülerini –20°C’de dondurun.
2. Tedavi amaçlı kullanımı: kullanılacak besiyerini 1+1 (1:2) steril saf suyla seyreltin.
2.6.3.2 Prosedür
1. Donmuş hipoozmotik çözeltiyi çözdürün ve kullanmadan önce iyice karıştırın.
2. Hipoozmotik çözeltinin 1 ml’si veya 1+1 (1:2) oranında seyreltilmiş medyumun
(vasatın) 1 ml’sini kapalı bir mikrosantrifüj tüpünde 37°C’de 5 dakika ısıtın.
3. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
4. Semenden 100 µl’lik bir kısmını alın ve hipoozmotik çözeltiye ekleyin. Pipete çekip
bırakarak nazikçe karıştırın.
5. Tam olarak 5 dakika veya 30 dakika (yukarıya bkz) 37°C’de inkübe edin ve daha
sonra 10 µl’lik bir kısmını temiz bir lam üzerine koyun ve 22 mm x 22 mm lamelle
kapatın.
6. Semen numunesini yeniden karıştırın, tekrar çalışmak için bir kısmını alın,
hipoozmotik çözeltiyle karıştırın, yukarıda tanımlandığı gibi bir lam preparat daha
hazırlayın.
7. Her lamı faz kontrast mikroskobu altında x200 veya x400 büyütmede inceleyin.
8. Bir laboratuvar hücre sayıcısıyla, şişmemiş (ölü) ve şişmiş (canlı) hücreleri sayın.
9. Kabul edilebilir düzeyde düşük örneklem hatası için, 200’er spermi iki eş bölüntüde
değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
10.İkişer kez hazırlanan preparatlarda canlı hücrelerin ortalamasını ve iki yüzde değer
arasındaki farklılığı hesaplayın.
11.Tablo 2.1 veya Şekil A7.2 Ek 7’ye göre farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin
(Her biri iki yüzde arasında örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde olması
beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
12.Yüzdeler arasındaki farklılık kabul edilebilir düzeylerde ise, canlı spermlerin ortalama
yüzdesini rapor edin. Farklılık çok yüksekse, aynı numuneden iki taze preparat
hazırlanarak değerlendirme tekrarlanır (bkz Kutu 2.6).
13.Canlı spermlerin ortalama yüzdesini en yakın tamsayı şeklinde rapor edin.
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2.6.3.3 Skorlama
1. Şişmiş spermatozoa, kuyruğun sarmal hale gelmesi gibi hücrenin şeklinde olan
değişikliklerle fark edilir (Şekil 2.6).
2. Canlı hücreler, sperm kuyruğunda şişme bulgularıyla ayırt edilirler. Şişmiş kuyrukların
tümü canlı spermler olarak sayılmalıdır.

Şekil 2.6 Hipoozmotik strese maruz bırakılmış insan spermatozoasındaki morfolojik değişikliklerin şematik
görünümü
(a) değişiklik yok. (b)–(g) kuyruklarda oluşan değişikliklerin çeşitli tipleri. Kuyruklarda şişme gri alanla
gösterilmiştir.

Tıpkı basım: Jeyendran RS, Van der Ven HH, Perez-Pelaez M, Crabo BG, Zaneveld LJD. (1984) Journal of
Reproduction and Fertility, 70: 219–228. © Society for Reproduction and Fertility (1984). İzin alınmıştır.

2.6.3.4 Referans alt sınırı
HOS test değerleri eozin testi sonuçlarına çok yakındır (Carreras ve ark.,1992).
Vitalitenin referans alt sınırı (membranı sağlam spermatozoa) % 58’dir (5. yüzdelikte,
% 95 CI 55–63).
Yorum: Ejakülatta, membranı sağlam sperm sayısı biyolojik öneme sahiptir.
Ejakülattaki toplam sperm sayısını, membranı sağlam sperm hücrelerinin
yüzdesiyle çarparak bu sayı elde edilir (bkz Bölüm 2.8.7).

2.7 Sperm sayısı
Bir ejakülattaki toplam sperm sayısı ve sperm konsantrasyonu, gebeliğe kadar geçen
süre (Slama ve ark., 2002) ve gebelik oranlarıyla ilişkili olup, gebe kalmanın belirleyici
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faktörleridir (Bonde ve ark.,1998; Larsen ve ark., 2000). Toplam sperm sayılarıyla
reprodüktif sonuçlar arasındaki korelasyona ilişkin daha fazla veri gereklidir.
Ejakülat içindeki spermatozoa sayısı, semenin değerlendirilmesi sırasında ölçülen
spermatozoa konsantrasyonundan hesaplanır. Normal ejakülatlar için; erkek reprodüktif
traktı tıkanık değilse ve cinsel perhiz süresi kısaysa, ejakülat içindeki toplam spermatozoa
sayısı testis hacmiyle korelasyon gösterir (Handelsman ve ark.,1984; WHO, 1987; Behre
ve ark., 2000; Andersen ve ark., 2000); bu durum testislerin spermatozoa üretme yetisinin
(MacLeod ve Wang, 1979) ve erkek reprodüktif trakt açıklığının da bir göstergesidir.
Semendeki spermatozoa konsantrasyonu dölleme (fertilizasyon) ve gebelik oranlarıyla
ilişkili olmasına rağmen, seminal veziküller ve prostattan salınan sıvıların hacminden
etkilenir (Eliasson, 1975) ve testis fonksiyonunun spesifik bir ölçüsü değildir.
1. Yorum: “Toplam sperm sayısıyla” “sperm konsantrasyonu” terimleri eşanlamlı
değildir. Sperm konsantrasyonu, birim semen hacmindeki spermatozoa sayısına işaret
etmekte olup, spermatozoa sayısı ve onları seyrelten sıvı hacminin bir fonksiyonudur.
Toplam sperm sayısı ise, tüm ejakülat içindeki toplam spermatozoa sayısını ifade ettiği
gibi, sperm konsantrasyonunun semen hacmiyle çarpımı sonucu elde edilir.
2. Yorum: Toplam sperm sayısının testislerde sperm üretimini yansıttığı şeklindeki
bir genelleme; spinal kord yaralanması olanlardan elektroejakülasyonla alınan,
androjen yetersizliği olanlardan elde edilen, uzun süreli cinsel perhiz sonrasında
veya retrograd ejakülasyonla alınan numuneler için doğru olmayabilir.
3. Yorum: Sperm konsantrasyonu (birim hacimdeki sperm sayısı) denilmek
istendiğinde, “sperm yoğunluğu (dansitesi)” (birim hacimdeki kitle) terimi
kullanılmamalıdır.
Sperm sayısının belirlenmesi, daha sonraki bölümlerde ayrıntılı tanımlanacak olan
aşağıdaki aşamaları içermektedir.
• İyice karıştırılmış, dilüe edilmemiş likefiye semen bir cam lam üzerine konup
lamelle kapatıldıktan sonra incelenerek, uygun dilüsyon ve kullanılanacak uygun
sayma kamaraları belirlenir (bkz Bölüm 2.8.1). Bu preparat, genellikle motiliteyi
değerlendirmek için kullanılan ıslak preparattır (bkz Bölüm 2.4.2).
• Semeni karıştırın ve bir fiksatifle dilüsyonlar hazırlayın.
• Hemositometre kamarasına numuneyi koyup spermin nemli kamarada çökmesine
izin verin.
• On-onbeş dakika içinde numuneleri değerlendirin (sonradan ortaya çıkacak
buharlaşma, sayım kamarası içindeki sperm üzerine farkına varılabilir etkiler
göstermektedir).
• Her numuneden alınan iki eş örnekte en azından 200 spermatozoa (toplam 400
sperm) sayın.
• Aynı numuneden alınan iki örnekteki sayımları karşılaştırın, kabul edilebilir ölçüde
yakınsa hesaplamalara devam edin, değilse yeni dilüsyonlar hazırlayın.
• Mililitredeki sperm konsantrasyonunu hesaplayın.
• Her ejakülattaki toplam sperm sayısını hesaplayın.
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2.7.1 Sayım kamarası tipleri
Yüz mikrometre derinliğinde hemositometre kamaralarının kullanılması önerilir. Burada,
geliştirilmiş Neubauer hemositometre kamarası için dilüsyon faktörleri verilmiştir.
Diğer derinlikli hemositometre kamaraları kullanılabilirse de, farklı hacimleri ve
taksimatlı kalıpları olduğundan farklı hesaplama faktörlerine gerek gösterirler. Sperm
konsantrasyonlarını belirlemek için tek kullanımlık kamaralar da mevcuttur (Brazil ve
ark., 2004b; Seaman ve ark.,1996; Mahmoud ve ark.,1997). Ancak bu kamaralarla
değerlendirme, geliştirilmiş Neubauer hemositrometresinden farklı sonuçlar verebilir.
Kapiller etkiyle dolan sığ kamaralarda, spermatozoanın kayıp gitmesi nedeniyle,
spermler homojen bir dağılım göstermeyebilir (Douglas-Hamilton ve ark., 2005a, 2005b).
Bunun için düzeltmeler yapmak mümkündür (Douglas-Hamilton ve ark., 2005a), ancak
önerilmemektedir (Björndahl ve Barratt, 2005). Bu alternatif sayma kamaralarının
geçerliliği, elde edilen sonuçların geliştirilmiş Neubauer hemositrometre yöntemiyle
karşılaştırılmasıyla ve bir dış kalite kontrol programıyla gösterilen tatminkâr bir
performans elde etmek suretiyle, kamaraların boyutları açısından doğrulanmalıdır (bkz
Ek 7, Bölüm A7.8). Düşük sperm konsantrasyonlarının doğru değerlendirilmesi için daha
geniş sayma kamaraları gerekli olabilmektedir (bkz Bölüm 2.11.2).
2.7.2 Geliştirilmiş Neubauer hemositometresi
Geliştirilmiş Neubauer hemositometresi; her biri mikroskobik, cama kazılmış 3 x 3 mm
karelerden (grid) ibaret iki sayma kamarasına sahiptir. Karelerin (gridlerin) üzerine özel,
kalın (4 numara kalınlıkta, 0,44 mm) bir lamel kapatılır. Sayma, kamara tabanından
itibaren 0,1 mm’lik yükseltiler üzerine oturur. Her bir sayma alanı, dokuz adet 1 mm x 1
mm’lik karelere (gridlere) bölünmüştür. Bu kareler Şekil 2.7’de gösterildiği gibi sayılarla
adlandırılır.

Şek. 2.7 Geliştirilmiş Neubauer hemositometresi
Hemositrometrenin bir kamarası içinde 9 büyük karenin tümünü (sol panel), 25 büyük karenin ortasındaki kareyi
(5 numara) gösteren krokiyle (orta panel) dolu kamaranın bir bölümünü, ortadaki büyük karenin (orta panelde
daire içine alınmış kare) içindeki 25 karenin birini (sağ panel) gösteren, üç çizgiyle ayrılmış ve daha küçük 16
kareyi içeren mikrografi.

C Brazil’in izniyle çizilmiş mikrografi.
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Derinliği 100 µm olan büyük karenin her birinin hacmi 100 nl’dir. Dört büyük kare (grid)
(1, 3, 7 ve 9 numaralılar) 4 karelik 4 sıradan ibaret olup, her birinin hacmi 6,25 nl, iki
büyük kare (grid) (2 ve 8 numaralı) 5 karelik 4 sıradan oluşur, her biri 5 nl sıvı tutar, iki
büyük kare (grid) (4 ve 6 numaralı) 4 karelik 5 sıradan oluşur, her biri 5 nl sıvı tutar ve
ortadaki büyük kare (5 numaralı) her biri 4 nl sıvı tutan 5 karelik 5 sıraya bölünmüştür
(Şekil 2.7, orta panel). Ortadaki 25 karenin her biri (5 numaralı) 16 daha küçük kareye
bölünmüştür (Şekil 2.7, sağ panel). O halde 1, 2, 3, 7, 8 ve 9 numaralı büyük karenin her
biri 4 sıra (her sıra 25 nl sıvı tutar), 4, 5 ve 6 numaralı büyük karelerin her biri 5 sıra (her
sıra 20 nl sıvı tutar) küçük kare içerir.
Dilüsyon ve spermlerin sayılarına göre sperm konsantrasyonunu belirlemek amacıyla,
sayma kamarasının farklı alanları kullanılır. Dilüsyonlar, 1+19 (1:20) ve 1+4 (1:5) ise 5
numaralı büyük kare, gerektiğinde de 4 ve 6 numaralı büyük kareler içindeki spermler
sayılır (bkz Bölüm 2.8). Dilüsyonlar 1+1 (1:2) oranındaysa, 9 büyük karenin tümü
değerlendirilebilir, gerektiğinde 200 sperme kadar sayılır (bkz Bölüm 2.11.1).
2.7.3 Hemositometredeki bölmelerinin kullanımı
• Yalnızca eksiksiz spermatozoa sayın (başları ve kuyrukları olan spermler).
• Bir spermatozonun sayılıp-sayılmayacağı başın lokalizasyonuyla belirlenir. Kuyruğun
yönelimi önemli değildir. Karenin sınırı, üç kenar çizgisinden ortancasıdır. O halde,
başının büyük bir bölümü iki iç sınır çizgisi arasında ise spermatozon sayılır, başının
büyük bir bölümü iki dış sınır çigisi arasında ise sayılmaz (Şekil 2.8, sol panel).
• Komşu karelerde aynı spermatozonu saymaktan kaçınmak için, başı iki komşu kareyi
ayıran çizgide kalan spermatozon, bu çizgi iki dikey sınır çizgisinden biri olduğu
takdirde sayılmalıdır. Örneğin, sperm başının büyük bir bölümü bir “L” şeklini alan alt
veya sol orta sınır çizgileri üzerindeyse sayılır (bkz Şekil 2.8, orta panel), üst veya sağ
orta sınır çizgisi üzerindeyse sayılmaz (Şekil 2.8, sağ panel).

Not: Birçok başsız sperm kuyruğu (iğne başlar) veya kuyruksuz başlar mevcutsa, raporda
belirtilmelidir. Gerekli olduğu düşünülmüşse, bunların konsantrasyonları da spermlerin
konsantrasyonları gibi değerlendirilmelidir (bkz Bölüm 2.8). Boyalı preparatlar incelenerek
spermatozoaya göre yaygınlık dereceleri belirlenebilir (bkz Bölüm 2.17.6).

2.7.4 Sayma kamarasının bakımı
Hemositometre sayım kamaraları özel kalın (kalınlık 4 numara; 0,44 mm) lamellerle
birlikte kullanılmalıdır.
• Kurumuş artıklar sayım kamarasının dolmasını engelleyebileceği için, hemositometre
kamarasını ve lameli suyla temizleyin ve kullandıktan sonra temiz hijyenik kâğıtla iyice
kurulayın. Kabartılı sınır çizgilerinin üzerinde arta kalmış spermleri uzaklaştırmak için
lamı ovarak silin.
• Semendeki potansiyel enfeksiyon etkenleriyle kontaminasyondan kaçınmak için,
tekrar kullanılan sayma kamaraları ve lamelleri bir gece dezenfektan madde içinde
bırakın (bkz Ek 2, Bölüm A2.4).
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Şekil 2.8 Hemositometrenin karelerinde hangi spermleri sayalım
Üç sınır çizgisinin ortancası karenin sınırını (siyah çizgi, sol panel) tanımlamaktadır. Ortadaki karenin içindeki tüm
spermatozoaların yanı sıra, başları iki iç sınır çizgisi arasında kalan spermlerin (beyaz daireler) hepsi sayılır, iki
dış sınır çizgisi arasında kalanlar ise (siyah daireler) sayılmaz. Başının büyük bir bölümü ortadaki çizgide ise ve
bu çizgi karenin alt veya sol tarafındaysa spermatozon (beyaz daireler, orta panel) sayılır, karenin üst veya sağ
tarafındaysa (siyah daireler, sağ panel) sayılmaz.

C Brazil’in izniyle gösterilen mikrografiler.

2.7.5 Semeni seyreltici fiksatif
1. 1000 ml saf su içinde 50 g sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve 10 ml % 35 (v/v)
formalini çözdürün.
2. Arzu edilirse, sperm başlarını belirginleştirmek için 0,25 g triptan mavisi (renk indeksi
23859) veya 5 ml doymuş (> 4 mg/ml) jantiyen viyole (renk indeksi 42555) ilâve edilir.
3. 4°C’de saklayın. Çözeltide kristaller oluşursa kullanmadan önce 0,45 µm’lik filtreden
geçirin.

2.7.6 Yeterli sayıda spermatozoa saymanın önemi
Örneklem hatalarını azaltmak için kritik önemde spermatozoa sayısı (aynı numuneden
alınan 2 eş örnekte ikişer kez 200, tercihen en azından toplam 400 sperm) sayılmalıdır
(bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
Kutu 2.7 Sayıların hesaplanmasındaki hatalar
Sperm sayısının hesaplanmasında kesinlik derecesi sayılan sperm miktarına bağlıdır. Bir
Poisson dağılımında bir sayımın (N) standart hatası (SE) o sayının kare kökü (√N) ve semen
hacmindeki sperm sayısının % 95 güven aralığına (CI) bağlıdır. İlgili denklem: N ± 1,96 × √N
(veya N ± yaklaşık 2 × √N).
Yüz spermatoza sayılırsa SE 10 (√100) ve % 95 CI 80–120 (100 ± 20), 200 spermatozoa
sayılırsa SE, 14 (√200) ve % 95 CI 172–228 (200 ± 28), 400 spermatoza sayılırsa SE, 20
(√400) ve % 95 CI, 360–440 (400 ± 40).
Örneklem hataları sperm sayısının yüzdesi olarak ifade edilebilir (100×(√N/N)). Bunlar Tablo
2.2’de gösterilmektedir.
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Not: Güven aralıkları her zaman tahmini sayıya göre simetrik olmadığından, bu
değerler yalnızca yaklaşık değerlerdir. Kesin % 95 güven aralıkları tam olarak
Poisson dağılımının özelliklerine dayanır. Buna göre, % 95 güven aralıkları, sperm
sayısı 400 ise 361–441, 100 ise 81,4–121, 10 ise 4,80–18,4, 1 ise 0,03–5,57, hiç
sperm yoksa 0,00–3,70 arasındadır.

Tablo 2.2 Sayılan toplam spermatozoa sayısına göre yuvarlanmış örneklem hataları (%)
Toplam (N)

Örneklem
hatası (%)

Toplam (N)

Örneklem
hatası(%)

Toplam (N)

Örneklem
hatası (%)

1

100

25

20

85

10,8

2

70,7

30

18,3

90

10,5

3

57,7

35

16,9

95

10,3

4

50

40

15,8

100

10

5

44,7

45

14,9

150

8,2

6

40,8

50

14,1

200

7,1

7

37,8

55

13,5

250

6,3

8

35,4

60

12,9

300

5,8

9

33,3

65

12,4

350

5,3

10

31,6

70

12

400

5

15

25,8

75

11,5

450

4,7

20

22,4

80

11,2

500

4,5

1. Yorum: Çok az spermatozoa sayılması, tanı ve tedavi açısından belirsiz bir
sonuca (bkz Ek 7, Bölüm A7.1) yol açmaktadır. Tedavi amaçlı sperm alınacağı
zaman (bkz Ek 7, Bölüm A7.2), sperm sayıları da düşükse bu durum kaçınılmazdır
(bkz Bölüm 5.1).

2. Yorum: Semen hacmi düşük, önerilenden daha az spermatozoa sayılmışsa,
elde edilen değerlerin kesinliği anlamlı derecede azalacaktır. Numuneden alınan
örneklerde 200’den az sayıda sperm sayılmışsa, örneklem hatasını Tablo 2.2’de
olduğu gibi bildirin.

2.8 Rutin sayma işlemi
Değişik sperm konsantrasyon aralığında hemositometredeki 4, 5 ve 6 numaralı büyük
karelerin biri veya hepsinde yaklaşık 200 sperm eldesini sağlayan 1+4 (1:5) ve 1+19
(1:20) dilüsyonlar uygundur (bkz Tablo 2.3 ve Kutu 2.8).
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Kutu 2.8 Geliştirilmiş Neubauer sayım kamarasında ortadaki üç büyük karede (grid) bir
numuneden alınan iki örnekte 200’er sperm sayısının sağlanması
Başlangıçta ıslak preparatın 4 nl’sinde yüksek büyütme alanında (HPF) 100 spermatozoa
varsa (bkz Kutu 2.9), teorik olarak bir nl başına 25 (25.000 /µl veya 25.000.000 /ml)
spermatozoa olacaktır. Geliştirilmiş Neubauer kamarasının merkez karesi (grid) (5 numaralı)
100 nl sıvı tuttuğundan, içinde 2500 spermatozoa olacaktır. Numunenin 1+4 (1:5) oranında
seyreltilmesi, arka plan kontrastı azaltacak ve sperm sayısı büyük karede yaklaşık 500’e
düşecektir, bu sayı kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatasıdır.
Islak preparatın her büyük büyütmesinde (HPF) 10 spermatozoa varsa, her birim nl’de
2,5 ve ortadaki büyük karede 250 spermatozoa olacaktır. Önerildiği gibi numunenin 1+1
(1:2) oranında seyreltilmesi arka planı zayıflatacak ve her büyük karede sayıyı yaklaşık
125 sperme kadar azaltacaktır. Sonuçta, üç büyük karede (4, 5 ve 6 numaralı) 375 sperm
bulunacaktır, yine bu sayı kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatasına sahiptir.
Not: O kadar az sayıda sperm sayıldığı ve hacimler doğru olamayabildiği için, bu değer
yalnızca kaba bir tahmindir. Seyreltilmemiş preparatlara göre hesaplanan konsantrasyonlar,
sayma kamaralarında seyreltilmiş örneklerden elde edilen konsantrasyonların % 30 ile
% 130’u arasında olabilir.

2.8.1 Gerekli seyreltmenin belirlenmesi
Sperm sayısının doğruluğunu sağlamak için gerekli semen dilüsyonu, seyreltilmemiş
semen preparatına göre belirlenir. Bu, genellikle motilitenin değerlendirilmesi için
kullanılan ıslak preparattır (bkz Bölüm 2.4.2).
• Yüksek büyütmede (x200 veya x400) spermlerin sayısını hesaplamak için Bölüm
2.4.2’de anlatıldığı gibi ıslak preparatlardan birini inceleyin.
• Bir yüksek büyütme (HPF) yaklaşık 16 nl’ye (x200) veya 4 nl’ye (x400) eşdeğerdir (bkz
Kutu 2.9).
• Sperm görülürse, onları sayın, Tablo 2.3’e göre gerekli dilüsyonu belirleyin ve Bölüm
2.8.2’ye göre işleme devam edin.
• Spermatozoa görülmüyorsa, aynı numunenin ıslak preparatından alınan ikinci örneği
inceleyin. İkinci preparatta da hiç sperm yoksa Bölüm 2.9’a göre işleme devam edin.
Kutu 2.9 Yüksek büyütme alanında 20 µm derinlikteki preparatın gözlenen hacmi
Her mikroskobik görüş sahasındaki semen hacmi bu sahanın alanına (pr2, p ≈ 3,142 ve
r= alanın yarı çapı) ve sayma kamarasının derinliğine (ıslak preparat için 20,7 µm) bağlıdır.
Mikroskop görüş alanının çapı, mikroskop tablasına monte edilmiş bir mikrometreyle
ölçülebilir veya oküler lensin açıklığı, çapının, objektif lensinin büyütme derecesine
bölünmesiyle hesaplanabilir.
Bir x40 büyütmeli objektif ve x10 büyütmeli 20 mm açıklıklı okülerle mikroskop görüş
alanının çapı yaklaşık 500 µm’dir (20 mm/40). Bu olguda r = 250 µm, r2 = 62 500 µm2, pr2 =
196 375 µm2 ve hacim 4 064 962 µm3 veya yaklaşık 4 nl’dir.
Bir x20 büyütmeli objektif ve 10 büyütmeli 20 mm açıklıklı okülerle mikroskop görüş
alanının çapı yaklaşık 1000 µm’dır (20 mm/20). Bu olguda r = 500 µm, r2 = 250 000 µm2,
pr2= 785 500 µm2 ve hacim 16 259 850 µm3 veya yaklaşık 16 nl’dir.
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Tablo 2.3 Gerekli semen dilüsyonları, nasıl yapılacağı, kullanılan kamaralar ve değerlendirme için potansiyel alanlar
400 büyütme
alanındaki sperm
sayısı

200 büyütme
alanındaki
sperm sayısı

Gerekli
dilüsyon

semen
(µl)

fiksatif
(µL)

Sayım
kamarası

Değerlendirilecek
alanlar

> 101

> 404

1:20 (1+19)

50

950

Geliştirilmiş
Neubauer

5, 4, 6 numaralı
büyük kareler

16–100

64–400

1:5 (1+4)

50

200

Geliştirilmiş
Neubauer

5, 4, 6 numaralı
büyük kareler

2–15

8–60

1:2 (1+1)

50

50

Geliştirilmiş
Neubauer

5, 4, 6 numaralı
büyük kareler

<2

<8

1:2 (1+1)

50

50

Geliştirilmiş
Neubauer
veya daha
hacimli

9 büyük karenin,
lamın tümü

Not 1: Pistonun doğrudan numuneyle temas ettiği pipetler yerine, pistonla numune
arasında hava kabarcığı kalabilen lökosit pipetleri ve otomatik pipetler viskoz semenin
volümetrik dilüsyonlarını hazırlamak için yeterince doğru sonuçlar vermez.

Not 2: Küçük hacimlerle ilişkili pipetleme hatasından kaçınmak için, tanısal amaçlar için
analiz edilen semen numuneleri 50 µl’den daha düşük hacimli olmamalıdır.
Not 3: Önerilen dilüsyonda hazırlanan preparatta çok az sperm varsa, daha düşük
dilüsyonda başka bir preparat hazırlayın. Görüş alanında çok fazla sayıda örtüşen sperm
varsa, daha yüksek dilüsyonda başka bir preparat hazırlayın.
Not 4: Bir 1+19 (1:20) dilüsyon yetersizse 1+49 (1:50) dilüsyonu kullanın.

1. Yorum: İlk ıslak preparattaki sperm sayısı düşükse (x400 HPF büyütmede < 4 sperm,
yaklaşık 1 × 106/ml) gerçek sperm sayısı istenmeyebilir (bkz Bölüm 2.10).
2.Yorum: Düşük sperm konsantrasyonlarının (x400 HPF < 2: yaklaşık < 0,5 × 106/ml) doğru
değerlendirmesi için geliştirilmiş Neubauer sayım kamarasında, dokuz büyük karenin
tümünün değerlendirilmesi (bkz Bölüm 2.11.1) veya floresan deteksiyonlu geniş hacimli tek
kullanımlık sayma kamarasının kullanılması önerilir (bkz Bölüm 2.11.2).

2.8.2 Dilüsyonların hazırlanması ve hemositometre kamaralarına yerleştirme işlemi
• Hemositometre yüzeyini nefesle (hohlayarak) hafifçe nemlendirin.
• Sayma kamarasına lameli sıkıca bastırarak tespit edin. İki cam yüzeyi arasında renkli
bir parıltı (birden fazla Newton halkası) lamelin doğru konumda olduğunu gösterir. Ne
kadar çok çizgi görülürse, lamel, lama o kadar iyi uyum sağlamıştır, yalnızca bir veya
iki çizginin görülmesi kamara derinliğinde değişkenlik sorunları olduğunu gösterebilir.
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• Uygun miktarda fiksatifi iki dilüsyon şişesine bölüştürmek için pozitif yerdeğiştirme
pipetleri (pistonu numuneyle doğrudan temasa gelen, arada hava yastığı kalmayan)
kullanın (bkz Tablo 2.3).
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• Karıştırdıktan hemen sonra, spermlerin süspansiyon dışına kaçmasına zaman
tanımayarak semen hacmini aspire edin (bkz Tablo 2.3).
• Pipet ucunun deliğine dokunmamaya dikkat ederek, pipet ucu dışındaki semeni silip
atın.
• Semeni fiksatif içine damlattıktan sonra, fiksatifi pipetle aspire edip atarak pipet
ucunu durulayın.
• Semen numunesini yeniden iyice karıştırın ve yukarıdaki aşamaları izleyerek aynı
dilüsyonda bir örnek daha hazırlayın.
• Maksimal hızda 10 saniye vorteksleme yoluyla ilk dilüsyonu iyice karıştırın.
Spermlerin çökmesini önlemek için, tespit edilmiş süspansiyondan yaklaşık 10 µl’lik
bir kısmı hemen alın.
• Sayım kamaralarının birinin alt kenarında V-şeklindeki oluğa pipet ucuyla dikkatle
dokunun.
• Pipetin pistonunu hafifçe bastırarak kamaranın kapiller etkiyle dolmasını sağlayın. Bu
işlem sırasında lamel hareket ettirilmemeli ve kamara aşırı (lamelin kaydığı görülürse)
veya eksik (kamara alanının bir bölümünde hava kalmışsa) doldurulmamalıdır.
• Yukarıdaki gibi ikinci dilüsyonu karıştırın ve hemen ikinci bir 10 µl’lik örnek alın.
Yukarıdaki aşamaları izleyerek hemositometrenin ikinci kamarasına bu örneği
yerleştirin.
• Kurumasını önlemek için, hemositometreyi en azından 4 dakika oda sıcaklığında ve
nemli kamara (örn: kapalı bir Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdın üstünde)
içinde yatay konumda tutun. Bu sırada hareketsizleşmiş hücreler büyük karelerin
üstüne çökecektir.

Not 1: Bazı sayma kamaralarında dikmeler buzlu camdan yapılmış olduğundan, Newton
halkaları görünmeyecektir. Her bir buzlu camlı dikme girintisine, lameli yerinde tutması için
sayma alanına taşmamasına gayret ederek yaklaşık 1,5 µl su koyun (Brazil ve ark., 2004a).

Not 2: Lameli yerinde tutan hemositometre klipsleri sabit bir derinlik sağlayacaktır
(Christensen ve ark., 2005).

Not 3: Çok viskoz numunelerde, karıştırma işi 5–10 saniye gecikirse, semen dilüsyon
sıvısı içinde kümeleşebilir. Bu olgularda semeni fiksatife ekledikten hemen sonra seyreltik
numuneyi 10 saniye vorteksleyin.
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2.8.3 Sayma kamaralarındaki sperm sayılarının değerlendirilmesi
Hemositometrenin her iki sayım kamarasında da sperm sayısı hesaplanmalıdır. İki
değer yeterince uyumluysa aynı numuneden alınan eş örneklerin numuneyi temsil ettiği
düşünülebilir (bkz Bölüm 2.4.1).
• Hemositometreyi faz kontrast optikli mikroskop altında x200 veya x400 büyütmede
inceleyin.
• Kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatası için, numuneden alınan eş iki
örnekte en azından 200’er sperm sayın (bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
• İlk önce geliştirilmiş Neubauer sayım kamarasının bir tarafında olan ortadaki büyük
kareyi (Şekil 2.7’de 5 numaralı) sırayla değerlendirin.
• En az 200 sperm gözlemlenene kadar sayıma devam edin ve tüm sırayı (5
büyük karenin) tamamını inceleyin. Sıra tam olarak sayılacaktır; sıranın ortasında
sayımı durdurmayın. Ortadaki büyük karenin 5 sırasında da 200 spermatozoa
gözlenmemişse, iki bitişik karenin (gridde) (Şekil 2.7’de 4 ve 6 numaralı) (4 büyük
kare) sıralarında bulunan spermleri sayın.
• En az 200 spermatozoa sayısına ulaşmak için, kaç sırada spermlerin değerlendirilmiş
olduğunu kaydedin. Hemositometrenin diğer sayma kamaralarında da aynı sayıda ve
sırada bulunan spermler sayılacaktır.
• Bir laboratuvar sayıcısının yardımıyla sperm ve sıraların sayısını kaydedin.
• Hemositometrenin ikinci sayım kamarasına geçin ve 200’den az sayıda sperm olsa
bile, 2. sayımda, 1. sayımla aynı sayıda sıra sıra (aynı hacim) sayın.
• İki sayımın toplamı ve aralarındaki farklılığı hesaplayın.
• Farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin (Tablo 2.4 veya Şekil A7.1, Ek 7) (Her
biri yalnızca örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde sayımlar arasında
olması beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
• Farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, konsantrasyonu hesaplayın (bkz Bölüm 2.8.4).
Farklılık çok fazlaysa, Bölüm 2.8.2’de olduğu gibi, iki yeni dilüsyon hazırlayın ve
yeniden ikişer kez sayım yapın (bkz Kutu 2.10).
• Ortalama sperm konsantrasyonunu iki tamsayı olarak bildirin.
• Bir ejakülattaki toplam sperm sayısını hesaplayın (bkz Bölüm 2.8.7).

Not 1: 4, 5 ve 6 numaralı büyük karelerde 200’den az sayıda sperm bulunmuşsa, her bir
sıranın alabildiği sıvı kapasitesi 4, 5 ve 6 numaralı büyük karelerden farklı olan 1, 2, 3, 7,
8 veya 9 numaralı karelerde sayıma devam etmeyin (bkz Bölüm 2.7.2). Bu durumda daha
düşük iki dilüsyon hazırlayın. Bir 1+1 (1:2) dilüsyon gerekliyse Bölüm 2.11’deki gibi işleme
devam edin.
Not 2: Aynı sayım kamarasının iki kez değerlendirilmesi veya tek bir dilüsyonla
doldurulmuş iki kamaranın değerlendirilmesi, örneklem, karıştırma ve seyreltme hatalarının
saptanmasına olanak tanımayacağından gerçek bir replikasyon olmayacaktır.
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Tablo 2.4 Belli bir toplam sayı için iki replikat arasında kabul edilebilir farklılıklar
Toplam

Kabul edilebilir
farklılık

Toplam

Kabul edilebilir
farklılık

144–156

24

329–346

36

157–169

25

347–366

37

170–182

26

367–385

38

183–196

27

386–406

39

197–211

28

407–426

40

212–226

29

427–448

41

227–242

30

449–470

42

243–258

31

471–492

43

259–274

32

493–515

44

275–292

33

516–538

45

293–309

34

539–562

46

310–328

35

563–587

47

*Yuvarlanmış % 95 güven aralığına göre.

Kutu 2.10 Yinelenen sayımların karşılaştırması
Birbirlerinden bağımsız gerçekleştirilen sayımlar arasında fark olmaması, standart hatanın
iki sayımın toplamının kare köküne eşit olması beklenir. Böylece % 95 güven aralığıyla
yalnızca rastlantısal olarak (N1–N2)/ (√(N1+N2)) < 1,96 olmalıdır.
İki sayım arasındaki farklılık belli bir toplam için Tablo 2.4 veya 2.5’de belirtilenlerden daha
az ise veya eşitse, değerler kabul edilir ve ortalamalarına göre konsantrasyon hesaplanır.
Daha geniş çaplı farklılıklar, ya sayımın yanlış yapıldığı, ya pipetleme hatalarını veya numune
iyi karıştırılmadığı için sayma kamarası veya lam üstünde random bir dağılımın oluşmadığını
düşündürür.
Farklılık kabul edilebilir değerlerin üstündeyse, ilk iki değeri atın ve aynı numuneden
hazırlanmış iki örnek hazırlayıp değerlendirin (üçüncü bir numuneden sayım yapmayın üç
değerin veya en yakın iki değerin ortalamasını almayın).
Bu yaklaşım, spermatozoa ve peroksidaz pozitif hücrelerin sayımları için geçerlidir (bkz
Bölüm 2.18). CD45 pozitif hücreler (bkz Bölüm 3.2) ve immatür germ (eşey) hücreleri için
(bkz Bölüm 2.19) boyalı preparatlar yeniden değerlendirilmelidir.
Bu % 95 CI sınır değerler için, yalnızca tesadüfen repliklatların yaklaşık % 5’i sınır
değerlerin dışında kalacaktır.

Not: Nadiren homojen olmayan numuneler, hatta üçüncü replikat seti de kabul edilemez
farklılıklar gösterebilir. Bu durumda, tüm replikatların ortalamasını alıp raporda belirtin.
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2.8.4 Semende spermatozoa konsantrasyonunun hesaplanması
Semende spermatozoa konsantrasyonunun hesaplanıp bildirilmesi önerilir.
Konsantrasyon testis fonksiyonunun spesifik bir ölçümü değilse de, fertilizasyon ve
gebelik oranlarıyla ilişkilidir.
Semende sperm konsantrasyonu, sperm sayısının (N), içinde bulunduğu semenin
hacmine bölünmesi sonucu elde edilir. Örneğin; aynı numuneden ikişer kez alınan
örneğin incelendiği sıraların (n) toplam hacmi (4, 5 ve 6 numaralı büyük karelerin her biri
için 20 nl) dilüsyon faktörüyle çarpılır. Başka bir deyişle, C = (N/n) × (1/20) × dilüsyon
faktörü.
1+4 (1:5) dilüsyonlar için 4, 5 and 6 numaralı büyük kareler incelendiğinde konsantrasyon
C = (N/n) × (1/20) × 5 sperm/nl = (N/n) × (1/4) sperm/nl (veya 106/ml semen).
1+19 (1:20) dilüsyonlar için 4, 5 and 6 numaralı kareler incelendiğinde konsantrasyon
C = (N/n) × (1/20) × 20 sperm/nl = (N/n) sperm/nl (veya 106/ml semen).
1:50 (1+49) dilüsyonlar için 4, 5 and 6 numaralı kareler incelendiğinde konsantrasyon
C = (N/n) × (1/20) × 50 sperm/nl = (N/n) × 2,5 sperm/nl (veya106/ml semen).

2.8.5 Çalışma örnekleri
1. Örnek. 1+19 (1:20) dilüsyon için numuneden alınan 1. örneğin 7 sırasının sayımında
201 sperm içerdiği saptanmış, 2. örnek ise 7 sırada 245 sperm içermektedir. On dört
sıranın sayımında toplam (201+245) 446 ve farklılık (245–201) ise 44’dür. Tablo 2.4’e göre
bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılığı aştığı görüldüğünden (41), yeni
alınan örneklerden ikişer dilüsyon yapılır.
2. Örnek. 1+19 (1:20) dilüsyon için numuneden alınan 1. örneğin 4 sırasının sayımında
220 sperm içerdiği saptanmış, 2. örnek ise 4 sırada 218 sperm içermektedir. Sekiz
sıranın sayımında toplam (220+218) 438 ve farklılık (220–218) ise 2’dir. Tablo 2.4’e
göre, bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan daha az olduğu
görüldüğünden (41), bu değerler kabul edilir.
Bir 1+19 (1:20) dilüsyon için numunelerin konsantrasyonu C = (N/n) × 1,0 sperm/nl,
başka bir deyişle (438/8) × 1,0 = 54,75 sperm/nl veya 55 × 106 sperm/ml semen (iki
tamsayıya yuvarlanmış).
Not : 1+19 (1:20) dilüsyonlar ve 4, 5 ve 6 numaralı büyük kareler için konsantrasyonu
hesaplamak kolaydır. Sayılan toplam sperm sayısının değerlendirilen toplam sıraların
sayısına bölümü 106/ml’deki konsantrasyonu verir. Yukarıdaki örnekteki hesaplamaya göre:
sperm konsantrasyonu: (220+218)/(4+4) = 438/8 = 55 × 106 sperm/ml semendir.

3. Örnek. 1+19 (1:20) dilüsyon için numuneden alınan 1. örneğin 15 küçük kare sırasının
sayımında (5, 4 ve 6 numaralı büyük kareler) 98 sperm içerdiği saptanmış, 2. örnek
ise 15 sırada 114 (5, 4 ve 6 numaralı büyük kareler) sperm içermektedir. Otuz sıranın
sayımında toplam (98+114) 212 ve farklılık (114–98) ise 16’dir. Tablo 2.4’e göre, bu
farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan daha az olduğu görüldüğünden
(29), bu değerler kabul edilir.
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Bir 1+19 (1:20) dilüsyon için numunenin konsantrasyonu C = (N/n) × 1,0 sperm/nl
veya (212/30) × 1,0 = 7,07 sperm/nl veya 7,1 × 106 sperm/ml semen (iki tamsayıya
yuvarlanmış). Dört yüz spermden azı sayıldığından, Tablo 2.2’den 212 sperm için
örneklem hatasını bildirin (yaklaşık % 7).
Not : Bu örnekte; 5, 4 ve 6 numaralı büyük karelerde 200’den az sayıda sperm saptandığı
için, numune aşırı seyreltilmiştir. Bir 1+4 (1:5) dilüsyonun daha incelenmesi uygun olacaktır.

4. Örnek. 1+4 (1:5) dilüsyon için numuneden alınan 1. örneğin 4 sıra sayımında 224
sperm içerdiği saptanmış, 2. örnek ise 4 sırada 268 sperm içermektedir. Sekiz sıranın
sayımında toplam (224+268) 492, farklılık (268–224) ise 44’dür. Tablo 2.4’e göre bu
farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılığı aştığı görüldüğünden (43), yeni
alınan örneklerden ikişer dilüsyon yapılır.
5. Örnek. 1+4 (1:5) dilüsyon için numuneden alınan 1. örneğin 8 sıra küçük karesinin
sayımında 224 sperm içerdiği saptanmış, 2. örnek ise 8 sırada 213 sperm içermektedir.
On altı sıranın sayımında toplam (224+213) 437, farklılık (224–213) ise 11’dir. Tablo
2.4’e göre bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan daha az olduğu
görüldüğünden (41), bu değerler kabul edilir.
Bir 1+4 (1:5) dilüsyon için numunenin konsantrasyonu C = (N/n) × (1/4) sperm/nl
veya (437/16)/4 = 6.825 sperm/nl veya 6,8 × 106 sperm/ml semen (iki tamsayıya
yuvarlanmış).

Not : 1+4 (1:5) dilüsyonlar için konsantrasyonu hesaplamak kolay olmasına karşın, sayılan
toplam sperm sayısının, değerlendirilen toplam sıraların sayısıyla bölümü sonucu çıkan
sayı ayrıca 4’e de bölünür. Yukarıdaki örnekteki hesaplamaya göre: (224+213)/(8+8)/4 =
(437/16)/4 = 27,3/4 = 6,8 × 106 sperm/ml semen.

2.8.6 Alt referans sınır
Ejakülattaki toplam sperm sayısı için referans alt sınırı 15 × 106 sperm (5. yüzdelik, % 95
CI 12–16 × 106).
2.8.7 Ejakülattaki toplam spermatozoa sayısının hesaplanması
Bu parametre, testislerin sperm üretim yetisinin ve erkek reprodüktif traktının açık
olduğunun bir ölçümünü verdiğinden, bir ejakülattaki toplam spermlerin hesaplanması ve
bildirilmesi önerilmektedir. Sperm konsantrasyonu tüm ejakülatın hacmiyle çarpıldığında
bu sayı elde edilir.
2.8.8 Alt referans sınırı
Ejakülattaki toplam sperm sayısı için referans alt sınırı 39 × 106 sperm (5. yüzdelik, % 95
CI 33–46 × 106).
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2.9 Düşük sperm sayıları: kriptozoospermi ve şüpheli azoospermi
Aynı numuneden alınan 2 eş örneğin ıslak preparatında sperm gözlenmemişse,
azoospermiden kuşkulanılabilir. Tanımlamanın değişmesi gerektiği ileri sürülmüş
olmasına rağmen (Ezeh ve Moore, 2001; Sharif, 2000) azoospermi, tanı ve tedavinin
temeli veya sperm yokluğunun kökenini tanımlamaktan ziyade, ejakülatın bir tanımıdır.
Santrifüjlenen numunenin sedimentinde hiç sperm bulunmadığında, azoospermi
teriminin kullanılabileceği genellikle kabul görmektedir (Eliasson, 1981).
Ancak aşağıdaki hususlar akılda tutulmalıdır:
• pellette spermatozoanın bulunup-bulunmaması; santrifüjleme süresine, hızına ve
ne miktarda pelletin incelenmiş olduğuna bağlıdır (Lindsay ve ark.,1995; Jaffe ve
ark.,1998).
• 15 dakika 3000 g de santrifüjleme, numunedeki spermlerin tümünü pellet haline
getirmemekte (Corea ve ark., 2005), ve
• santrifüjlemeden sonra spermlerin motilitesi kaybolabilir (Mortimer, 1994a) ve
konsantrasyon olduğundan daha düşük değerlendirilecektir (Cooper ve ark., 2006).
Bu numunelerin manipülasyonu, spermlerin varlığı ve motilitesine ilişkin subjektif verilerin
yeterli olup-olmamasına (bkz Bölüm 2.10) veya spermlerin doğru sayımının istenipistenmediğine bağlıdır (bkz Bölüm 2.11).

2.10 Düşük sperm sayılarının tam değerlendirilmesi gerekli olmadığında
İlk hazırlanan ıslak preparatta yüksek büyütmede (HPF) her sahada sperm sayısı düşükse
(x400 büyütmede (HPF) 0–4 veya x200 büyütmede (HPF) 0–16) birkaç seçenek mevcuttur:
2.10.1 Başka bir girişimde bulunmak gerekmez
Bir x400 büyütmede (HPF) sperm sayısı < 4 ise (yaklaşık < 1 × 106/ml), klinik amaçların
çoğu için hareketli spermlerin görülüp-görülmediğine ilişkin herhangi bir not düşmeden
sperm konsantrasyonunu < 2 × 106/ml (düşük sperm sayılarıyla örneklem hatasının
yüksek olduğunu göz önüne alarak) olarak bildirmek yeterli olur.
2.10.2 Spermatozoa bulmak için santrifüjlenmiş numunelerin incelenmesi
Her iki ıslak preparatta spermatozoa gözlenmiyorsa; daha çok miktarda numunede,
spermatozoanın mevcut olup-olmadığını belirlemek için numune santrifüjlenebilir.
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3). Numune viskoz ise, Bölüm
2.3.1.1’de tanımlandığı gibi viskoziteyi azaltın.
• Semen numunesinden 1 ml’lik kısmı alın, 3000 g 15 dakika santrifüjleyin.
• Üst fazın (süpernatan) çoğunu atın ve sperm pelletini seminal plazmanın geri kalanını,
yaklaşık 50 µl’sinde yeniden süspansiyon haline getirin.
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• İki lama ayrı ayrı 10 µl pellet numunesi koyun ve 22 x 22 mm lamellerle kapatın.
Böylece, yaklaşık 20 µm derinliğinde iki ıslak preparat oluşacaktır (bkz Kutu 2.4).
• Faz kontrast optikle x200 ve x250 büyütmede lamları inceleyin.
• Lamelin tümünü sistematik olarak alan alan inceleyin. Bir köşeden başlayın, önce x
ekseni boyunca, daha sonra enlemesine karşı yana kadar lameli tarayın. Daha sonra
y ekseni boyunca bir alanı, ardından geriye doğru alanın tümünü enlemesine tarayın.
Bu zikzak tarama yöntemini sürdürerek numuneyi tamamen ve sistematik biçimde
tarayın (bkz Şekil 2.9). Alanları değiştirirken lamı da gözlemleyin.
• Bir x20 büyütmeli objektif ve 20 mm açıklıklı 10 büyütmeli okülerli bir mikroskobun
görüş alanı yaklaşık 1000 µm çapa sahiptir (bkz Kutu 2.9). O halde, 22 mm x 22 mm
boyutlarındaki bir lamelde yaklaşık (22 x 22) 484 incelenecek alan mevcut olacaktır.
• Aynı numuneden alınan 2 örnekten birinde spermin varlığı kriptozoospermi’ya işaret
eder.
• Aynı numuneden alınan 2 örnekte sperm yokluğu azoospermiyi düşündürür.
Not 1: 15 ml’lik tüpler yerleştirilebilen masa üstü santrifüjlerin birçoğu 3000 g’ye
ulaşamayacağından, 1,5–2,0 ml’lik tüpler yerleştirlebilen daha yüksek devirli santrifüjleri
kullanın. Numuneden örnek almadan önce semen numunesinin iyice karışmış olduğundan
emin olun.
Not 2: Numunenin arka planındaki düşük kontrast nedeniyle, lamların taranması 10 dakika
sürebilir.
Not 3: Yardımlı üreme teknikleri için numuneleri santrifüjlerken, canlı sperm bulabilmek
amacıyla, semen numunesi tümüyle ve pelletin büyük bir bölümünün (örn: pelletten alınan
10 µl’lik 4 adet örnek) incelenmesi gerekebilir.
1. Yorum: Numuneden alınan örnekte spermin olmaması, numunenin geri kalan bölümünde
de spermin bulunmadığı anlamına gelmez.
2. Yorum: Santrifüjleme, spermlerin hepsini pellet haline getirmediğinden, toplam sperm
sayısını belirlemek amacıyla bu yöntem kullanılamaz. Kantitatif yöntem için bkz Bölüm
2.11.1 veya 2.11.2.

2.10.3 Hareketli spermatozoa saptamak için santrifüjlenmemiş numunelerin incelenmesi
Hareketli sperm araştırılırken (örn: vazektomi sonrası sperm numunesi) numuneyi
fiksatifle seyreltmekten veya spermleri çok hızlı santrifüje etmekten kaçınılmalıdır. Bu
durumda yalnızca seyreltilmemiş örnek değerlendirilebilir.
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• Semen örneğinden 40 µl alıp üzerine 4 mm x 50 mm boyutlarında lamel yerleştirin.
Böylece 33 µm derinliğinde bir ıslak preparat oluşacaktır (bkz Kutu 2.4).
• Lamı faz kontrast mikroskobunda x200 veya x250 büyütmede inceleyin.
• Lamelin tümünü sistematik olarak alan alan inceleyin. Bir köşeden başlayın, önce x
ekseni boyunca, daha sonra enlemesine karşı yana kadar lamı tarayın. Daha sonra y
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ekseni boyunca bir alanı, ardından geriye doğru alanın tümünü enlemesine tarayın.
Bu zikzak tarama yöntemini numuneden alınan örneğin hepsi tamamen ve sistematik
biçimde incelenene kadar sürdürün (bkz Şekil 2.9). Alanları değiştirirken lamı da
gözlemleyin.
• Bir x20 büyütmeli objektif ve 10 büyütmeli 20 mm açıklıklı okülerle mikroskop görüş
alanının çapı yaklaşık 1000 µm’dır (bkz Kutu 2.9). O halde, 24 mm x 50 mm’lik bir
lamelde yaklaşık 1200 alan (24 x 50) incelenecektir.

Not: Numunenin arka planı düşük kontrastlı olduğu için, bu işlem 10 dakika sürebilir.

Şekil 2.9 Hareketli spermatozoayı bulmak için lamelin tümüyle taranması
Bir 24 mm × 50 mm boyutlarında lamel için x200 büyütme altında yaklaşık 1200 ve 22 x 22 mm boyutlarında bir
lamel için x200 büyütme altında 484 HPF değerlendirilir.
50 mm / 1000 µm = 50 alan

24 mm / 1000 µm
= 24 alan

Toplam 1200 alan

Yorum: Numuneden alınan örnekte hareketli spermin olmaması, numunenin geri kalan
bölümünde de hareketli spermin bulunmadığı anlamına gelmez.
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2.11 Düşük sperm sayılarının tam olarak değerlendirilmesi gerektiğinde
Bu bölüm, santrifüjlemeden kaçınılması gereken düşük sperm konsantrasyonlarını
belirleme yöntemlerini anlatmaktadır. Spermleri pelletler haline getirmenin başka bir
yöntemi de, semeni düşük dilüsyonda seyreltmek ve daha yüksek hacimli semen
numunelerini incelemektir.
Daha düşük kantitatif analiz limitlerinde, kabul edilebilir kesinlik oranının % 20 olduğu
düşünülür (Shah ve ark., 2000). Geliştirilmiş Neubauer kamarasının ortasındaki büyük
kareyi (Şekil 2.7’de 5 numaralı kare) 1+1 (1:2) dilüsyondaki semenle dolduğunda
tamamen inceleme % 20’lik bir örneklem hatasıyla 250.000 sperm konsantrasyonunu
teorik olarak saptayabilir. Dokuz büyük karenin tümü incelendiğinde mililitrede 27.800
gibi düşük bir sperm konsantrasyonu belirlenebilir. Aynı örneklem hatası oranıyla
mililitrede 1000 sperm konsantrasyonunun ölçümü için; geniş hacimli, 25 µl sıvı alabilen
tek kullanımlık sayma kamaraları kullanılabilir (Cooper ve ark., 2006). Önerildiği gibi,
1+1 (1:2) oranında seyreltilmiş semen için bu değerler seyreltilmemiş semende sırasıyla
500.000/ml, 55.600/ml ve 2000/ml sperm konsantrasyonlarına tekabül etmektedir.
Ancak, bu kadar düşük oranda seyreltilmiş semen numuneleri arka planla pek kontrast
oluşturmayacaktır. Geniş sayım kamaralarının taranması 10–20 dakika sürebilir. Floresan
veren bir boya kullanılarak spermlerin hızla sayımı kolaylaştırılabilir (bkz Bölüm 2.11.2).

2.11.1 Geliştirilmiş Neubauer kamarasının tüm karelerinde düşük sperm sayılarının değerlendirilmesi
(faz kontrast mikroskobisi)
Örneklem hatalarını azaltmak için kritik önemde sperm sayısı (aynı numuneden alınan 2
örnekte ikişer kez 200, tercihen en azından toplam 400 sperm) sayılmalıdır (bkz Kutu 2.7
ve Tablo 2.2).
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• Semenden bir örnek alıp 2.8.2’de belirtilen önlemlere uyarak fiksatifle 1+1 (1:2)
oranında seyreltin (bkz Bölüm 2.7.5).
• İlk ıslak preparatta, her yüksek büyütme alanında ikiden az sayıda sperme sahip
numunelerin 1+1 (1:2) oranında seyreltilmesi (Tablo 2.3), hemositometrede yaklaşık
200 spermin sayılmasına olanak tanıyan belli bir sperm konsantrasyon aralığı için
uygun bir dilüsyondur (bkz Kutu 2.11). Bir ilâ 9 büyük karenin değerlendirilmesi
gerekecektir.
Kutu 2.11 Geliştirilmiş Neubauer kamarasında yinelenen sayımlarda dokuz büyük karede
200 spermin bulunmasını sağlama
Başlangıçta ıslak preparatta 4 nl’nin yüksek büyütme alanında yalnızca 2 sperm varsa, teorik
olarak her nl’de 0,5 sperm (500 spermatozoa/µl veya 500.000 spermatozoa/ml) var demektir.
Geliştirilmiş Neubauer sayım kamarasının 9 büyük karesinin toplam hacmi 900 nl
olduğundan, içinde 450 sperm mevcut olacak demektir. Önerildiği gibi, numuneyi 1+1 (1:2)
şeklinde seyreltmek (kabul edilebilir derecede düşük örneklem hatası) arka plan kontrastını
azaltacak ve sperm sayısını sayma kamarası başına 225’e düşürecektir.
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Not: O kadar az sayıda sperm sayıldığı ve hacim doğru olamayabildiği için bu değer
yalnızca kaba bir tahmindir.

2.11.1.1 Prosedür
1. Semen numunesinden alınan iki eşit miktardaki örneği, yukarıda anlatıldığı gibi 1+1
(1:2) oranında fiksatifle seyreltin.
2. Hemositometrenin her iki sayma kamarasını eşit miktarda aynı oranda seyreltilmiş
örnekle doldurun.
3. Hemositometreyi 4 dakika oda sıcaklığında, karanlıkta kurumasını önlemek için
(kapalı bir Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) nemli bir sayım
kamarasında yatay konumda saklayın. Bu sırada, hareketsizleştirilmiş hücreler
kamaranın tabanına çökecektir.
4. Hemositometreyi x200 veya x400 büyütmede faz kontrast mikroskobuyla inceleyin.
5. Kabul edilebilir derecede düşük bir hata oranı için, her iki örnekte en azından 200’er
sperm sayın (bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
6. Bir kamarayı kare kare inceleyin ve en azından 200 sperm gözlenene ve kamara
tamamen taranana kadar sayımı sürdürün. Büyük kareler tam olarak sayılacaktır.
Sayımı yarım bırakmayın.
7. En azından 200 sperm sayısına ulaşmak için, değerlendirilen büyük karelerin sayısını
kaydedin. Hemositometrenin diğer sayma kamarasında da aynı sayıda büyük
karedeki spermler hesaplanacaktır.
8. Bir laboratuvar sayıcısıyla spermler ve alanların sayısını hesaplayın.
9. Hemositometrenin ikinci sayım kamarasına geçin ve 200’den az sperme rastlasanız
bile aynı sayıda karede (aynı hacimde) yeniden sayım yapın.
10.İki sayımın toplamı ve aralarındaki farklılığı hesaplayın.
11.Tablo 2.5’e veya Şekil A.7.1 ve Ek7’ye göre farklılığın kabul edilebilirliğini
belirleyin (düşük sperm sayıları için Tablo 2.4) (Her bir sayım yalnızca örneklem
hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde oluşması beklenen maksimal farklılığı
göstermektedir).
12.Farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, konsantrasyonu hesaplayın (bkz Bölüm
2.11.1.2). Farklılık çok yüksekse, yukarıda belirtildiği gibi iki yeni preparat hazırlayıp
yeniden sayım yapın (bkz Kutu 2.10).
13.Ortalama sperm konsantrasyonunu iki tamsayı olarak bildirin.
14.Ejakülattaki toplam sperm sayısını hesaplayın (bkz Bölüm 2.11.1.5).
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Tablo 2.5 Belli bir toplam sayı için iki yinelenen sayım arasında kabul edilebilir farklılıklar: düşük
konsantrasyonlar
Toplam

Kabul edilebilir
farklılık*

Toplam

Kabul edilebilir
farklılık*

Toplam

Kabul edilebilir
farklılık*

35–40

12

144–156

24

329–346

36

41–47

13

157–169

25

347–366

37

48–54

14

170–182

26

367–385

38

55–62

15

183–196

27

386–406

39

63–70

16

197–211

28

407–426

40

71–79

17

212–226

29

427–448

41

80–89

18

227–242

30

449–470

42

90–98

19

243–258

31

471–492

43

99–109

20

259–274

32

493–515

44

110–120

21

275–292

33

516–538

45

121–131

22

293–309

34

539–562

46

23

310–328

35

563–587

47

132–143

*Yuvarlanmış % 95 güven aralığına göre.

2.11.1.2 Semende düşük sperm konsantrasyonlarının hesaplanması
Semende sperm konsantrasyonu, sperm sayısının (N) bulunan semen hacmine
bölünmesi sonucu elde edilir. Örneğin, aynı numuneden alınan ikişer örneğin incelendiği
büyük karelerin (n) toplam hacmi (bir büyük karenin hacmi 100 nl), dilüsyon faktörüyle
çarpılır. Başka bir deyişle, C = (N/n) × (1/100) × dilüsyon faktörü.
Bir 1+1 (1:2) dilüsyon için konsantrasyon C = (N/n) × (1/100) × 2 sperm/nl = (N/n) ×
(1/50) sperm/nl.
Hemositometrenin her bir sayım kamarasındaki 9 büyük karenin tümü
değerlendirildiğinde toplam sperm sayısı, her iki kamaranın toplam hacmine (1,8 µl)
bölünüp sonuç dilüsyon faktörüyle (2) çarpıldığında, bir µl’deki (= x 1000/ml semen)
sperm konsantrasyonu bulunur.
2.11.1.3 Yöntemin duyarlılığı
Her bir sayım kamarasında 200’den az sayıda sperm varsa örneklem hatası % 5’i
aşacaktır. Sperm sayısına ilişkin örneklem hatasını da bildirin (bkz Tablo 2.2).
Her bir sayım kamarasında 25 spermden az sperm sayıldığında konsantrasyon < 56 000/
ml olacaktır. Bu sayı, geliştirilmiş Neubauer sayım kamarasında 1+1 (1:2) dilüsyonda
9 büyük karenin tümü sayıldığında % 20’lik örneklem hatası için en düşük kantitatif
analiz sınırıdır (Cooper ve ark., 2006). Bu sayı, “konsantrasyonun (< 56 000/ml) doğru
belirlenmesi için yeterli değildir” yorumuyla birlikte sonuçları bildirin.
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Yorum: Numuneden alınan örnekte spermin mevcut olmaması, numunenin geri kalan
bölümünde de spermin bulunmadığı anlamına gelmez.

2.11.1.4 Çalışma örnekleri
1. Örnek. 1+1 (1:20) dilüsyon için numuneden alınan 1. örnekte iki büyük karede 200,
2. örnekte 2 büyük karede ise 250 sperm saptanmıştır. Dört büyük karede toplam
sayı (200+250) 450, aradaki farklılık ise (250–200) 50’dir. Tablo 2.5’e göre bu farklılığın
yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılığı (42) aştığı görüldüğünden, sonuçlar gözardı
edilir ve yeni alınan iki eş örnek dilüe edilir.
2. Örnek. 1+1 (1:20) dilüsyon için numuneden alınan 1. örnekte üç büyük karede 210,
2. örnekte 3 büyük karede ise 200 spermatozoa saptanmıştır. Altı büyük karede toplam
sayı (210+200) 410, aradaki farklılık ise (210–200) 10’dur. Tablo 2.5’e göre bu farklılığın
yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan (40) daha düşük olduğu görüldüğünden,
elde edilen sonuçlar kabul edilir.
Bir 1+1 (1:2) oranında dilüsyon için konsantrasyon C = (N/n) × (1/50) sperm/nl veya
(410/6)/50 = 1,37 sperm/nl veya 1,4 × 106 sperm/ml semen (iki tamsayıya yuvarlanmış).
3. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyon için numuneden alınan 1. örnekte 9 büyük karenin
tamamında 120, 2. örnekte 9 büyük karenin tamamında ise 140 sperm saptanmıştır.
On sekiz büyük karede toplam sayı (120+140) 260, aradaki farklılık ise (140–120) 20’dir.
Tablo 2.5’e göre bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan (32) daha
düşük olduğu görüldüğünden, elde edilen sonuçlar kabul edilir.
Her sayma kamarasında 9 büyük karenin tümü değerlendirildiğinde (toplam 1,8 µl) 1+1
(1:2) oranında dilüsyon için numunedeki sperm konsantrasyonu, C = (N/1,8) × 2 sperm/
µl = (260/1,8) × 2 = 288,8 sperm/µl veya 290 × 103 sperm/ml semen (iki tamsayıya
yuvarlanmış). Dört yüzden az sayıda sperm tespit edildiğinden, Tablo 2.2’de verildiği gibi
260 sperm için örneklem hatasını (yaklaşık % 6) bildirin.
4. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyon için numuneden alınan 1. örnekte 9 büyük karenin
tamamında 10, 2. örnekte 9 büyük karenin tamamında ise 8 sperm saptanmıştır.
Saptanan sayı 25 spermden az olduğundan, konsantrasyon < 56 000/ml’dir.
“Numuneden alınan örneklerde 18 sperm görülmüştür. Bu sayı konsantrasyonun (< 56
000/ml) doğru belirlenmesi için yeterli değildir” yorumuyla birlikte sonuçları bildirin.
5. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyon için numuneden alınan her iki örnekte de sperm
bulunamamıştır. Saptanan sayı 25 spermden az olduğundan konsantrasyon < 56 000/
ml’dir. “Replikatlarda sperm görülmemiştir. Bu sayı konsantrasyonun (< 56 000/ml) doğru
belirlenmesi için yeterli değildir” yorumuyla birlikte sonuçları bildirin.

2.11.1.5 Ejakülattaki toplam sperm sayısının hesaplanması
Bu parametre; testislerin sperm üretim yetisinin ve erkek reprodüktif traktının açık
olduğunun bir ölçümünü verdiğinden, bir ejakülattaki toplam spermlerin hesaplanması ve
bildirilmesi önerilmektedir. Sperm konsantrasyonu tüm ejakülatın hacmiyle çarpıldığında
bu sayı elde edilir.
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2.11.2 Geniş hacimli tek kullanımlık kamaralarda düşük sperm sayılarının değerlendirilmesi (floresan
mikroskobisi)
Geniş hacimli 100 µm derinlikte sayım kamaralarının kullanılması konsantrasyon
değerlendirmesinin duyarlılığını artırabilmektedir (Cooper ve ark., 2006). Geniş hacimli
lamlarda 100 µm derinlikli, her biri 25 µl sıvı tutabilen iki sayım kamarası vardır. Örneklem
hatalarını azaltmak için, kritik önemde sperm sayısı (aynı numuneden alınan 2 örnekte
ikişer kez 200, tercihen en azından toplam 400 sperm) sayılmalıdır (bkz Kutu 2.7 ve Tablo
2.2).
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
• Semenden bir örnek alın ve Bölüm 2.8.2’de belirtilen önlemleri alarak Hoechst 33342
bisbenzimit florokrom (1 mg/l) içeren fiksatifle (bkz Bölüm 2.7.5) 1+1 (1:2) oranında
seyreltin.
Başlangıç değerlendirmesinde 2 spermatozoadan azını içeren ve sayım kamarasının
tümünde yaklaşık 200 spermatozoaya sahip değişik konsantrasyonlardaki numuneler
için 1+1 (1:2) oranında dilüsyon uygundur (bkz Kutu 2.12).
Kutu 2.12 Yinelenen sayımlarda 100 µm derinliğinde geniş hacimli tek kullanımlık kamarada
200 spermatozoanın bulunmasını sağlama
Başlangıçta ıslak preparatta 4 nl’nin yüksek büyütme alanında yalnızca 1 spermatozon
varsa, teorik olarak her nl’de 0,25 spermatozoa (250/µl veya 250.000/ml) var demektir.
Yüksek hacimli sayım kamarası 25 µl sıvı tutabildiğinden, içinde 6250 spermatozoa olacak
demektir. Önerildiği gibi numuneyi 1+1 (1:2) şeklinde seyreltmek, sperm sayısını (kabul
edilebilir derecede düşük örneklem hatası) sayım kamarası başına 3125’e düşürecektir.

Not: O kadar az sayıda sperm sayıldığı ve hacim doğru olamayabildiği için, bu değer
yalnızca kaba bir tahmindir.

2.11.2.1 Prosedür
1. Semen numunesinden aldığınız iki eş örneği fiksatifle yukarıda belirtildiği gibi 1+1
(1:2) oranında seyreltin.
2. Lamın her bir sayım kamarasını, numuneden aldığınız 25 µl’lik örneklerle ayrı ayrı
doldurun.
3. Lamı 10–15 dakika oda sıcaklığında, karanlıkta kurumasını önlemek için (kapalı bir
Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) nemli bir sayma kamarasında
yatay konumda saklayın. Boya, sperm başlarına bağlanacak ve bu sırada
hareketsizleştirilmiş hücreler kamaranın tabanına çökecektir.
4. Uygun bir dikroik ayna ve bariyerli filtreyle floresan optikli mikroskopla x250 büyütme
altında lamı inceleyin.
5. Kabul edilebilir bir hata oranı için, her iki örnekte en azından 200 spermatozoayı sayın
(bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
6. Bir sayma kamarasını sistematik olarak alan alan inceleyin. Bir köşeden başlayın,
önce x ekseni boyunca, daha sonra enlemesine karşı yana kadar lamı tarayın. Daha
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sonra y ekseni boyunca bir alanı, ardından geriye doğru alanın tümünü enlemesine
tarayın. Bu zikzak tarama yöntemini sürdürün (bkz Şekil 2.9). Alanları değiştirirken
lamı gözlemeyi sürdürün. En azından 200 spermatozoa gözleyene kadar saymayı
sürdürün.
7. En azından 200 spermatozoa sayana kadar değerlendirilen alanların sayısını
kaydedin. Diğer sayma kamarasında da aynı sayıda alan sayılacaktır.
8. Bir laboratuvar sayıcısıyla spermatozoa ve alanların sayısını hesaplayın.
9. İkinci sayma kamarasına geçin ve 200’den az spermatozoaya rastlasanız bile aynı
sayıda objektif alanında (aynı hacimde) yeniden sayım yapın.
10.İki sayının toplamı ve arasındaki farkı hesaplayın.
11.Tablo 2.5’e veya Şekil A.7.1 ve Ek7’ye göre farklılığın kabul edilebilirliğini belirleyin
(düşük spermatozoa sayıları için Tablo 2.4) (Her bir sayım yalnızca örneklem
hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde oluşması beklenen maksimal farklılığı
göstermektedir).
12.Farklılık kabul edilebilir boyutlarda ise, konsantrasyonu hesaplayın (bkz Bölüm
2.11.2.2). Farklılık çok fazlaysa, iki yeni preparat hazırlayın ve değerlendirmeyi
tekrarlayın (bkz Kutu 2.10).
13.Ortalama spermatozoa konsantrasyonunu iki tamsayı olarak bildirin.
14.Ejakülattaki toplam spermatozoa sayısını hesaplayın (bkz Bölüm 2.11.2.5).

Not 1: Daha yoğun floresans gösteren (daha geniş çekirdekleri olduğunu gösterir) lökosit
ve sperm dışı hücrelerin aksine, spermatozoa parlak floresan veren noktalar olarak (yoğun
çekirdek yapısı) görülürler (Zinaman ve ark.,1996).
Not 2: Floresansın kaynağını tahmin edemiyorsanız, sperm kuyruğunun görülebildiği faz
kontrast mikroskobu kullanın.

2.11.2.2 Semende düşük spermatozoa konsantrasyonlarının hesaplanması
Semende sperm konsantrasyonu, sperm sayısının (N), incelenen toplam mikroskop
gözlem alanlarının (n), hacmine (v) (bir alanın hacmi Kutu 2.13’de tanımlandığı gibi
hesaplanır) bölümüyle elde edilen sayının dilüsyon faktörüyle çarpımına eşittir. C = (N/n)
× (1/v) × dilüsyon faktörü.
Bir x250 büyütmede, mikroskop görüş alanının hacmi 80 nl (bkz Kutu 2.13) ve 1+1 (1:2)
dilüsyonda konsantrasyon C = (N/n) × (1/80) × 2 sperm/nl = (N/n) × (1/40) sperm/nl (106
sperm/ml semen).
Bir x400 büyütmede mikroskop görüş alanının hacmi 20 nl (bkz Kutu 2.13) ve 1+1 (1:2)
dilüsyonda konsantrasyon C = (N/n) × (1/20) × 2 sperm/nl = (N/n) × (1/10) sperm/nl (106
sperm/ml semen).
Her iki sayma kamarasının tüm alanı değerlendirildiğinde; toplam sperm sayısının,
her iki kamaranın toplam hacmine (50 µl) bölümü dilüsyon faktörüyle (2) çarpılarak
mikrolitredeki sperm konsantrasyonu elde edilir (x 1000 sperm/ml semen).
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Kutu 2.13 Bir 100 µm derinliğinde geniş hacimli tek kullanımlık kamarada her yüksek
büyütme alanında gözlenen hacim
Her mikroskobik görüş sahasındaki semen hacmi, bu sahanın alanına (pr2, p ≈ 3,142 ve r =
alanın yarı çapı) ve sayım kamarasının derinliğine (burada 100 µm) bağlıdır.
Mikroskop tablasına monte edilmiş bir mikrometreyle mikroskop görüş alanının çapı
ölçülebilir veya oküler lensin açıklığı, çapının, objektif lensinin büyütme derecesiyle
bölünmesiyle hesaplanabilir.
Bir x40 büyütmeli objektif ve x10 büyütmeli 20 mm açıklıklı okülerle mikroskop görüş
alanının çapı yaklaşık 500 µm’dır (20 mm/40). Bu olguda r = 250 µm, r2 = 62 500 µm2, (pr2 =
196 375 µm2 ve hacim 19 637 500 µm3 veya yaklaşık 20 nl’dir.
Bir x25 büyütmeli objektif ve x10 büyütmeli 25 mm açıklıklı okülerle mikroskop görüş
alanının çapı yaklaşık 1000 µm’dır (25 mm/25). Bu olguda r = 500 µm, r2 = 250 000 µm2, pr2
= 785 500 µm2 ve hacim 78 550 000 µm3 veya yaklaşık 80 nl’dir.

2.11.2.3 Yöntemin duyarlılığı
Her bir sayım kamarasında 200’den az sayıda sperm varsa, örneklem hatası % 5’i
geçecektir. Aynı numuneden alınan 2 örnekte de 400’den az sayıda sperm varsa, sayılan
hücreler için örneklem hatasını da bildirin (bkz Tablo 2.2).
Her sayma kamarasında 25’den az sayıda sperm sayılmışsa, konsantrasyon < 2000
sperm/ml (sayma kamarasının tümü [25 µl] değerlendirildiğinde ve 1+1 (1:2) dilüsyon
kullanıldığında % 20’lik örneklem hatası için düşük miktar tayini sınırı) olacaktır (Cooper
ve ark., 2006). Gözlenen sperm sayısını “Konsantrasyonun doğru olarak belirlenmesine
yetmeyecek kadar az sayıda sperm (< 2000/ml) mevcuttu” yorumuyla birlikte rapor edin.

Yorum: Numuneden alınan örnekte spermin olmaması, numunenin geri kalan bölümünde
de spermin bulunmadığı anlamına gelmez.

2.11.2.4 Çalışma örnekleri
1. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyondaki numuneden alınan 1. örnekte 300 alanın taranması
sonucu 210 sperm, 2. eş örnekte ise 300 alanda 300 sperm bulunmuştur. Toplam sayı
600 alanda (210+300) 510 ve aradaki farklılık (300–210) 90’dır. Tablo 2.5’e göre, yalnızca
tesadüfen beklenen farklılığı aşmakta olduğundan, sonuçlar kabul edilmez ve aynı
numuneden iki yeni özdeş dilüsyon hazırlanır.
2. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyondaki numuneden alınan 1. örnekte 400 alanın taranması
sonucu 200 sperm, 2. örnekte ise 400 alanda 230 sperm bulunmuştur. Toplam sayı, 800
alanda (200+230) 430 ve aradaki farklılık (230–200) 30’dur. Tablo 2.5’e göre, bu farklılık
yalnızca tesadüfen beklenen farklılıktan daha düşük olduğundan (41) sonuçlar kabul
edilir.
1+1 (1:2) dilüsyonda numunedeki sperm konsantrasyonu C = (N/n) × (2/v) spermatozoa/
nl, v = 20 nl (x400 büyütmede, bkz Kutu 2.13) ise, C = (430/800) × (2/20) = 0,0538
sperm/nl veya 54 000 sperm/ml semen (iki tamsayıya yuvarlanmış).
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3. Örnek. Sayım kamarasının tüm yüzeyinde sayım yapıldığında, 1+1 (1:2) dilüsyondaki
numuneden alınan 1. örneğin 50 sperm, 2. örneğin ise 70 sperm içerdiği saptanmıştır. İki
kamaradaki sperm sayılarının toplamı (50+70) 120, farklılık ise (70–50) 20’dir. Tablo 2.5’e
göre, bu farklılık yalnızca tesadüfen beklenen farklılıktan daha düşük olduğundan (21)
sonuçlar kabul edilir.
Her iki sayma kamara alanı tümüyle değerlendirildiğinde (toplam 50 µl), 1+1 (1:2)
dilüsyon için numunenin konsantrasyonu C = (N/50) × 2 sperm/µl = (120/50) × 2 = 4,8
sperm/µl veya 4800 sperm/ml semen (iki tamsayıya kadar). Dört yüz spermden azı
sayıldığından, Tablo 2.2’de belirtildiği gibi 120 sperm için örneklem hatasını (yaklaşık
% 10) bildirin.
4. Örnek. Sayım kamarası tümüyle değerlendirldiğinde, 1+1 (1:2) dilüsyondaki bir
numuneden alınan 1. örneğin 20 sperm, 2. eş örneğin ise 18 sperm içerdiği saptanmıştır.
Sayım 25’den düşük olduğundan, konsantrasyon < 2000 sperm/ml olacaktır. Eş
örneklerde “38 sperm görüldüğünü” bildirin. Bu sayı, konsantrasyonun (< 2000/ml)
doğru olarak belirlenmesi açısından çok azdır.
5. Örnek. 1+1 (1:2) dilüsyonda aynı numuneden alınan her iki örnekte de hiç sperm
bulunamamış, 25’den az sayıda sperm sayıldığından, konsantrasyon < 2000 sperm/ml
şeklinde olacaktır. “Benzer örneklerde hiç sperm görülmediğini, konsantrasyonun doğru
değerlendirilmesi için sayının çok az olduğunu (< 2000 /ml)” bildirin.
2.11.2.5 Ejakülattaki toplam sperm sayısının hesaplanması
Bu parametre; testislerin sperm üretim yetisinin ve erkek reprodüktif traktının açık
olduğunun bir ölçümünü verdiğinden, bir ejakülattaki toplam spermlerin hesaplanması ve
bildirilmesi önerilmektedir. Sperm konsantrasyonu tüm ejakülatın hacmiyle çarpıldığında
bu sayı elde edilir.

2.12 Spermatozoa dışındaki hücrelerin sayımı
Semende sperm dışı hücrelerin varlığı; testis hasarı (immatür germ hücreleri), efferent
kanalların patolojisi (siliyerlerin topaklaşması) veya aksesuar bezlerin inflamasyonunu
(lökositler) gösterebilir. Hemositometreye yerleştirilmiş fikse edilmiş ıslak preparatlarda,
sperm sayımında olduğu gibi semendeki sperm dışı hücrelerin sayısı da (epitel hücreleri,
“yuvarlak hücreler” [germ hücreleri ve lökositler] veya izole sperm başları ve kuyrukları)
hesaplanabilir (bkz Bölüm 2.8.3). Ancak, sperm sayımı için yeterince seyreltilen semen,
çok yüksek konsantrasyonlarda olmadığı müddetçe, sperm dışı hücrelerin doğru
tahmini mümkün olmayabilir. Spermlere kıyasla, yuvarlak hücrelerin varlığı lamların
incelenmesiyle değerlendirilebilir (bkz Bölüm 2.12.1). Alternatif olarak, peroksidaz pozitif
hücrelerin hesaplanması sırasında da konsantrasyonları hesaplanabilir (bkz Bölüm
2.18.1.5).
2.12.1 Semendeki yuvarlak hücre konsantrasyonunun hesaplanması
Seyreltilmemiş semenden hazırlanan fikse edilmiş ve boyanmış sürüntülerin
değerlendirilmesi sırasında, spermatozoa konsantrasyonuna kıyasla yuvarlak hücre
konsantrasyonu hesaplanır (bkz Bölüm 2.13.2). C = S × (N/400) denklemine göre
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yuvarlak hücrelerin (C) konsantrasyonu (106/ml) hesaplanabilir. Burada N, 400 spermin
(S) sayıldığı alanlarda sayılmış yuvarlak hücre sayısını, S spermlerin konsantrasyonunu
(106/ml) gösterir.
2.12.2 Yöntemin duyarlılığı
Numunede, sperm sayısına göre daha az sayıda yuvarlak hücre varsa (örn. < 400),
örneklem hatası % 5’i aşacaktır. Bu durumda, sayılan hücrelerin sayısı için örneklem
hatasını bildirin (bkz Tablo 2.2). Sayım 25 yuvarlak hücreden azsa, “Konsantrasyonun
doğru belirlenmesi için sayı yetersiz” yorumuyla birlikte, görülen yuvarlak hücreler de
rapor edilir.
2.12.3 Çalışma örnekleri
1. Örnek. Numunenin 1. örneğinde 200 spermin sayıldığı alanda 21 yuvarlak hücre, 2.
eş örneğinde ise 200 spermin sayıldığı alanda 39 yuvarlak hücre vardır. Sayıların toplamı
(21+39) 60 ve farklılık (39–21) 18’dir. Tablo 2.5’e göre bu farklılık, yalnızca tesadüfen
beklenen farklılığı aştığı için (15), sonuçlar dikkate alınmaz ve yeni değerlendirmeler
yapılır.
2. Örnek. Numuneden alınan 1. örnekte 200 spermatozoanın bulunduğu alanda 24
yuvarlak hücre, 2. örnekte ise 200 spermatozoaya karşı 36 yuvarlak hücre vardır.
Sayıların toplamı (24+36) 60 ve farklılık (36–24) 12’dir. Tablo 2.5’e göre bu farklılık,
yalnızca tesadüfen beklenen farklılıktan daha düşük olduğu için (15), elde edilen
sonuçlar kabul edilir.
Dört yüz spermatozoanın bulunduğu alanda 60 yuvarlak hücre ve sperm konsantrasyonu
70 x 106/ml ise, yuvarlak hücre konsantrasyonu C = S × (N/400) hücre/ml = 70 × 106 ×
(60/400) = 10,5 × 106 hücre/ml veya 10 × 106 hücre/ml (iki tamsayıya kadar). Sayının 400
hücreden az olması nedeniyle, Tablo 2.2’de verildiği gibi 60 hücre için örneklem (yaklaşık
% 13) hatasını bildirin.

1. Yorum: Yuvarlak hücre konsantrasyonu 106/ml’den fazlaysa, karakteristik özellikleri
peroksidaz aktivitesi (bkz Bölüm 2.18) veya lökosit belirteçleriyle (bkz Bölüm 3.2)
değerlendirilmeli ve konsantrasyonları doğru olarak ölçülmelidir. İyi boyanmış preparatlarda
immatür germ hücrelerini tanımlamak mümkün olabilir (bkz Bölüm 2.19).

2. Yorum: Ejakülattaki yuvarlak hücrelerin toplam sayısı, inflamatuvar veya spermatogenetik
durumun şiddetini yansıtabilir. Yuvarlak hücrelerin konsantrasyonu, tüm ejakülat hacmiyle
çarpılarak yuvarlak hücrelerin toplam sayıları bulunur.

2.13 Sperm morfolojisi
Daha sonraki bölümlerde ayrıntılı anlatılacağı gibi, sperm morfolojisinin belirlenmesi
aşağıdaki aşamaları içermektedir:
• Bir lam üzerine semen sürüntüsünün hazırlanması (bkz Bölüm 2.13.2).
• Lamın havada kurumaya bırakılması, fikse edilmesi ve boyanması (bkz Bölüm 2.14).
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• Lam uzun süre saklanacaksa lamın üstüne bir lamel koyun (bkz Bölüm 2.14.2.4 ve
2.14.2.5).
• Aydınlık alan mikroskobunda, immersiyon yağında x1000 büyütmede lamı inceleyin
(bkz Bölüm 2.15 ve 2.16).
• Normal (bkz Bölüm 2.15.1) veya anormal formların yüzdesini belirlemek için, her
iki eş örnekte yaklaşık 200’er sperm (toplam 400 sperm) değerlendirilir (bkz Bölüm
2.15.2).
• Aynı numuneden alınan iki eş örneğin değerlendirme sonuçları kabul edilebilir
derecede yakınsa, hesaplamalara başlayın, aksi takdirde lamları yeniden
değerlendirin.

2.13.1 Normal spermatozoa kavramı
İnsan spermlerinin değişken morfolojisi değerlendirmeyi zorlaştırmakla birlikte, kadın
reprodüktif traktından, özellikle postkoital endoservikal mukustan (Fredricsson ve Björk,
1977; Menkveld ve ark.,1990) ve yine zona pellusida yüzeyinden alınan (Menkveld ve
ark.,1991; Liu ve Baker, 1992a) (bkz Şekil 2.10) spermlerin gözlenmesi, fertilizasyon
potansiyeline sahip (morfolojik olarak normal) spermlerin görünümünü tanımlamaya
yardımcı olmuştur. Sperm morfolojisinin belli kriterlerinin katı bir şekilde uygulanmasıyla,
normal spermlerin yüzdesiyle değişik fertilite sonuçları arasındaki fertilite prognozu
açısından yararlı olabilen ilişkiler (gebeliğe kadar geçen süre [TTP], in vivo ve in vitro
gebelik oranları) belirlenmiştir. (Eggert-Kruse ve ark.,1996; Jouannet ve ark.,1988;
Coetzee ve ark.,1998; Toner ve ark., 1995; Menkveld ve ark., 2001; Van Waart ve ark.,
2001; Garrett ve ark., 2003; Liu ve ark., 2003).
Burada tanımlanan sınıflandırmanın temel felsefesi, endoservikal mukusta mevcut
fertilizasyon potansiyeline sahip spermatozoa alt popülasyonuna göre, nelerin normal
olduğunu tanımlamayla sınırlıdır. Bu kılavuzları kullanarak, hem fertil hem de infertil
erkeklerde normal değerlerin yüzdesi muhtemelen % 0–30 arasında değişmekte,
az sayıda numunede % 25’i aşmaktadır (Menkveld ve ark., 2001). Bu düşük değer,
sonuçta düşük eşik değerler oluşturacaktır. Gerçekten in vitro fertilizasyon (Coetzee ve
ark.,1998), intrauterin inseminasyon (Van Waart ve ark., 2001) ve in vivo fertilite (Van
der Merwe ve ark., 2005) çalışmalarında, normal formların % 3–5’i düzeyinde referans
sınırlar ve eşik değerler saptanmıştır.
İnsan zona pellusidası, morfolojik olarak benzer sperm alt popülasyonunu seçer.
Ancak bu, “zonanın tercih ettiği” spermler çok çeşitli morfolojik tipler göstermektedir
(Liu ve ark., 1990; Garrett ve ark., 1997). “Zonanın tercih ettiği” morfolojiye sahip
babalardan gelen semendeki hareketli spermlerin yüzdesi de düşüktür (% 8–25) (Liu
ve ark., 2003).
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Şekil 2.10 Morfolojik olarak “normal” spermatozoa

(a, b) İn vitro ortamda zona pellusida’dan alınmış ve Shorr boyasıyla boyanmış spermler. (c) Postkoital
endoservikal mukustan alınmış ve Papanicolaou boyasıyla boyanmış spermler. Sperm başı, orta
segmenti veya gövdesinde çok az sayıda defekt gözlenmektedir. Kuyruklar kıvrımlı olabilmesine
rağmen keskin açılar oluşturmamaktadır.

(a, b) Liu ve ark.dan alıntı (2003) Avrupa İnsan Üreme ve Embriyolojisi Derneği (European Society of Human
Reproduction and Embryology) izniyle. (c) Menkveld ve Kruger’den alıntı (1990) Lippincott Williams ve Wilkins’in
izniyle.

2.13.2 Semen yayma preparatlarının hazırlanması
Fiksatifin semene hızla eklenmesi, denatüre seminal proteinler tarafından maskelenen
spermin yeterince gözlenmesine olanak tanımaz. Morfolojik analiz için, fiksasyon
ve boyamadan önce havada kurumaya bırakılan, tespit edilip boyanan semen
sürüntülerinden yayma preparatları hazırlamak alışılagelen bir yaklaşımdır. Ancak,
havada kurumaya bırakılan semen numuneleri aşağıdaki dezavantajlara ve morfolojik
artefaktlara yol açmaktadır:
• kurumuş, fikse edilmiş ve boyanmış spermler, semende görülen canlı spermlerden
daha küçüktür (Katz ve ark., 1986);
• immatür sperm başları genişler (Soler ve ark., 2000); ve
• bol miktarda fazla rezidüel sitoplazma arta kalmasına rağmen, ozmotik strese duyarlı
sitoplazmik damlacıklar kaybolmaktadır (Abraham-Peskir ve ark., 2002; Cooper ve
ark., 2004).
Boyamayla ilgili sorunlar yaşandığında veya bir lam kırıldığında, zorda kalmamak için
iki veya daha fazla sayıda yayma preparatı hazırlanmalıdır. Sperm morfolojisinde lamlar
arasında anlamlı değişkenlikler mevcut olabildiğinden, her numuneden iki ayrı örnek
alınıp tercihen iki lamda değerlendirilir.
• Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
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• Numuneden acilen örnek alarak, spermlere süspansiyon dışına çıkması için zaman
tanımayın.
• Aynı numuneden ikişer kez eş örnek almadan önce, semen numunesini yeniden
karıştırın.
• Farklı koşullarda farklı sürüntü hazırlama yöntemleri kullanılabilir (Şekil 2.11).

Şekil 2.11 Sperm morfolojisi için semenden yayma preparatı hazırlama yöntemleri

(a) Seyreltilmemiş semeni yayma yöntemi. Semen damlası (S), eğimli lamın arka kenarını
takip ederek yayılır ve lam ileriye itilerek sürüntü oluşturulur. (b) Yıkanmış semen
numuneleri için pipet yöntemi. Lamın yüzeyine bir damla semen süspansiyonu (SS)
konur ve pipet (P) yatay düzlemde ileriye itilerek sürüntü oluşturulur.

2.13.2.1 Normal semen numuneleri
Bu işlemde, bir semen numunesi lamın tüm yüzeyine yayılır (bkz Şekil 2.11a, 2.12).
1. Tiftiklenmeyen bir hijyenik kâğıtla, buzlu camdan yapılı lamların her iki yüzünü
kuvvetlice ovarak temizleyin.
2. Lamın buzlu camlı kısmına orta sertlikte ucu olan (HB veya 2 numaralı) bir kurşun
kalemle tanıtıcı bilgileri (örn: tanımlayıcı numara, tarih) yazın.
3. Sperm konsantrasyonuna bağlı olarak lamın ucuna semen numunesinden 5–10 µl
koyun. Semen damlasını lamın yüzeyi boyunca çekerek, sürüklemek için ikinci bir
lamı kullanın (Şekil 2.11a, 2.12). İkinci lam buzlu camdan imâl edilmemişse, bu lamın
kenarları kullanılarak 4 farklı yayma preparatı hazırlanabilir.
4. Lamları havada kurumaya bırakın ve Bölüm 2.14’de tanımlandığı gibi boyayın.

Not 1: Kurşun kalemin kurşunu fiksatif ve boyalara dirençlidir. Mürekkep ve bazı çıkmayan
sabit kalemler ise dirençli değildir.

Not 2: Sürüntüyü hazırlamadan önce semen damlacığı lamın kenarında birkaç saniyeden
fazla kalmasın.
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Not 3: İkinci lamı damlacığın önüne yerleştirip, numunenin lam boyunca “çekilmesini”
sağlayın. Lamı, numuneyi arkadan öne doğru “itmek” için kullanmayın.

Yayma preparatının kalitesi (lamda spermalerin üst üste gelmesinin minimal olması)
aşağıdaki durumlara bağlıdır:
• semen hacmi ve sperm konsantrasyonu: daha az sayıda spermatozoa, spermlerin
birbiri üzerine gelme olasılığını azaltır;
• numuneyi sürükleyici lamın açısı (Hotchkiss 1945): bu açı ne kadar küçükse sürüntü o
kadar ince olacaktır;
• sürüntü elde etme işlemi ne kadar hızlıysa, sürüntü de o kadar kalındır (Eliasson
1971).
Başlangıçta 10 µl semeni 45o açıyla yaklaşık 1 saniye sürterek yayın. Lamda spermlerin
birbiri üzerine gelme olasılığını azaltmak amacıyla bu parametreler değişebilir (Menkveld
ve ark.,1990). Semen viskozitesi düşükse yayma işi iyi gerçekleşir, ancak semen çok
kıvamlıysa, sıklıkla uygun bir yöntem olmamaktadır (bkz Şekil 2.12 ve Bölüm 2.13.2.3).

Şekil 2.12 Normal semen yayma preparatının hazırlanması
Lamın hareketini hissetmek için, semeni sürükleyici lamı 45o açıyla hareket ettirip semen
numunesiyle temasa getirin (sol panel) ve lam kenarı boyunca kaydırın (orta panel). Bu lamı diğer
lamın kenarı boyunca, yavaşça (yaklaşık 1 saniyede) geriye doğru çekerek semen sürüntüsü
oluşturun (sağ panel).

C Brazil’in izniyle.

Düşük sperm konsantrasyonları (< 2 × 106/ml) varlığında, kıvamlı veya doku
döküntüleriyle dolu numuneler veya bilgisayar yardımlı morfolojik değerlendirme için
farklı yaklaşımlar gerekebilir (bkz Bölüm 3.5.4).

2.13.2.2 Düşük sperm konsantrasyonlu numuneler
Sperm konsantrasyonu düşükse (örn: < 2 × 106/ml) numuneyi aşağıdaki gibi konsantre
hale getirin:
1. Numuneyi 600 g 10 dakika santrifüjleyin.
2. Süpernatanın (üst faz) çoğunu atın.
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3. Nazikçe pipetleyerek üst fazın (süpernatan) geri kalan bölümündeki pelleti yeniden
süspansiyon haline getirin.
4. Mililitrede yaklaşık 50 x 106 spermi geçmemek üzere mümkün olan en yüksek sperm
konsantrasyonunu elde edin.
5. Normal numune gibi işleme tabi tutun (bkz Bölüm 2.13.2.1).
Not: Santrifüjleme sperm morfolojisini olumsuz etkileyebildiğinden, sonuçları rapor ederken
santrifüj kullanıldığı belirtilmelidir.

2.13.2.3 Viskoz semen numuneleri
Bazen seminal plazma çok kıvamlı ve dolayısıyla sürüntüler heterojen kalınlıkta olduğu
için, tatminkâr yayma preparatları hazırlamak güçleşmektedir. Viskoz numuneler ya
yıkanabilir (bkz Bölüm 2.13.2.4) ya da likefaksiyonu yetersiz numunelere uygulanan
işlemlerden geçirilebilir (bkz Bölüm 2.3.1.1).
Dikkat: Bu işlemler sperm morfolojisini olumsuz etkileyebildiğinden, kullanıldıkları raporda
belirtilmelidir.

2.13.2.4 Bilgisayar yardımlı morfometrik değerlendirme için, doku döküntülerinin birikmiş
olduğu numunelerin veya viskoz semen numunelerinin yıkanması ve arka plan kontrastının
azaltılması
Deri döküntüleri ve çok miktarda partikül (viskoz numuneler gibi), sperm başlarının
karelerin kenarlarına yaslanmasına neden olarak, ayrımlarını güçleştirebilir. Bu numuneler
aşağıdaki gibi yıkanabilir:
1. Oda sıcaklığında 10 ml normal salinle (100 ml saf su içinde 0,9 g sodyum klorür
[NaCl]) numunenin bir bölümünü (sperm konsantrasyonuna bağlı olarak 0,2–0,5 ml)
seyreltin.
2. On dakika 800 g santrifüjleyin.
3. Süpernatanın çoğunu dökün.
4. Geri kalanı (tipik olarak 20–40 µl), içinde pelleti nazikçe karıştırarak yeniden
süspansiyon haline getirin.
5. Pasteur pipetiyle bir lam üzerinde 5–10 µl sperm süspansiyonunu yayarak bir yayma
preparatı hazırlayın (bkz Şekil 2.11b).
6. Sürüntünün homojen bir şekilde yayıldığından emin olmak için, lamı x400 büyütmede
faz kontrast mikroskobunun optiğiyle tarayın.
7. Topaklaşma veya üst üste binme olmaksızın, her x400 büyütmede en azından 40
sperm olduğundan emin olun.
8. Lamları havada kurumaya bırakın ve Bölüm 2.14’de tanımlandığı gibi boyayın.
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Not 1: Lam üzerinde birbirleri üzerine binen çok sayıda sperm varlığında, numuneden
alınan daha küçük miktarda bir örnekle başka bir yayma preparatı hazırlayın.
Not 2: Lam üzerinde çok az sayıda sperm varsa, daha fazla miktarda semen örneğiyle
başka bir yayma preparatıı hazırlayın.
Not 3: Numunenin yıkanması sperm morfolojisini bozabildiğinden, numunenin yıkandığı
kaydedilmelidir.
Yorum: Semene sıvılaşması için 30 dakikadan uzun süre tanımak, yayma preparatı
hazırlamadan önce arka planın yetersiz boyanmasına neden olabilir.

2.14 Boyama yöntemleri
Semen numuneleri havada kurutulduktan sonra, spermin ayrıntılı şekilde tanımlanması
için fikse edilip boyanmalıdır. Bu amaçla; Papanicolaou, Shorr veya Diff-Quik boyaları
önerilir.
Aydınlık alan mikroskobu altında, başın akrozomal bölgesi açık mavi ve post-akrozom
ise koyu maviye boyanır. Orta segment bir miktar kırmızı boya tutabilir, kuyruğu ise
mavi veya kırmızımtırak bir renk alabilir. Genellikle başın arka kısmında yerleşik fazla
sitoplazma artığı pembe veya kırmızı (Papanicolaou boyası) veya kırmızımtırak-turuncu
renge (Shorr boyası) boyanabilir.
Yorum: Piyasada bulunan fiksatif ve boyalı lamlara, bir damla semenin eklendiği hızlı
boyama yöntemleri de vardır. Ticari preparatlarda spermlerin düzgün bir dağılım gösterdiği,
yayma preparatı tekniği kullanılmadığı ve burada tanımlanan morfolojik sınıflandırma
açısından gerekli ayrıntıları gözlemlemek mümkün olmadığı için, bu ticari preparatların
kullanılması önerilmemektedir.

2.14.1 Klasik fiksasyon ve ardışık boyama
Aşağıdaki aşamalarla gerçekleşir:
• etanol

hücrelerin fiksasyonu için; ayrıca dehidrate de eder.

• dereceli etanol

tespit edilmiş yayma preparatlarının suda çözünür
hematoksilenle boyanabilmeleri amacıyla, tespit edilmiş
sürüntüleri yeniden hidrate etmek için.

• saf su

kurumuş yayma preparatlarının suda çözünür hematoksilenle
boyanabilmeleri için.

• hematoksilen

hücre çekirdeğini maviye boyamak için.

• musluk suyu

hücre çekirdeğine bağlanmamış hematoksileni uzaklaştırmak
için.

• asidik etanol

spesifik olarak bağlanmamış boyayı sitoplazmadan
uzaklaştırmak için (boyasızlaştırma).

• musluk suyu

asitliği azaltmak ve hücre çekirdeğinin yeniden mavi renge
boyanması için.

BÖLÜM 2

Standart işlemler

• Scott çözeltisi 		
				

musluk suyu yetersiz olduğunda, çekirdeğin yeniden mavi
renge bürünmesi için.

• etanol			
				
				

etanolda eriyen Orange g/EA–50 boyamasına izin
vermesi amacıyla sürüntüyü dehidrate etmek için
Oranj g/EA–50 boyaması.

• Oranj G			

sitoplazmayı pembe renge boyamak için.

• EA–50			

sitoplazmayı pembe renge boyamak için.

• dereceli etanol		
				
				
			

etanolde çözülebilir mountantlar (boyalı preparatlı lamı ve
lameli yapıştırmak için kullanılan sıvı) kullanılmasına izin
vermek amacıyla boyanmış sürüntüleri kademeli olarak
dehidrate etmek.

• ksilen			
				

etanolle çözünmeyen mountantların kullanılmasına olanak
tanımak için (bkz Kutu2.14).
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Kutu 2.14 Kapama medyumu
Lamlar üzerinde lamelli veya lamelsiz gözlenebilir. Lamların koruma çözeltisiyle muamelesi
uzun süre muhafaza edilmelerini sağlar. Böylece, ileride gerekirse yeniden değerlendirilebilir
ve iç kalite kontrol programında kullanılabilirler. Kuruduktan sonra tespit sıvılarının kırılma
indeksi (RI) (1,50–1,55) camınkine benzer (1,50–1,58). En iyi optik kalite, benzer RI’li (1,52)
immersiyon yağının kullanımıyla elde edilir.

2.14.2 Sperm morfolojisi için Papanicolaou boyama prosedürü
Papanicolaou boyasıyla spermler ve diğer hücreler iyi boyanır. Bununla; sperm başının
akrozom ve post-akrozom bölgesi, artık sitoplazma, orta ve ana parça boyanır. Burada
tanımlanan modifiye boyama tekniğinin; sperm morfolojisinin analizi, immatür germ
hücreleri ve sperm dışı hücrelerin incelenmesinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır (bkz
Resimler 1–14). Bu yöntemde, eter ve ksilen fiksasyonuyla çalışmamak için, rutin
işlemler modifiye edilmiştir (ESHRE/NAFA, 2002) (bkz Bölüm 2.14.2.4). Papanicolaou
prosedürü kullanılarak boyanan lamlar, tespit sıvısıyla muamele edilerek, ileride iç kalite
programlarında kullanılmak üzere saklanabilir. Karanlıkta saklandıklarında aylar veya
yıllar boyunca bozulmadan kalabilmeleri gerekir.
Bu el kitabındaki resimleri hazırlamak için, etanolle çözünmez tespit sıvısıyla işlem
görmüş lamlardan yararlanılmıştır.
2.14.2.1 Reaktifler
1. Papanicolaou boyası: piyasada mevcuttur veya bkz Ek4, Bölüm A4.10.
2. Asidik etanol: 200 ml % 70 (v/v) etanole 1,0 ml konsantre hidroklorik asit ekleyin.
3. Ksilen: etanol, 1+1 (1:2); eşit miktarlarda % 100 etanol ve ksileni karıştırın.
Not 1: Ksilen sağlığa zararlı olup, ortamda bir çeker ocak bulunmalıdır.
Not 2: Sürüntüler en azından 4 saat havada kurutulmalıdır. Bu sürüntüler, fiksasyon ve
boyamadan 1 hafta öncesine kadar saklanabilir.
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2.14.2.2 Havada kurutulmuş semen sürüntüsünün tespit edilmesi
1. Lamları en azından 15 dakika % 95 (v/v) etanol çözeltisi içinde tutun.
2.14.2.3 Tespit edilmiş semen sürüntüsünün boyanması
Lamları aşağıdaki çözeltilerde art arda belirtilen sürelerle batırarak tutun:
1. Etanol % 80 (v/v)

30 saniye

2. Etanol % 50 (v/v)

30 saniye

3. Saf su

30 saniye

4. Harris hematoksilen

4 dakika

5. Saf su

30 saniye

6. Asidik etanol

4–8 kez batırın*

7. Akan soğuk musluk suyu altında

5 dakika

8. Etanol % 50 (v/v)

30 saniye

9. Etanol % 80 (v/v)

30 saniye

10. Etanol % 95 (v/v)

en az 15 dakika

11. G-6 oranj boyama

1 dakika

12. Etanol % 95 (v/v)

30 saniye

13. Etanol % 95 (v/v)

30 saniye

14. Etanol % 95 (v/v)

30 saniye

15. EA-50 yeşili

1 dakika

16. Etanol % 95 (v/v)

30 saniye

17. Etanol % 95 (v/v)

30 saniye

18. Etanol % 100

15 saniye

19. Etanol % 100

15 saniye

* Bir batırma yaklaşık 1 saniye immersiyona tekabül etmektedir.

Not 1: Etanolle fiksasyon hücrelerin kurumasına neden olur. Bu yüzden, % 95 etanolde
fiksasyon aşamasından sonra, doğrudan boyama fazına geçmeden önce, % 80 etanolde
10 saniye tutulur. Fiksasyondan sonra, havada kurutulmuş sürüntüler % 50 etanolde daha
uzun süre (2–3 dakika) kalmalıdır.
Not 2: Altıncı aşamada sonuçlar tatmin edici olana kadar lamı 4 kez asidik etanole batırıp
çıkartın. Nihai boya, yoğunluğunu dramatik biçimde değiştirdiğinden, boyadan arındırma
süresi kritik bir aşamadır. Bu aşama atlanırsa sperm ve arka planı belirginleşmeyecektir.
Bu asidik etanole batırıp çıkarma sayısı arttıkça, spermler ve arka planı daha fazla
belirsizleşecektir.
Not 3: Lamlar lamelli veya lamelsiz incelenebilir.
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2.14.2.4 Boyalı semen sürüntüsüne kapamadan önce uygulanacak işlemler:
Preparatı hazırlamak için etanolle çözünen veya çözünemeyen sıvı maddeler kullanılır:
• Etanolle ıslanmış sürüntüler üzerine, etanolde çözünen sıvıyı doğrudan damlatın.
• Lamları yukarıdaki 19. aşamadan itibaren etanolle çözünemeyen çözeltilerle muamele
edip aşağıdaki aşamalardan geçirin (bu aşamalar bir çekerocak bulunan ortamda
gerçekleştirilmelidir):
1. Ksilen etanol, 1+1 (1:2)

1 dakika

2. Ksilen % 100			

1 dakika

Her seferinde ksilen boyama kabından bir lam alın, yalnızca 1–2 saniye sıvısını akıtın.
Aksi halde, mikroskop tablasına konduğunda oldukça ıslak durumda olacaktır.
2.14.2.5 Boyanmış semen sürüntülerinin kapatılması
1. Lam üstüne 2 veya 3 damla tespit çözeltisi damlatın.
2. Doğrudan sürüntü üzerine bir lamel (en uygunu 24 mm × 50 mm veya 24 mm × 60
mm boyutlarında olanlardır) yerleştirin.
3. Araya hava kabarcıklarının girmesini engellemek için, lamelin bir uzun kenarı tespit
çözeltisiyle tam temasa gelsin.
4. Gerekirse, hava kabarcıklarının lamın kenarından dışarı çıkmasını sağlamaya yardımcı
olmak için, lameli üstten nazikçe bastırın.
5. Lamın altındaki fazla ksilen (kullanılmışsa) maddesini silip atın.
6. Hazırlanmış lam preparatını, lam kuruma rafı veya bir çekerocakta emici filtre kâğıdı
üzerinde yatay konumda 24 saat kurumaya bırakın.
2.14.3 Sperm morfolojisi için Shorr boyama işlemi
Shorr boyaması, Papanicolaou boyamasına benzer oranda normal formların görünmesini
sağlar (Meschede ve ark.,1993).
2.14.3.1 Reaktifler
1. Harris hematoksilen: Papanicolaou No. 1.
2. Shorr çözeltisi: ya piyasada mevcut hazır çözeltiyi satın alın veya aşağıdaki gibi
hazırlayın: 4 g Shorr tozunu 220 ml orta derece sıcaklıktaki % 50 (v/v) etanol içinde
çözündürün. Soğumaya bırakın, 2,0 ml glasiyal asetik asit ekleyin (bir çekerocakta) ve
filtreden geçirin.
3. Asetik etanol: 75 ml % 95 (v/v) etanole 25 ml glasiyal asetik asit ekleyin.
4. Amonyaklı etanol: 95 ml % 75 (v/v) etanole 5 ml % 25 (v/v) amonyum hidroksit
ekleyin.
2.14.3.2 Havada kurutulmuş semen sürüntüsünün fiksasyonu
Lamları asetik asitli etanol veya % 75 (v/v) etanol içinde 1 saat bırakın.
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2.14.3.3 Tespit edilmiş semen sürüntüsünün boyanması
Lamları art arda aşağıdaki çözeltilerle muamele edin:
1. Akan musluk suyu altında

12–15 kez batırıp çıkartın*

2. Hematoksilen

1–2 dakika

3. Akan musluk suyu altında

12–15 kez batırıp çıkartın

4. Amonyaklı etanol

10 kez batırıp çıkartın *

5. Akan musluk suyu altında

12–15 kez batırıp çıkartın *

6. Etanol % 50 (v/v)

5 dakika

7. Shorr boyası

3–5 dakika

8. Etanol % 50 (v/v)

5 dakika

9. Etanol % 75 (v/v)

5 dakika

10. Etanol % 95 (v/v)

5 dakika

* Bir kez batırmada lamlar yaklaşık 1 saniye o çözelti içinde tutulur.

Not: Lamlar hazırlanmadan önce veya sonra incelenebilir.

2.14.3.4 Boyanmış semen sürüntüsünün kapatılması
Bkz Bölüm 2.14.2.4 ve 2.14.2.5.
2.14.4 Sperm morfolojisi için hızlı boyama işlemi
Hızlı boyama yöntemleri, özellikle analiz günü sonuç vermesi gereken laboratuvarlar için
uygundur. Birkaç farklı boyama setleri mevcuttur (Kruger ve ark.,1987). Hızlı yöntemlerle
boyanan bazı sürüntülerde arka plan çok koyu boya tuttuğundan, Papanicolaou
boyamasına göre daha düşük kalitede sonuçlar alınabilmektedir.
2.14.4.1 Reaktifler
1. Diff-Quik hızlı boyama kiti içindekiler:
a) Fiksatif reaktifi (metanol içinde çözünmüş triarilmetan boyası);
b) Boyama çözeltisi 1 (eozinofilik ksanten)
c) Boyama çözeltisi 2 (bazofilik tiazin).
2. Fiksatif: 1000 ml % 95 (v/v) metanolde çözünmüş 1,8 mg tirarilmetan, isteğe bağlı.
3. Fiksatif: metanol % 95 (v/v), isteğe bağlı.
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2.14.4.2 Havada kurutulmuş semen sürüntüsünün fiksasyonu
Lamları triarilmetan tespit çözeltisi içinde (Diff-Quik kitiyle sunulduğu gibi veya yukarıda
hazırlandığı gibi) 15 saniye veya yalnızca % 95 metanol içinde 1 saat kadar tutun. Her
aşamada lamları emici filtre kâğıdı üzerine dikerek fazla çözeltiyi akıtın.
2.14.4.3 Tespit edilmiş semen sürüntüsünün boyanması
Lamları art arda aşağıdaki çözeltilere batırın:
1. Hızlı boyama çözeltisi 1		

10 saniye

2. Hızlı boyama çözeltisi 2		

5 saniye

3. Akan musluk suyu		

fazla boyayı atmak için 10–15 kez

Her aşamada lamları emici filtre kâğıdı üzerine dikerek fazla çözeltiyi akıtın.
Not 1: Lamlar kaplanarak veya kaplanmadan incelenebilir.
Not 2: Arka plan çok boyandıysa, semen numunesinden alınan bir örnek yıkanmalı (bkz
Bölüm 2.13.2.4), yeni lamlar hazırlanarak boyanmalıdır. Yıkama, sperm morfolojisini
olumsuz etkileyebildiğinden, kullanıldığı kaydedilmelidir.

2.14.4.4 Boyalı semen sürüntüsünün kapatılması
Bkz Bölüm 2.14.2.4 ve 2.14.2.5.

2.15 Boyanmış preparatın incelenmesi
Boyalı preparatlarla x100 büyütmeli yağ immersiyonlu aydınlık alan objektifi ve en
azından x10 büyütmeli oküler kullanılmalıdır. Kapatılmamış (unmounted) preparatta veya
cam lamelle lens arasına hücrelerle (yaklaşık 1,5) camın (1,50–1,58) kırılma indeksine
(RI) benzer bir RI’ye sahip bir sıvı konduğunda, daha net görüntüleme elde edilir. Bu
sıvı genellikle immersiyon yağı olmaktadır (RI 1,52). Kapama medyumu benzer kırılma
indekslerine sahiptir (1,50–1,55: bkz Kutu2.14).
2.15.1 Normal sperm morfolojisinin sınıflandırılması
Sperm morfolojisinin değerlendirilmesi; tarafsız olamama, yorumlamalardaki farklılıklar,
dış kalite kontrol değerlendirmelerinde performansın kötülüğü gibi zorluklarla ilişkilidir
(bkz Bölüm 7.13.2). Burada önerilen yöntem; spermatozoadaki anormalliklerin
yerleşiminin kaydedilmesini de içeren, basit normal/anormal sınıflandırmasıdır.
Spermlerin morfolojik olarak normal olup-olmadığını değerlendirirken, aşağıdaki kriterler
uygulanmalıdır (Kruger ve ark., 1986; Menkveld ve ark., 1990; Coetzee ve ark., 1998).
Ancak, aşağıdaki teknik kullanıldığında, verilen referans sınırları geçerli olmaktadır
(Bölüm 2.17.3).
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Sperm; bir baş, boyun, orta parça, ana parça ve son parçadan ibarettir. Son parçayı
ışık mikroskobuyla görmek zor olduğundan, sperm hücresinin bir baş (ve boyun)
ve kuyruktan (orta ve ana parça) ibaret olduğu düşünülebilir. Spermin normal kabul
edilebilmesi için, baş ve kuyruğunun normal olması gerekir. Sınırdaki şekillerin tümünün
anormal olduğu düşünülmelidir.
• Baş düzgün, düzenli sınırlı ve genellikle oval şekilli olmalıdır. Baş alanının % 40–70’ini
kaplayan iyi tanımlanmış bir akrozom bölgesi mevcut olmalıdır (Menkveld ve ark.,
2001). Akrozom bölgesi; hiç büyük ve iki küçük vakuolden fazlasını içermemeli,
sperm başının % 20’sinden fazlasını kaplamamalıdır. Post-akrozomal bölge herhangi
bir vakuol içermemelidir.
• Orta parça ince, düzenli sınırlı ve yaklaşık sperm başı uzunluğunda olmalıdır.
Orta parçanın ana ekseni sperm başının ana ekseniyle aynı hizada olmalıdır. Aşırı
miktarlarda olduğu takdirde, rezidüel sitoplazmanın bir anomali olduğu düşünülür
(sperm başının üçte birinden daha fazla alanı işgal ederse) (Mortimer ve Menkveld,
2001).
• Ana parça, uzunluğu boyunca aynı genişlikte olmalı, orta parçadan ince ve yaklaşık
45 µm uzunlukta (baş uzunluğunun yaklaşık 10 katı) olmalıdır. Kuyruğun kırıldığını
gösteren keskin bir açı yapmadıkça, kendi üstüne geriye doğru halka şeklinde
kıvrılabilir (bkz Şekil 2.10c).
1. Yorum: Belirgin derecede anormal olmadıkça, bu teknikle sperm başının şekli
boyutlarından daha önemlidir.
2. Yorum: Normal ve anormal büyüklükte sperm başlarını ayırt etmek için, bir oküler
mikrometre yararlı olabilir.
3. Yorum: Papanicolaou boyasıyla (Bölüm 2.14.2’de tanımlanan işlemle boyanmış ve
burada verilen kriterlerle normal olarak sınıflandırılmış) boyanmış 77 sperm başının
bilgisayarlı sistemle (yinelenen ölçümler için değişkenlik katsayısı % 2–7) ölçülen boyutları:
ortalama uzunluğu 4,1 µm, % 95 CI 3,7–4,7; ortalama genişliği 2,8 µm, % 95 CI 2,5–3,2;
ortalama uzunluğunun genişliğe oranı: 1,5, % 95 CI 1,3–1,8 idi.
4. Yorum: Papanicolaou boyasıyla boyanmış 74 spermatozoanın orta parçasının (Bölüm
2.14.2’de tanımlanmış yöntemle burada verilen kriterlere göre normal olarak sınıflandırılmış)
aynı bilgisayarlı sistemle ölçülen boyutları: ortalama uzunluğu 4,0 µm, % 95 CI 3,3–5,2;
ortalama genişliği 0,6 µm, % 95 CI 0,5–0,7.
5. Yorum: Kıvrımlı, sarmal kuyruklar (> 360°, bkz Şekil 2.13m); epididim işlev bozukluğuna
işaret edebilir (Pelfrey ve ark., 1982).

Bu normal sperm morfolojisi değerlendirmesi, en iyi spermin tümündeki ince
değişiklikleri tanımayı öğrenmekle gerçekleştirilebilir (normal/sınırda sperm başları ve
kuyrukları; bkz Resim 1–12 ve yorumları).
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2.15.2 Anormal sperm morfolojisinin sınıflandırılması
İnsan semen numuneleri farklı şekil bozuklukları olan spermler içermektedir. Defektif
spermatogenez ve bazı epididim patolojileri sıklıkla anormal şekilli sperm yüzdelerinin
artışıyla ilişkilidir. Morfolojik defektler genellikle karma defektlerdir. Anormal spermler,
anomalilerin tiplerine bağlı olarak genellikle düşük bir fertilizasyon potansiyeline sahiptir
ve DNA’ları da anormal olabilir. Morfolojik defektler; artmış bir DNA parçalanma süreci
(Gandini ve ark., 2000), yapısal kromozom anormallikleri (Lee ve ark., 1996), immatür
kromatin (Dadoune ve ark., 1988) ve anöploidi (Devillard ve ark., 2002; Martin ve ark.,
2003) insidansında artışla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, sperm kuyruğu da (orta parça
ve ana parça) düşünülmesine rağmen, başın şekli vurgulanmıştır.
Aşağıdaki defekt kategorileri not edilmelidir (bkz Şekil 2.13).
• Baş defektleri: büyük veya küçük, sivri, armut şeklinde, yuvarlak, amorf, vakuollü (2
vakuolden fazla veya boyanmamış vakuollü alanlar baş alanının % 20’sinden fazlasını
işgal etmiş), post-akrozomal bölgede vakuoller veya küçük veya geniş akrozom
alanları (baş alanının < % 40 veya > % 70’ini işgal etmiş), çift başlılık veya bunların
kombinasyonları.
• Boyun ve orta parça defektleri; orta parçanın başa asimetrik bağlantısı, kalın veya
düzensiz, keskin açılı kıvrılmış, anormal derecede ince veya bunların herhangi bir
şekilde kombinasyonları.
• Ana parça defektleri: kısa, birden fazla sayıda, kırık, düzgün firkete şeklinde gövde,
keskin açılı bükümler, düzensiz genişlik, sarmal veya bunların herhangi bir şekilde
kombinasyonları.
• Aşırı rezidüel sitoplazma (ARS) (Excess residuel cytoplasm (ERC): kusurlu
spermatogenetik süreçte bir defekt anormal spermlerin oluşumuna neden
olmaktadır. Bol miktarda düzensiz boyanmış, sperm başının üçte biri veya daha
geniş sitoplazmalı, sıklıkla orta parça kusurlarıyla ilişkili olup bu spermler anormaldir
(Mortimer ve Menkveld, 2001). Bu anormal derecede aşırı sitoplazma “sitoplazma
damlacığı” olarak tanımlanmamalıdır (Cooper, 2005).

1. Yorum: Sitoplazmik damlacıklar (baş-boyun birleşim yerinde spermatozoanın orta
parçasında membrana bağlı kesecikler) fizyolojik olarak fonksiyonel insan sperminin
normal bileşenleridir. Şiştiklerinde; semendeki canlı hücrelerin, servikal mukusun ve
medyumda faz kontrastlı, diferansiyel interferanslı ve X-ışını mikroskobisinde gözlendiği
gibi, şişlik sperm orta parçasına kadar uzanabilir (Abraham-Peskir ve ark., 2002; Fetic ve
ark., 2006).
2.Yorum: Sitoplazmik damlacıklar ozmotik açıdan duyarlı oluşumlar olduğu için, rutin
havada kurutma işlemleriyle iyi muhafaza edilemezler (Cooper ve ark., 2004; Chantler
ve Abraham-Peskir, 2004). Boyalı preparatlarda belirginleşmez, orta parçanın küçük
uzantıları olarak görülürler. Tespit edilip boyanmış preparatlarda sitoplazmik damlacıklar,
sperm başının üçte birinden küçük olup (Mortimer ve Menkveld, 2001) patolojik oldukları
düşünülmez.
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Şekil 2.13 İnsan spermatozoasının bazı anormal formlarının şematik resmi

A. Baş defektleri
(a)
Koni

(b)
Piriform

(c)
Yuvarlak
Akrozom
yok

(h)
Asimetrik

(i)
Kalın
giriş

(e)
Vakuollü

Küçük

B. Boyun ve orta parça defektleri
(g)
Bükük
boyun

(d)
Amorf (şekilsiz)

(j)
İnce

D. Aşırı rezidüel
sitoplazma

C. Kuyruk defektleri
(k)
Kısa

(l)
Bükük

(f)
Dar akrozom
alanı

(m)
Kıvrımlı

(n)
Başın > 1/3’ü

Kruger ve ark.dan uyarlanmış, µ Medical’in izniyle yayınlanmıştır.

2.16 Morfoloji tabloları
Birinci ilâ 14. şekillerdeki mikrografilerin tümü, yukarıda sunulan kesin morfolojik
kriterlerin sıkıca uygulanmasıyla değerlendirilmiştir. Sperm başı ve kuyruğunun pek çok
özelliğine dayanarak normal ve anormal hücreler arasında yapay bir sınır değer çizmeye
çalıştığı için, sperm morfolojisinin analizi subjektif ve standardize edilmesi özellikle
güçtür. Aşağıdaki şekiller tek bir uzman -Dr. Thinus Kruger- tarafından değerlendirilmiş
ve tüm anormalliklerin adlandırılmasında tutarlılık sağlama amacıyla ek yorumlarla
desteklenmiştir.
Her bir renkli resmin karşısında, betimlenen her spermin morfolojik değerlendirmesini
tanımlayan bir tablo bulunmaktadır. Tablo, baş şeklinin normal veya anormal olupolmadığını, şekilden başka baş anormallikleri hakkındaki ayrıntıları, orta veya ana
parçanın normal şekilli olup-olmadığını, genelde spermin normal olarak kabul edilipedilmeyeceğini belirtmektedir. Diğer ilgili açıklamalar, ‘yorumlar’ başlığı altında
sıralanmıştır. Yorumlar ayrıca Tablo 2.6’da da açıklanmıştır.
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Tablo 2.6. Morfoloji tablolarında kullanılan yorumların açıklamaları
< % 40 akr

sperm başının % 40’dan az bir kısmını akrozom kaplar

> % 70 akr

sperm başının % 70’den fazla bir kısmını akrozom kaplar

> üçte bir

anormal sitoplazma (baş büyüklüğünün üçte birden fazlası) (ARS)

< üçte bir

normal sitoplazma (baş büyüklüğünün üçte birinden azı) (SD)

anormal

açıklamaya gerek yok

amorf

başın şekli (bkz Şekil 2.13d)

basiller

bakteriler

bükük

doğal olmayan keskin açılanma

kıvrımlı

açıklamaya gerek yok

SD

sitoplazmik damlacık

sitoplazma
dejenerasyona uğramış lökosit

hem büyüklüğüne göre ya aşırı rezidüel sitoplazma hem de
sitoplazmik damlacık
açıklamaya gerek yok

dejenerasyona uğramış spermatit

açıklamaya gerek yok

defekt

açıklamaya gerek yok

çift

açıklamaya gerek yok

epitel hücresi

erkek reprodüktif trakt sisteminden

ARS

aşırı rezidüel sitoplazma (şekil 2.13n)

düz

sperm başının tabanı oval değil

odak

odak dışında (değerlendirilmemiş)

AP normalse
giriş yeri

ana parçanın tümü mikrografide görülmüyor (normalse spermin de
normal olduğu kabul edilecektir)
kuyruk başa, başın uzun ekseninin bir yanından girmiş, saplanık

düzensiz

sınırları düzensiz

sarmal

kuyruk kendi üzerine kıvrılmış, kangal şeklinde

makrofaj

fagositik lökosit

monosit

agranüler lökosit

spermatit

immatür germ hücresi

akrozomsuz

akrozom yok

normal

endoservikal mukusta bulunanlara benzeyen

değerlendirilmemiş

örtüşme veya yetersiz odaklanma nedeniyle

örtüşen

başlar kuyrukla maskelenmiş

PA vak

postakrozomal bölgede vakuol

iğne başı

spermatozon değil; hiç kromatin yok

polimorf

polimorf lökosit

piriform (armudumsu)

başın şekli (bkz Şekil 2.13b)

yuvarlak

başın şekli (bkz Şekil 2.13 c)

yandan görünüm

kenarda görülen spermatozon

küçük

başın büyüklüğü

spermatit

immatür germ hücresi

spermatosit

immatür germ hücresi

konik

başın şekli (bkz Şekil 2.13a)

kalın

açıklamaya gerek yok

çok uzun

açıklamaya gerek yok

vak

vakuol

> 2 vak

2 vakuolden fazla
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1. Resim
10 mikron

Mikrografiler C Brazil’in izniyle yayınlanmıştır.
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1. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi
Sperm

Başın
şekli

1

normal

2
3

Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

Orta parçaya Ana parçaya ilişkin
ilişkin yorumlar
yorumlar

Genel sperm
sınıflandırması

Yorumlar

normal

normal

AP normalse

normal

normal

normal

AP normalse

normal

normal

normal

AP normalse

4

normal

normal

normal

AP normalse

5

normal

normal

normal

AP normalse

6

normal

normal

normal

AP normalse

7

normal

normal

normal

AP normalse

8

normal

normal

normal

AP normalse

9

normal

normal

normal

AP normalse

10

normal

normal

normal

AP normalse

11

normal

normal

normal

AP normalse

12

normal

normal

normal

AP normalse

13

normal

normal

normal

AP normalse

14

normal

normal

normal

AP normalse

15

normal

normal

normal

AP normalse

16

normal

normal

normal

AP normalse

17

normal

normal

normal

AP normalse

18

normal

normal

normal

AP normalse

19

normal

normal

normal

AP normalse

20

normal

normal

normal

AP normalse
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2. Resim
10 mikron

Mikrografiler C Brazil’in izniyle yayınlanmıştır.
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2. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm Başın şekli

Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

Orta parçaya Ana parçaya ilişkin
ilişkin yorumlar
yorumlar

Yorumlar

1

anormal

kalın

2

anormal

düzensiz

anormal

yan görünüm

3

anormal

bükük,
düzensiz, ARS

anormal

> üçte bir

4

anormal

piriform

çift

Genel sperm
sınıflandırması
anormal

anormal

5

anormal

6

anormal

piriform

anormal

7

anormal

8

anormal

kalın

anormal

saplanık

anormal

anormal
anormal

9

anormal

10

anormal

11

anormal

12

anormal

piriform

13

anormal

> 2 vak,
PA vak

14

anormal

15

anormal

16

anormal

17

normal

PA vak

18

anormal

kalın, saplanık

anormal

19

anormal

anormal

anormal

20

anormal

kalın

anormal

21

anormal

kalın

anormal

22

anormal

anormal

23

anormal

anormal

24

normal

anormal
anormal
bükük

anormal
anormal

kalın

anormal

piriform

kalın, ARS

anormal

> üçte bir

piriform

ARS

anormal

> üçte bir

> 2 vak

anormal

kalın

anormal

25

anormal

kalın, bükük

anormal

26

anormal

kalın

anormal

27

anormal

kalın

anormal

28

anormal

kalın

anormal

29

anormal

kalın

anormal

30

anormal

kalın

anormal

> % 70 akr

31

anormal

piriform

kalın

anormal

32

anormal

küçük

kalın

anormal

33

anormal

küçük

kalın

anormal

34

anormal

ARS

anormal

35

anormal

kalın

anormal

36

anormal

kalın

anormal

> üçte bir
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3. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm Başın şekli

Sperm başına ilişkin
diğer yorumlar

Orta parçaya
ilişkin yorumlar

konik

kalın

Ana parçaya
ilişkin yorumlar

Genel sperm
sınıflandırması

1

anormal

2

anormal

3

anormal

4

anormal

yuvarlak

anormal

5

anormal

yuvarlak

anormal

6

anormal

konik

anormal

7

anormal

konik

anormal

8

anormal

amorf

kalın

anormal

9

anormal

yuvarlak

kalın

anormal

10

anormal

konik

düzensiz, kalın

anormal

12

anormal

> 2 vak, PA vak

13

anormal

14

normal

PA vak

anormal

16

anormal

küçük

anormal

17

anormal

geniş

18

normal

19

anormal

20

anormal

> 2 vak

21

normal

> % 70 akr

anormal

22

anormal

> % 70 akr

anormal

23

anormal

< % 40 akr, küçük

anormal

24

anormal

< % 40 akr, küçük

anormal

25

anormal

< % 40 akr, küçük

anormal

26

anormal

> % 70 akr

27

anormal

< % 40 akr, > 2 vak

28

normal

> 2 vak

anormal

29

anormal

konik

anormal

30

anormal

konik

anormal

31

anormal

konik

32

normal

anormal
anormal

düzensiz

anormal

11

iki hücre
anormal
anormal

15

iğne başlı

33

normal

34

anormal

35

anormal

36

Yorumlar

< % 40 akr

anormal
kalın

anormal

kalın

anormal

saplanık

anormal

anormal
düzensiz

anormal

anormal
kalın

anormal

kalın

anormal

kalın

anormal

kalın, bükük

anormal
iğne baş

77

78

KISIM 1

Semen analizi

4. Resim
10 mikron

Mikrografiler C Brazil’in izniyle yayınlanmıştır.

BÖLÜM 2

Standart işlemler

4. Resimdeki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm

Başın şekli

Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

1

anormal

düz

Orta parçaya Ana parçaya ilişkin
ilişkin yorumlar
yorumlar
kalın

Genel sperm
sınıflandırması
anormal

2

normal

kalın, bükük

anormal

3

normal

kalın

anormal

4

normal

kalın, bükük

anormal

5

normal

kalın

anormal

6

normal

kalın

anormal

7

anormal

8

normal

anormal

9

normal

kalın
saplanık,
bükük
kalın, bükük

10

normal

11

anormal

12

anormal

13

anormal

düzensiz

anormal

PA vak

anormal
anormal
anormal
anormal

< % 40 akr, > 2 vak.

kalın

anormal

14

normal

düzensiz

anormal

15

normal

saplanık

anormal

16

normal

kalın

anormal

17

normal

saplanık, kalın

anormal

18

normal

kalın, çok uzun

anormal

19

normal

< % 40 akr

saplanık

anormal

20

normal

< % 40 akr

düzensiz

anormal

Yorumlar
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5. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi
Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

Sperm

Başın
şekli

Orta parçaya
ilişkin yorumlar

1

anormal

ARS

2

normal

bükük

3

anormal

4

normal

> % 70 akr

Ana parçaya
ilişkin
yorumlar
normal

Genel sperm
sınıflandırması

Yorumlar

anormal

> üçte bir

anormal

kangal şeklinde

anormal

bükük

normal

anormal

kalın

kangal şeklinde

anormal

kıvrımlı

anormal

5

normal

6

anormal

7

normal

8

normal

çift

anormal

9

anormal

kıvrımlı

anormal

10

anormal

bükük, saplanık

kıvrımlı

anormal

11

normal

kalın

bükük

anormal

12

normal

bükük

normal

anormal

PA vak

normal
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6. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi
Sperm Başın şekli Sperm başına Orta parçaya
ilişkin diğer
ilişkin
yorumlar
yorumlar
1

normal

2

normal

3

normal

4

anormal

5

anormal

< % 40 akr

kalın

Ana parçaya
ilişkin yorumlar
normal

anormal

kalın

anormal

normal
konik

anormal
sınıflandırılamıyor

anormal

kalın

kıvrımlı

9

normal

kalın, saplanık

anormal

10

anormal

kalın

anormal

11

normal

kalın

anormal

anormal
spermatozon

anormal

8

epitel hücresi

< % 40 akr

12

dejenere makrofaj ?

13
14

Yorumlar

anormal

kalın

6
7

Genel sperm
sınıflandırması

polimorf
anormal

piriform

anormal
anormal

15

normal

16

anormal

< % 40 akr

normal

17

anormal

yuvarlak

18

anormal

19

normal

normal

20

normal

normal

21

anormal

görülmüyor
kalın

anormal

serbest baş ?

anormal

düz

AP normalse

anormal

22

basiller

23

normal

kalın

24

normal

kalın

25

anormal

amorf

anormal
kıvrımlı

anormal
anormal

26

spermatit

27

polimorf
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7. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm

Başın
şekli

1
2
3
4
5
6
7

normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal

8

normal

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

anormal
normal
normal
normal
normal
normal
anormal
anormal
normal
normal
normal
anormal
normal
anormal
anormal
normal

Sperm başına
Orta parçaya
Ana parçaya
ilişkin diğer
ilişkin yorumlar ilişkin yorumlar
yorumlar
2 vak

normal
normal
anormal
normal
normal
anormal
normal

kalın

kalın
yüzeyde vak
sitoplazmik
damlacık
kalın, ARS
PA vak
PA vak
PA vak
< % 40 akr
< % 40 akr

kangal şeklinde

kalın

kalın
kalın

Genel sperm
sınıflandırması

kısa

> 2 vak
yuvarlak
yuvarlak

normal

27

normal

< üçte bir

anormal
normal
anormal
normal
anormal
anormal
anormal
anormal
normal
normal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
normal

> üçte bir

normal

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

normal
anormal
yuvarlak
normal
PA vak
anormal konik, PA vak
normal
normal
normal
anormal
normal
normal
anormal
yuvarlak
normal
normal
normal
normal
normal < 40 % akr
odak dışında
anormal
yuvarlak
anormal
yuvarlak
normal
normal

akrozom yok

kıvrımlı

kalın

kalın

bükük

AP normalse

normal

25
26

Yorumlar

AP normalse

AP normalse

sitoplazma içinde
sperm başı?

anormal
normal
anormal
anormal
anormal
normal
normal
normal
anormal
normal
normal
anormal
normal
normal
normal
anormal
anormal

AP normalse
AP normalse
AP normalse
AP normalse

değerlendirilmemiş
anormal
anormal
normal
normal

AP normalse
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8. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi
Sperm başına
Sperm Başın şekli ilişkin diğer
yorumlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

normal
normal
anormal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
anormal
normal
anormal
normal
anormal
normal

28

normal

29
30
31

anormal
normal
anormal

Orta
parçaya
ilişkin
yorumlar

> 2 vak
konik

Ana parçaya ilişkin
yorumlar

Genel sperm
sınıflandırması

normal
normal

normal
anormal
anormal
normal
normal
normal
normal
anormal
normal
normal
anormal
normal
anormal
normal
anormal
normal
anormal
normal

normal

kalın

PA vak

amorf
> % 70 akr

defekt
kalın, ARS

Yorumlar

AP normalse
AP normalse

AP normalse
AP normalse
> üçte bir
iğne baş

normal
normal
anormal
anormal
normal
anormal
normal
normal

PA vak
konik
düz
> 2 vak
yuvarlak

kalın, ARS
kalın

kalın
kalın
> 2 vak,
> % 70 akr
> % 70 akr
piriform

normal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal

> üçte bir
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9. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm Başın şekli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

anormal

12

anormal

13
14
15
16

normal
anormal
normal
anormal

17

anormal

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

normal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal
anormal
normal
normal
normal
normal

anormal
normal
normal
normal
normal
normal
anormal
normal
anormal

Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

Orta parçaya
ilişkin
yorumlar

Ana parçaya
ilişkin yorumlar
kıvrımlı

örtüşen
< % 40 akr

> % 70 akr
> % 70 akr
PA vak
> 2 vak

Genel sperm
sınıflandırmas
anormal

değerlendirilmedi
anormal
normal
normal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal

saplanık
saplanık
saplanık
kalın
kalın, ARS
kalın,
saplanık, ARS

kalın
normal
konik, 3 vak, PA
vak

> üçte bir
> üçte bir

normal
anormal
normal
anormal

AP normalse

anormal

vak > % 20
konik
PA vak
amorf
konik
PA vak
> 2 vak

bükük
çift

kalın
1 yanı oval değil
< % 40 akr
örtüşen

AP normalse
AP normalse

anormal

normal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
normal
normal
normal

örtüşen
örtüşen
normal
normal
normal
normal
anormal
normal

Yorumlar

kalın, kıvrımlı

normal
normal
normal
anormal
anormal
anormal

AP normalse
AP normalse
değerlendirilmedi
değerlendirilmedi
AP normalse
AP normalse
AP normalse

değerlendirilmedi
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10. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi
Sperm

Başın şekli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

normal
normal
anormal
normal
normal
anormal
normal
normal
normal
anormal

11

anormal

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sperm başına Orta parçaya
ilişkin diğer
ilişkin
yorumlar
yorumlar
saplanık

Ana parçaya
ilişkin yorumlar

piriform

piriform

3 vak
konik
konik, < % 40
akr

kalın
ARS

bükük

kalın, ARS
bükük

Genel sperm
sınıflandırması
anormal
normal
anormal
normal
anormal
anormal
normal
normal
anormal
anormal

Yorumlar

AP normalse

> üçte bir

> üçte bir

anormal
monosit
polimorf
polimorf
monosit

anormal
normal
normal
normal
normal
anormal
normal
anormal

24

örtüşen

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

anormal
anormal
normal
anormal
anormal
anormal
anormal
normal
örtüşen
örtüşen

35

anormal

36
37
38
39
40
41
42

normal
anormal
normal
normal
anormal
anormal
normal

43

normal

44
45
46

normal
anormal
anormal

konik

amorf
konik

kalın

bükük

anormal
normal
normal
normal
normal
anormal
normal
anormal

AP normalse

AP normalse
AP normalse
değerlendirilmedi

konik
amorf
amorf
PA vak

kalın, ARS
kalın
kalın
kalın
kalın
kalın

kıvrımlı

anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
anormal

> üçte bir

değerlendirilmedi
değerlendirilmedi
amorf,
akrozom yok
< % 40 akr
piriform

kalın
kalın

anormal
çift

kalın
< % 40 akr
kalın
2 vak,
< % 40 akr

bükük

anormal
anormal
normal
anormal
anormal
anormal
normal

AP normalse

AP normalse

anormal
kalın, ARS
kalın

normal
anormal
anormal

> üçte bir
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11. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm Başın şekli

Sperm başına ilişkin Orta parçaya Ana parçaya ilişkin
diğer yorumlar
ilişkin yorumlar
yorumlar

Genel sperm
sınıflandırması

1

anormal

saplanık

anormal

2

anormal

saplanık

anormal

3

normal

kalın

4

normal

5

anormal

6

normal

7

anormal

8

normal

9

anormal

> % 70 akr, konik

10

anormal

konik

11

normal

12

anormal

konik

13

normal

< % 40 akr

kalın

anormal

14

anormal

konik

kalın, ARS

anormal

15

anormal

konik

kalın

anormal

16

anormal

konik

17

anormal

amorf

18

normal

normal

19

normal

anormal

20

anormal

anormal

21

anormal

anormal

22

normal

23

normal

normal

24

normal

normal

26

normal

normal

27

normal

28

normal

kangal şeklinde

Yorumlar

anormal
normal

> 2 vak, < % 40 akr

kalın

anormal
kangal şeklinde

saplanık

anormal
kangal şeklinde

> % 70 akr

anormal
anormal
anormal

kalın

anormal

kalın

anormal
anormal
> üçte biri

anormal
kalın

anormal

kangal şeklinde

anormal

25

polimorf
normal
> % 70 akr

anormal

29

monosit

30

polimorf

31

monosit

32

polimorf

33

monosit
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12. Resim’deki spermlerin morfolojik değerlendirmesi

Sperm

Başın şekli

1
2
3
4
5
6

normal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal

Orta
parçaya
ilişkin
yorumlar

Ana parçaya
ilişkin yorumlar

> % 70 akr

kalın
konik

anormal

Genel sperm
sınıflandırması
anormal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal

> % 70 akr

odak
noktasında
değil

7
8

Sperm başına
ilişkin diğer
yorumlar

kalın

AP normalse

değerlendirilemedi

kalın, bükük

anormal
dejenerasyona
uğrayan lökosit

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Yorumlar

anormal
anormal
normal
anormal
anormal

kalın
yuvarlak
konik

kıvrımlı
bükük
saplanık

anormal
anormal
normal
anormal
anormal
polimorfik

anormal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal
anormal
normal
normal
anormal
anormal
normal
normal
anormal
anormal
normal

amorf
kalın

kıvrımlı
kıvrımlı
çift

kalın
örtüşen
piriform

amorf
amorf

anormal
anormal
anormal
anormal
anormal
değerlendirilemedi

bükük
kalın
kalın

konik
yuvarlak
bükük
kalın, bükük

bükük

anormal
normal
anormal
anormal
anormal
anormal
normal
anormal
anormal

örtüşen

toplu iğne başı gibi

AP normalse

değerlendirilemedi
anormal
anormal
anormal
anormal
polimorf
polimorf
polimorf
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Hücre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hücre tipi
makrofaj
anormal spermatozon
sitoplazma
anormal spermatozon
spermatosit
anormal spermatozon
anormal spermatozon? Sitoplazma üzerine baş düşüklüğü?
sitoplazma
bölünen spermatit
spermatosit
dejenerasyona uğrayan spermatit
spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit
bölünen spermatosit
sitoplazma
dejenerasyona uğrayan spermatit
bölünen spermatosit
anormal spermatozon
sitoplazma
anormal spermatozon
spermatit
fagositoz yapan makrofaj
spermatosit
sitoplazma

Standart işlemler
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14. Resim’deki hücrelerin değerlendirmesi
Hücre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hücre tipi
makrofaj
anormal sperm
bölünen spermatit
bölünen spermatit
sitoplazma
sınıflandırılamaz
dejenerasyona uğrayan spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit?
dejenerasyona uğrayan spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit
makrofaj
dejenerasyona uğrayan spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit
dejenerasyona uğrayan spermatit
makrofaj

2.17 Sperm morfolojisi yayma preparatının incelenmesi
2.17.1 Normal sperm morfolojisinin değerlendirmesi
Normal spermatozoa oranını belirlemek yeterli olabilir. Bu morfolojik değerlendirme
paradigmasıyla, spermatozonun fonksiyonel bölgeleri ele alınır. Sperm başı büyüklüğü,
şekli veya değişik orta parça ve ana parça defektlerinin tümünü ayırt etmek gereksiz
olabilir.
Belli spermlerin yanlı seçiminden kaçınmak için, lamın sistematik olarak seçilen birkaç
alanında, her belirlenen spermde morfolojik değerlendirme yapılmalıdır.
• Yağ immersiyon objektifiyle aydınlık alan oküleriyle x1000 büyütmede lamı
inceleyin.
• Bir mikroskop görüş alanından diğerine geçerek her alandaki spermlerin tümünü
değerlendirin.
• Kabul edilebilir bir örneklem hatası sağlamak için, aynı numuneden alınan 2 örnekte
en azından 200’er spermi değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
• Bir laboratuvar sayıcısıyla normal ve anormal spermleri sayın.
• Tercihen eş örnekle hazırlanmış başka bir lam, alternatif olarak aynı lamda en azından
200 spermi değerlendirmeyi tekrarlayın.
• İki bağımsız değerlendirmede normal morfolojik formların yüzdelerini karşılaştırın.
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• İki değerlendirmeden elde edilen normal formların ortalamaları ve normal formların
yüzdeleri arasındaki farklılığı hesaplayın.
• Tablo 2.1 veya Şekil A7.2, Ek7’ye göre, farklılığın kabul edilebilirliğini belirleyin (Her
biri iki yüzde arasında örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde olması
beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
• Yüzdeler arasındaki farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, ortalama yüzdenin normal
morfolojik formlara ait olduğunu bildirin. Farklılık çok yüksekse, aynı lamların
değerlendirmesini tekrarlayın (bkz Kutu 2.6).
• Normal formların ortalama yüzdesini en yakın tamsayı olarak raporlayın.

Not 1: Sperm konsantrasyonu için yalnızca sağlam spermler sayıldığı için bir başı ve
kuyruğu olan spermler olarak tanımlanan sağlam spermleri değerlendirin (bkz Bölüm 2.7.3).
İmmatür germ (yuvarlak) hücreleri saymayın.

Not 2: Tatminkâr biçimde incelenemedikleri için birbirleri üzerine binmiş spermlerle,
karelerin kenarına başı yaslı spermleri değerlendirmeyin. İyi hazırlanmış bir yayma
preparatında, bu hücrelerin bulunmaması gerekir (bkz Bölüm 2.13.2.1). Örneğin viskoz
semende görülebildiği gibi, doku döküntüleri ve çok miktarda partiküllerin mevcut olduğu
semende bu durum oluşabilmektedir (bkz Bölüm 2.13.2.3). Bu numunelerin yıkanması (bkz
Bölüm 2.13.2.4) ve lamların boyanmadan önce incelenmesi gerekir.

2.17.2 Çalışma örnekleri
1. Örnek: İkişer kez 200 sperm sayımında, normal morfolojide olan spermlerin yüzdeleri
% 18 ile % 9’dur. Yuvarlanmış ortalama % 14 ve farklılık % 9’dur. Tablo 2.1’e göre,
% 14’lük yuvarlanmış bir ortalama için yalnızca tesadüfen % 7’ye varan bir farklılığın
oluşması beklenecektir. Gözlenen farklılık bu sayıyı aştığından, sonuçlar gözardı edilir ve
lamlar ikişer kez yeniden değerlendirilir.
2. Örnek: İkişer kez 200 sperm sayımında, normal morfolojide olan spermlerin yüzdeleri
% 10 ile % 14’dür. Yuvarlanmış ortalama % 12 ve farklılık % 4’dür. Tablo 2.1’e
göre, %12’lik ortalama için yalnızca tesadüfen % 7’ye varan bir farklılığın oluşması
beklenecektir. Gözlenen farklılık bu sayıdan daha düşük olduğundan, sonuçlar kabul
edilir ve ortalama değer olarak normal formların % 12 düzeyinde olduğu bildirilir.
2.17.3 Alt referans sınırı
Normal formların alt referans sınırı % 4’dür (5. yüzdelikte % 95 CI: 3,0–4,0).
Yorum: Ejakülatta morfolojik olarak normal spermlerin toplam sayısı biyolojik öneme
sahiptir. Bu sayı, ejakülattaki toplam sperm sayısını (bkz Bölüm 2.8.7) normal formların
yüzdesiyle çarparak elde edilir.
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2.17.4 Anormal sperm morfolojisinin değerlendirilmesi
Spermin tüm anormal formlarının kategorize edilmesi, tanı ve araştırma açısından yararlı
olabilir. Defektlerin niteliği kaydedilebilir ve baş (% H), orta parça (% M) veya ana parça
(% P) defektleri ve aşırı miktarda rezidüel sitoplazması (% C) olan spermlerin yüzdesi
hesaplanabilir.
Sayım için çok anahtarlı bir sayıcı kullanılabilir. Bir anahtar normal, biri anormal ve dört
anormal kategorinin (H, M, P, C) her biri için bir anahtar kullanılabilir. Böyle bir sayıcı, her
bir spermin ve anomalisinin ayrı ayrı yalnızca bir kez sayılmasına olanak tanır.
• Dört yüz spermin son değerlendirmesinden normal ve anormal sperm yüzdesi
ve (iki rakamın toplamı % 100’e varmalıdır) her bir anormalliğin tipinin yüzdelerini
elde edilebilir. Örn: % H, % M, % P ve % C gibi (bu rakamların toplamı % 100’e
varmayacaktır).
• Spesifik bir defekti olan spermlerin toplam sayısının, normal ve anormal spermlerin
toplam sayısının 100 ile çarpımına bölünmesiyle anormallik sınıflarının yüzdesi elde
edilir. Birçok anomalinin indekslerini hesaplamak için de bu sayılar kullanılabilir (bkz
Bölüm 3.1).

2.17.5 Çalışma örneği
Örnek. Tek bir numuneden alınan 1. örnekte 6 anahtarlı sayıcıyla 200 sperm sayılmış,
42’si normal ve 158’i anormal olarak değerlendirilmiştir. Bu 158 anormal spermin
140’ında baş, 102’sinde orta parça, 30’unda ana parça defektleri, 44’inde aşırı rezidüel
sitoplazma değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı numuneden alınan 2. örneğin sonuçlarına
göre 36 normal, 164 anormal, 122 baş, 108 orta parça, 22 ana parça defektli spermler
ve 36 aşırı miktarda rezidüel sitoplazma belirlenmiştir.
Yalnızca normal kategori, bu 2. örneğin kabul edilebilirliği açısından karşılaştırılmaktadır.
Normal sperm yüzdesi 1. örnekte % 21, 2. örnekte ise % 18’dir. Bu değerlerin
ortalaması, % 19,5 (% 20’e yuvarlanmış) ve farklılık % 3’dür. Tablo 2.1’e göre % 20’lik
ortalama için yalnızca tesadüfen % 8’e varan bir farklılığın oluşması beklenecektir.
Gözlenen farklılık bu sayıdan daha düşük olduğu için, sonuçlar kabul edilir ve ortalama
değerler bildirilir: normal formlar (42+36)/400 = % 20, anormal başlar (140+122)/400 =
% 66, anormal orta parçalar (102+108)/400 = % 53, anormal ana parçalar (30+22)/400 =
% 13 ve aşırı miktarda rezidüel sitoplazma (44+36)/400 = % 20.

Not: Her bir anormallik ayrı ayrı sayıldığı ve bazı spermlerde birden çok defekt mevcut
olduğu için, bu kategorilerin toplamı % 100’e ulaşmayacaktır.

Yorum: Anormal spermlere göre her bir bölgedeki anormalliklerin sayısını kombine eden
değişik indekslerle, anormal spermlerin ayrıntılı analizi Bölüm 3.1.1.’de sunulmaktadır.

102

KISIM 1

Semen analizi

2.17.6 Spesifik sperm defektlerinin değerlendirilmesi
Bazen, birçok spermde spesifik yapısal defektler saptanabilir. Örneğin; akrozomun
gelişmemesi “küçük yuvarlak baş defektine” veya “globozoospermiye” yol açmaktadır.
Eğer bazal plak akrozomun karşı kutbundaki çekirdeğe tutunamazsa, başlar absorbe
olur ve semende sadece kuyruklar gözlenir (iğne başı defekti).

Not 1: Bazal plağın önünde bir baş veya kromatin yapısına sahip olmadıkları için, iğne
başlar (serbest kuyruklar) baş defektleri olarak sayılmazlar.

Not 2: Serbest kuyruklar (iğne başlar) ve serbest başlar (bir baş ve kuyruğa sahip olan germ
hücreleri olarak tanımlanan bkz Bölüm 2.7.3) sperm olarak sayılmadıklarından, anomali
olarak da kabul edilmezler.

Bu defektlerin birine sahip spermleri olan erkeklerin tümü, genellikle infertildir. Bu olgular
nadiren görülmesine rağmen, doğru olarak tanımlanmaları ve kaydedilmeleri kritik önem
taşır. O halde, spesifik sperm defektlerini rapor etmek gereklidir. Örn: serbest sperm
başları, toplu iğne başı şeklindeki oluşumlar (serbest kuyruklar), akrozomdan yoksun
başlar.
Bu defektler çoksa, spermlere göre prevalansları belirlenebilir. Dört yüz spermin sayıldığı
alanlarda sayılan defektli hücre sayısı N ve sperm konsantrasyonu S (106/ml) ise, C = S ×
(N/400) denklemine göre defektlerin (106/ml) konsantrasyonu hesaplanabilir.

2.18 Semende lökositlerin değerlendirilmesi
Özellikle polimorfonükleer lökositler (PMN, nötrofiller) olmak üzere, lökositler insan
ejekülatında çoğunlukla bulunur (Tomlinson ve ark., 1993; Johanisson ve ark., 2000).
Bazen, Papanicolaou prosedürüyle boyanmış yayma preparatında, spermatitler ve
spermatositlerden ayırt edilebilirler (bkz Bölüm 2.14.2). Boyandıkları renklere, hücre
çekirdeklerinin büyüklükleri ve sayısına göre farklılaşırlar (Johanisson ve ark., 2000)
(bkz Resim 6, 10, 11, 12, 13 ve 14). Polimorf lökositler, morfolojik açıdan çok çekirdekli
spermatitlerle kolayca karışabilirse de, spermatitlerin daha pembemsi rengine göre
mavimsi bir renge boyanırlar (Johanisson ve ark., 2000). Hücre çekirdeğinin büyüklüğü
de, tanımlamaya yardımcı olabilir. Monositlerin çekirdekleri çok farklı boyutlar sergiler.
Lenfosit çekirdekleri yaklaşık 7 µm, makrofajlarınki ise 15 µm’yi aşkın büyüklükte olabilir.
Dejenerasyon ve bölünmeler hücre çekirdeğinin büyüklüğünü olumsuz etkilediğinden, bu
büyüklükler yalnızca bir kılavuz işlevi görür.
Semende lökosit popülasyonunu hesaplamanın birçok başka yolu da vardır. Semende
önde gelen lökosit formu peroksidaz pozitif granülositler olduğundan, başlangıçtaki
tarama tekniği olarak peroksidaz aktivitesinin rutin olarak analiz edilmesi yararlı olur
(Wolff, 1995; Johanisson ve ark., 2000) (bkz Bölüm 2.18.1).
Lökositler, sık görülen lökosit ve sperm antijenleri kriter alınarak yapılan, daha zaman
alıcı ve pahalı immünositokimyasal yöntemlerle daha kolay ayırt edilebilirler (Homyk ve
ark., 1990; Eggert-Kruse ve ark., 1992) (bkz Bölüm 3.2).
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2.18.1 Orto-toluidin kullanarak hücredeki peroksidazın boyanması
Bu test; hızlı sonuç veren, maliyeti düşük bir test olup, granülositlerin taranması için
yararlıdır.
2.18.1.1 İlkesi
Klasik olarak insan semeninde lökositler, granülositler için karakteristik peroksidaz
enzimini belirleyen bir histokimyasal işlemden sonra sayılır (Şekil 2.14). Bu teknik kolay
uygulama avantajına sahip olmasına rağmen, aşağıdaki hücreleri tanıyamaz:
•

granüllerini serbestleştirmiş olan aktifleşmiş polimorflar;

•

peroksidaz içermeyen lenfositler, makrofajlar ve monositler gibi diğer lökosit tipleri.

Test, polimorf lökositleri çok hücre çekirdekli ve peroksidaz içermeyen
spermatitlerden ayırt etmede yararlı olabilmektedir (Johanisson ve ark., 2000).
Aşağıda, Nahoum ve Cardozo’ya dayanan (1980) analiz anlatılmaktadır. Bu analizin
ticari bir kiti de mevcuttur.
2.18.1. 2 Reaktifler
1. Fosfat tampon çözeltisi, 67 mmol/l, pH 6,0: 1000 ml saf su içinde 9,47 g sodyum
hidrojen fosfat (Na2HPO4) ve yine başka bir 1000 ml saf su içinde 9,08 g potasyum
dihidrojen fosfatı (KH2PO4) çözündürün. pH 6,0 olana kadar bir çözeltiyi diğerine
aktarın (yaklaşık 12 ml Na2HPO4 çözeltisini 88 ml KH2PO4 çözeltisine).
2. Doymuş amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi: 250 g NH4Cl’yi 1000 ml saf suya aktarın.
3. Disodyum etilendiamin tetra-asetik asit (Na2EDTA) 148 mmol/L: 1. aşamada
hazırlanmış fosfat tampon (pH 6,0) çözeltisi içinde 50 g/L Na2EDTA’yı çözündürün.
4. Substrat: 2,5 mg o-toluidini 10 ml % 0,9 (9 g/l) salin içinde çözündürün.
5. Hidrojen peroksit (H2O2) % 30 (v/v): piyasada satıldığı gibi.
6. Çalışma çözeltisi: 9 ml o-toluidin substratına 1 ml doymuş NH4Cl, 1 ml 148 mmol/l
Na2EDTA ve 10 µl % 30 (v/v) H2O2 çözeltisi ekleyip iyice karıştırın. Bu çözelti
hazırlandıktan 24 saat sonrasına kadar kullanılabilir.

Not: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’na göre (The International Agency for
Research on Cancer (IARC, 1982); pratik amaçlar için orto-toluidinin insanlara karsinojenik
risk taşıdığı düşünülmelidir. Uygun önlemleri alın (bkz Ek 2).

2.18.1.3 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
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2. Semenden 0,1 ml örnek alın ve 0,9 ml çalışma çözeltisiyle karıştırın (1+9 (1:10)
dilüsyon).
3. Sperm süspansiyonunu 10 saniye nazikçe vorteksleyin ve oda sıcaklığında 20–30
dakika inkübe edin. Alternatif olarak, bir tüp sallama sisteminde sürekli sallayın.
4. Aynı numuneden eşit miktarda ikinci bir örnek almadan önce, semen numunesini
yeniden karıştırın ve yukarıda olduğu gibi çalışma çözeltisiyle yeniden karıştırın.
2.18.1.4 Hemositometre kamaralarındaki peroksidaz pozitif hücre sayısının değerlendirilmesi.
1. Yirmi ilâ 30 dakika sonra sperm süspansiyonlarını yeniden karıştırın ve
hemositometrenin her iki yanını bu iki eş örnekle doldurun.
2. Kurumasını önlemek ve hücrelerin çökmesini sağlamak için, hemositometreyi en
azından 4 dakika oda sıcaklığında ve nemli kamara (örn: kapalı bir Petri kutusu
içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay konumda tutun. Bu sırada,
hareketsizleşmiş hücreler büyük karelerin üstüne çökecektir.
3. Sayma kamarasını faz kontrast optikli mikroskop altında x200 veya x400 büyütmede
inceleyin.
4. Kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatası elde etmek için, her bir eş
örnekte en azından 200 peroksidaz pozitif hücre sayın (bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
Peroksidaz pozitif hücreler kahverengi boyanırken, peroksidaz negatif hücreler boya
tutmaz (bkz Şekil 2.14).
5. Kare kare bir sayma kamarasını inceleyin ve en azından 200 peroksidaz pozitif hücre
gözlenene ve karelerin sayımı bitene kadar sayıma devam edin. Karelerin tümündeki
hücreler sayılmalı, sayım yarım bırakılmamalıdır.
6. En azından 200 peroksidaz pozitif sperm sayısına ulaşmak için kaç karedeki
spermlerin değerlendirilmiş olduğunu kaydedin. Hemositometrenin diğer sayma
kamaralarında da, aynı sayıda karede bulunan peroksidaz pozitif spermler
sayılacaktır.
7. Bir laboratuvar sayıcısının yardımıyla peroksidaz pozitif hücreler ve karelerin sayısını
kaydedin.
8. Hemositometrenin ikinci sayma kamarasına geçin ve 200’den az sayıda peroksidaz
pozitif hücre olsa bile, yukarıda sözü edilen numuneden alınan aynı hacimdeki 2.
örneğin içerdiği spermleri sayın.
9. İki sayımın toplamı ve aralarındaki farklılığı hesaplayın.
10.Farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin (Tablo 2.5 veya Şekil A7.1, Ek 7) (Her
biri, yalnızca örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde iki sayım arasında
olması beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
11.Farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, konsantrasyonu hesaplayın (bkz Bölüm
2.18.1.5). Farklılık çok fazlaysa, iki yeni dilüsyon hazırlayın ve yeniden ikişer kez
sayım yapın (bkz Kutu 2.10).
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12.Peroksidaz pozitif hücrelerin ortalama konsantrasyonunu iki tamsayı şeklinde bildirin.
13.Bir ejakülattaki toplam peroksidaz pozitif hücrelerin sayısını hesaplayın (yorumlar için
bkz Bölüm 2.18.1.8).

Şekil 2.14. İnsan semeninde peroksidaz pozitif ve negatif hücreler

Peroksidaz pozitif granülosit (P) (kahverengi) ve peroksidaz negatif yuvarlak hücre (N). Ölçek: 10 µm

TG Cooper’ın izniyle yayınlanmış mikrografi.

2.18.1.5 Semende peroksidaz pozitif hücre konsantrasyonunun hesaplanması
Semende peroksidaz pozitif hücrelerin konsantrasyonu, sayılarının (N) iki eş örnek
için incelenmiş büyük karelerin toplam sayısının (n) hacmine bölünüp (burada bir
büyük karenin hacmi 100 nl normal), bölümün dilüsyon faktörüyle çarpımı sonucu
saptanır.
1+9 (1:10) dilüsyon için konsantrasyon, C = (N/n) × (1/100) × 10 hücre/nl = (N/n) × (1/10)
hücre/nl. O halde, (N/n) 10 ile bölünerek bir n’deki (106 hücre/ml) peroksidaz pozitif
hücrelerin konsantrasyonu elde edilir.
Hemositometredeki 9 büyük karenin tümü değerlendirildiğinde, toplam peroksidaz
pozitif hücre sayısının her iki sayma kamarasının toplam hacmine (1,8 µl) bölünüp
dilüsyon faktörüyle (10) çarpıldığında, µl’deki (1000 hücre/ml) hücre konsantrasyonu
elde edilir.

Dikkat: Toplam yuvarlak hücre (peroksidaz pozitif ve negatif) sayısı için N kullanıldığında,
yuvarlak hücre konsantrasyonunu hesaplarken bu işlem kullanılabilir.
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2.18.1.6 Yöntemin duyarlılığı
Her bir sayma kamarasında 200’den az sayıda peroksidaz pozitif hücre varsa, örneklem
hatası % 5’i aşacaktır. Her iki sayma kamarasının tüm büyük karelerinde 400’den az
sayıda peroksidaz pozitif hücre varsa, sayılan spermlere ilişkin örneklem hatasını da
bildirin (bkz Tablo 2.2).
Her bir sayma kamarasında 25’den az sayıda peroksidaz pozitif hücre sayıldığında,
konsantrasyon < 277 000 hücre/ml olacaktır; bu sayı, geliştirilmiş Neubauer sayım
kamarasında 1+9 (1:10) dilüsyonda 9 büyük karenin tümü sayıldığında % 20’lik
örneklem hatası için en düşük kantitatif analiz sınırıdır (Cooper ve ark., 2006). “Bu sayı,
konsantrasyonun (< 277. 000/ml) doğru belirlenmesi için yeterli değildir” yorumuyla
birlikte, gözlenen peroksidaz pozitif hücrelerin sayısını da bildirin.
Yorum: Numuneden alınan eş örnekte peroksidaz pozitif hücrelerin mevcut olmaması,
numunenin geri kalan bölümünde de bulunmadıkları anlamına gelmemektedir.

2.18.1.7 Çalışma örnekleri
1. Örnek: 1+9 (1:10) dilüsyon için tek bir numuneden alınan 1. örnekte 9 büyük
karede 60, 2. örnekte 9 büyük karede ise 90 peroksidaz pozitif hücre saptanmıştır.
On sekiz büyük karede toplam sayı (60+90) 150, aradaki farklılık ise (90–60) 30’dur.
Tablo 2.5’e göre, bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılığı (24) aştığı
görüldüğünden, sonuçlar gözardı edilir ve aynı numuneden iki eş örnek hazırlanır.
2. Örnek: 1+9 (1:10) dilüsyon için tek bir numuneden alınan 1. örnekte 5 büyük karede
204, 2. örnekte ise 5 büyük karede 198 peroksidaz pozitif hücre saptanmıştır. On büyük
karede toplam sayı (204+198) 402, aradaki farklılık ise (204–198) 6’dır. Tablo 2.5’e göre,
bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan (39) daha düşük olduğu
görüldüğünden, elde edilen sonuçlar kabul edilir.
Numunedeki peroksidaz pozitif hücrelerin 1+9 (1:10) dilüsyondaki konsantrasyonu, C =
(N/n) × (1/10)/nl veya (402/10)/10 = 4,02 hücre/nl veya 4,0 x 106 hücre/ml (iki tamsayıya
yuvarlanmış).
3. Örnek: 1+9 (1:10) dilüsyon için tek bir numuneden alınan 1. örnekte 9 büyük karede
144, 2. örnekte ise 9 büyük karede ise 162 peroksidaz pozitif hücre saptanmıştır. On
sekiz büyük karede toplam sayı (144+162) 306, aradaki farklılık ise (162–144) 18’dir.
Tablo 2.5’e göre, bu farklılığın yalnızca tesadüfen olması beklenen farklılıktan (34) daha
düşük olduğu görüldüğünden, elde edilen sonuçlar kabul edilir.
Her bir sayma kamarasındaki 9 büyük karenin tümü değerlendirildiğinde, 1+9 (1:10)
dilüsyon için numunenin konsantrasyonu, C = (N/1,8) × 10 hücre/µl = (306/1,8) × 10 =
1700 hücre/µl veya 1,7 × 106 hücre/ml (iki tamsayıya yuvarlanmış). Dört yüzden az sayıda
hücre sayıldığından, Tablo 2.2’de verildiği gibi 306 hücre için örneklem hatası (yaklaşık
% 6) bildirilmelidir.
4. Örnek: 1+9 (1:10) dilüsyonda aynı numuneden alınan 2 eş örnekte peroksidaz pozitif
hücre bulunmamıştır. Dokuzuncu karede 25’den az sayıda peroksidaz pozitif hücre
sayıldığında, konsantrasyon < 277 000 hücre/ml olacaktır. “Numunelerde hiç peroksidaz
pozitif hücre görülmemiştir. Bu sayı konsantrasyonun (< 277 000/ml) doğru belirlenmesi
için yeterli değildir” şeklinde rapor verin.
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2.18.1.8 Referans değer
Fertil erkeklerin semeninde peroksidaz pozitif hücreler için bir referans değer yoktur. Ek
kanıtları beklerken, bu el kitabı eşik değer olarak 1,0 x 106 peroksidaz pozitif hücre/ml
şeklindeki uzlaşı değerini kabul etmektedir.
1. Yorum: Ejakülattaki peroksidaz pozitif hücrelerin toplam sayısı, inflamatuvar veya
spermatogenetik durumun şiddet derecesini yansıtabilir (Wolff 1995). Peroksidaz pozitif
hücrelerin konsantrasyonu, tüm ejakülatın hacmiyle çarpılarak peroksidaz pozitif hücrelerin
toplam sayıları bulunur.
2. Yorum: Fertil erkeklerde, peroksidaz pozitif hücreler için sınır değer bildirimleri 0,5 ×
106 – 1,0 × 106 PMN lökosit/ml veya 1 × 106 – 2 × 106 toplam lökosit/ml (Wolff, 1995)
arasında değişebilmektedir. Bu el kitabının önceki basımları, lökositospermi eşik değeri
için 1 x 106/ml sayısını referans almıştır. İncelenen son noktaya göre (semen kalitesi, IVF
sonuçları, bakteri varlığı, reaktif oksijen türlerine sperm yanıtı), bazı yazarlar bu sayıyı çok
düşük (Wolff, 1995), bazıları ise çok yüksek (Sharma ve ark., 2001; Punab ve ark., 2003)
bulmuştur.
3. Yorum: Ejakülatta çok fazla sayıda lökosit bulunması (lökositospermi, piyospermi)
enfeksiyon veya kötü sperm kalitesiyle ilişkili olabilir.
4.Yorum: Lökosite bağlı sperm hasarı, ejakülattaki toplam lökosit sayısına ve sperm
sayısına kıyasla saptanan lökosit sayısına bağlıdır.
5. Yorum: Lökositler, oksidatif saldırı yoluyla sperm motilitesi ve DNA bütünlüğünü bozabilir
(bkz Bölüm 4.1). Gözlenen lökosit infiltrasyonu düzeyinin hasara yol açıp-açmadığı, bir
semen numunesinden anlaşılması imkansız olan; infiltrasyonun nedeni, zamanlaması ve
anatomik yerleşimi, inflamasyona katılan lökositlerin doğası, aktifleşmiş olup-olmadıkları
gibi faktörlere bağlıdır. (Tomlinson ve ark., 1993; Aitken ve Baker, 1995; Rossi ve Aitken,
1997).

2.19 Semende immatür germ hücrelerinin değerlendirilmesi
Germ hücreleri; hem yuvarlak spermatitler hem de spermatositleri, nadiren
spermatogoniaları içermektedir. Boyanmış semen sürüntülerinde saptanabilmelerine
rağmen, hücreler dejenerasyona uğradığında, inflamatuvar hücrelerden ayırt edilmeleri
zorlaşabilmektedir.
Papanicolaou prosedürüyle boyanmış yayma preparatında, spermatitler ve
spermatositler genellikle lökositlerden ayırt edilebilirler (Johanisson ve ark., 2000) (bkz
Bölüm 2.14.2). Boyandıkları renklere, hücre çekirdeklarinin büyüklükleri ve sayısına
(bkz Resim 6, 10, 11, 12, 13 ve 14), hücre içi peroksidaz (bkz Bölüm 2.18) ve lökosite
spesifik antijenlerin yokluğuna (bkz Bölüm 3.2) göre tanımlanabilirler. Polimorf lökositler,
çok çekirdekli spermatitlerle morfolojik açıdan kolayca karıştırılabilirse de, spermatitler
daha pembemsi renge, PMN lökositler ise mavimsi bir renge boyanırlar (Johanisson ve
ark., 2000). Yuvarlak spermatitler; gelişen akrozom (Couture ve ark., 1976), lektinler (bkz
Bölüm 4.4.1) veya spesifik antikorlara özgü boyalarla (Homyk ve ark., 1990; Ezeh ve
ark., 1998) tanınabilirler.
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Hücre çekirdeğinin büyüklüğü de tanımlamaya yardımcı olabilir: spermatogonia
(semende çok seyrek görülürler) yaklaşık 8 µm, spermatositler 10 µm ve spermatitler 5
µm çapında bir çekirdeğe sahiptir. Dejenerasyon ve bölünme çekirdeklerin büyüklüklerini
olumsuz etkileyebildiğinden, bu büyüklükler yalnızca kılavuz niteliğindedir.

2.20 Antikorla kaplı spermatozoanın değerlendirilmesi
Spermler aglütinasyon (kümeleşme) gösterirse (hareketli spermler birbirlerine başbaşa, kuyruk-kuyruğa veya karışık şekilde yapışırlar) (bkz Bölüm 2.4.4), neden sperm
antikorları olabilir.
1. Yorum: Sperm aglütinasyonu olmaksızın da ortamda sperm antikorları mevcut olabilir. Aynı
şekilde, sperm antikorlarından başka faktörler de aglütinasyona neden olabilmektedir.
2. Yorum: Yalnızca sperm antikorlarının varlığı, “sperm otoimmünitesi” tanısı koymaya yetmez.
Antikorların, sperm fonksiyonlarını ciddi derecede etkilediğinin gösterilmesi gerekir. Bu tespit,
genellikle sperm-mukus penetrasyon testiyle gerçekleştirilir (bkz Bölüm 3.3). Antikorlar, zonaya
bağlanma ve akrozom reaksiyonunu da olumsuz etkileyebilmektedir.

Semendeki anti-sperm antikorlar (ASA), hemen hemen tamamen iki immünoglobülin
antikorları sınıfına dahildir: IgA ve IgG. Daha büyük boyutlu olduklarından, IgM antikorları
semende nadiren bulunur. IgA antikorları, IgG antikorlarına göre daha büyük bir klinik
öneme sahip olabilir (Kremer ve Jager, 1980). İlgili tarama testlerinde, sperm hücreleri
üzerinde ve biyolojik sıvılar içinde her iki antikor sınıfı da saptanabilmektedir.
• Sperm üzerindeki antikorlar için gerçekleştirilen testler (“direkt testler”): Burada
karma antiglobülin reaksiyonu (mikst antiglobülin reaksiyonu, MAR) testi (bkz
derleme için Bronson ve ark., 1984) ve immunobead (IB) testi olmak üzere iki
direkt test anlatılmıştır (Bronson ve ark., 1982; Clarke ve ark., 1982, 1985). MAR
testi taze semen numunesinde, IB testi ise yıkanmış spermlerle gerçekleştirilir. İki
testin sonuçları her zaman birbirleriyle uyumlu olmamakla birlikte (Scarselli ve ark.,
1987; MacMillan ve Baker, 1987; Meinertz ve Bronson, 1988; Hellstrom ve ark.,
1989), IB testi sonuçları serumda antikorları saptayan immobilizasyon testiyle iyi bir
korelasyon göstermektedir. IB ve MAR testlerinin deneysel protokolleri değişmekle
birlikte, bir mikroskop yardımıyla sperm/bead (boncuk) preparatı incelenir.
Boncuklar, yüzeye bağlanmış antikorlara sahip hareketli ve hareketsiz spermlere
yapışır, boncuklara bağlı hareketli spermlerin yüzdesi kaydedilir.
• Sperm içermeyen sıvılarda (seminal plazma, kan serumu ve çözündürülmüş servikal
mukus) yapılan testler (“indirekt testler”): Bu testlerde; seyreltilmiş, ısıyla inaktive
edilmiş, ASA içerdiğinden kuşkulanılan sıvı, seminal plazmadan yıkanarak arındırılmış
antikorsuz verici spermiyle inkübe edilir. Şüpheli sıvıda var olan herhangi bir ASA,
spesifik olarak vericinin spermine bağlanacaktır. Daha sonra, yukarıda anlatıldığı gibi
bir direkt testte değerlendirilir. Güvenilir sonuçlar için, sperm-antikor etkileşimine
yeterli zaman tanımak önemlidir. Gerçekten karma aglütinasyonun görünür hale
gelebilmesi 10 dakika zaman alabilir. Ancak, sperm motilitesinin zamanla azaldığı ve
testlerin hareketli spermlerin varlığına bağlı olduğu unutulmamalıdır.
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Not 1: Burada tanımlanan iki ASA testi piyasada mevcuttur. Her ikisi de hareketli spermlerin
varlığına bağlıdır. Yeterli sayıda hareketli sperm yoksa, seminal plazma veya kan serumunda
indirekt testler gerçekleştirilebilir.
Not 2: Bu analizlerle spermlerin tümünü öldüren veya spermin hareketliliğini engelleyen
sitotoksik antikorlar saptanamaz.

2.20.1 Karma antiglobülin reaksiyon (MAR) testi
Karma antiglobülin reaksiyon (MAR) testi; düşük maliyetli, çabuk sonuç veren ve duyarlı
bir tarama testi (Rajah ve ark., 1992) olmasına rağmen, direkt immunobead (antikor kaplı
boncuk) testinden daha az bilgi sağlamaktadır (bkz Bölüm 2.20.2).
MAR testinde, antikor kaplı boncukların yüzeyinde IgG veya IgA taşıyan yıkanmamış
spermlerle temasa getirmek için “köprüleme” antikoru (anti-IgG veya anti-IgA) kullanılır.
Taze, işlemden geçirilmemiş semeni ayrı ayrı lateks parçacıklarıyla (boncuklar) veya
insan IgG veya IgA’sıyla kaplı işlenmiş eritrositlerle karıştırarak direkt IgG ve IgA MAR
testleri gerçekleştirilir. Süspansiyona monospesifik insan IgA ve IgG antijenlerine
karşı oluşan antikorlar eklenir. Parçacıklar ve hareketli spermler arasında karışık
kümeleşmelerin (aglütinatların) varlığı, sperm üzerinde IgG veya IgA antikorlarının
varlığına işaret eder. (Boncuklar arasında kümeleşmelerin oluşması, antikor–antijen
tanımlanması için pozitif kontrol işlevi görür.)

2.20.1.1 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Semenden 3,5 µl’lik eşit miktarlarda örnekler alıp ayrı ayrı mikroskop lamları üzerine
koyun.
3. Her bir direkt test için bir lama 3,5 µl’lik bir ASA-pozitif semen, diğer lama kontrol
için 3,5 µl ASA-negatif semen koyun. Daha önce direkt MAR testlerinde gösterildiği
gibi bu semen, sırasıyla antisperm antikorları olan ve olmayan erkeklerden alınmalıdır.
Alternatif olarak, antikor içerdiği bilinen serumda inkübasyonla pozitif spermler
oluşturulabilir (bkz Bölüm 2.20.3).
4. Her bir test damlacığı ve kontrol semenine 3,5 µl IgG kaplı lateks parçacıkları
(bead’ler) ekleyip pipetin ucuyla karıştırın.
5. Her bir semen–bead karışımına, insan IgG’sine karşı 3,5 µl antiserum koyun ve
pipetin ucuyla karıştırın.
6. Yaklaşık 20 µm derinlik elde etmek için süspansiyonu 22 x 22 mm’lik bir lamelle
kapatın (bkz Kutu 2.4).
7. Lamı, kurumasını önlemek için 3 dakika oda sıcaklığında nemli kamara (örn: kapalı bir
Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay konumda tutun.
8. Islak preparatı 3 dakika sonra ve tekrar 10 dakika sonra faz kontrast optikli
mikroskop altında x200 veya x400 büyütmede inceleyin.
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9. İşlemi IgG kaplı boncuklar yerine IgA ve anti-IgG antikorlar yerine anti-IgA kullanarak
tekrarlayın.
2.20.1.2 Değerlendirme
Spermlerin yüzeylerinde antikorlar mevcutsa lateks boncuklar (bead’ler) yüzeylerine
yapışacaktır. Başlangıçta hareketli spermlerin etrafta az sayıda, hatta bir parçacık
kümesiyle dolaştığı görülecektir. Eninde sonunda, aglütinatlar çok büyük boyutlara
ulaşıp spermin hareketlerini şiddetli derecede kısıtlar. Antikorla kaplı olmayan spermlerin
parçacıklar arasında serbestçe yüzdükleri görülecektir.
Analizin amacı, kendilerine boncuklar bağlanmış hareketli spermlerin yüzdesini
belirlemektir. İleri hareketli olmayan (NP), boncuklara yakın yerleşimde olmalarına
rağmen boncuklara bağlanmamış spermlerle sık sık sorunlar oluşur. Boncukların serbest
olup-olmadıklarını belirlemek için, sıklıkla küçük bir pipetin ucuyla lama hafif hafif vurulur.
Aktif spermlerle birlikte boncukların da hareketlenmesi, bağlanmanın gerçekleştiğine
işaret eder.
1. Yalnızca hareketli spermleri sayın ve iki veya daha fazla sayıda lateks parçacığının
bağlı olduğu hareketli spermlerin yüzdesini belirleyin. Kuyruk ucuna bağlanmaları
gözardı edin.
2. Kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatası sağlamak için, aynı numuneden
alınan her iki eş örnekte en azından 200’er spermi değerlendirin. (bkz Kutu 2.5).
3. Parçacıkların bağlı olduğu hareketli spermlerin yüzdesini hesaplayın.
4. Sperme bağlanan lateks parçacıklarının bağlanma yerini (baş, orta parça, ana parça)
ve bu antikorların sınıfını (IgG veya IgA) kaydedin.
Not 1: Üç dakikada, hareketli spermatozoanın % 100’üne boncuklar bağlanmışsa, bu
sonucu test sonucu olarak kaydedin ve 10. dakikada lamı yeniden incelemeyin.

Not 2: Üç dakikada, hareketli spermlerin % 100’den azına boncuklar bağlanmışsa, 10.
dakikada lamı tekrar inceleyin.

Not 3: Spermler 10. dakikada da hareketsizse, 3. dakikadaki değeri sonuç olarak bildirin.

2.20.1.3 Referans değeri
Halen, fertil erkeklerin semeninde MAR testinde antikora bağlı sperm için herhangi bir
referans değer yoktur. Ek kanıtları beklerken, bu el kitabı eşik değer olarak, “hareketli
spermlerin % 50 oranında olması” şeklindeki uzlaşı değerini muhafaza etmektedir.
Yorum: Hareketli spermlerin % 50 veya fazlasına antikorların bağlanması söz konusuysa,
servikal mukusa sperm penetrasyonu ve in vivo fertilizasyon anlamlı derecede bozulma
eğilimi gösterir (Abshagen ve ark., 1998). Sperm kuyruğunun ucuyla sınırlı antikor
bağlanması fertiliteyi olumsuz etkilemediği gibi, fertil erkeklerde de görülebilmektedir (Chiu
ve Chamley, 2004).
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2.20.2 Direkt immunobead test
Bu test MAR testinden daha fazla zaman alıcı olmasına rağmen, seminal plazmada
olası maskeleyici bileşenlerden arındırılmış spermler üzerindeki antikora ilişkin bilgiler
sağlamaktadır.
Direkt immunobead (IB) testinde; kovalent bağlarla bağlı insan IgG veya IgA’larına karşı
oluşmuş tavşan immünoglobülinleri, doğrudan yıkanmış spermlerle karıştırılır. İnsan IgG
veya IgA’larına karşı oluşmuş antikorlarla kaplı boncukların hareketli spermlere bağlanması,
spermin yüzeyinde IgG veya IgA antikorlarının varlığına işaret eder.
2.20.2.1 Reaktifler
1. Dulbecco glukoz–fosfatla tamponlanmış salin (PBS), sığır serum albümini (BSA) veya
Tyrode–BSA çözeltisi: bkz Ek 4, Bölüm A4.2 ve A4.9.
2. Tampon 1 çözeltisi: 100 ml Dulbecco PBS veya Tyrode medyumuna (vasatına) 0,3 g
Cohn Fraksiyonu V BSA ekleyin.
3. Tampon 2 çözeltisi: 100 ml Dulbecco PBS veya Tyrode medyumuna (vasatına) 5 g
Cohn Fraksiyonu V BSA ekleyin.
4. Kullanmadan önce çözeltilerin hepsini 0,45 µm filtrelerden süzün ve 25–35°C’ye
kadar ısıtın.
2.20.2.2 İmmunobead’lerin hazırlanması
1. Antikorla kaplı her immunobead tipi için (IgG, IgA) ayrı ayrı santrifüj tüplerinde stok
boncuk süspansiyonunun 0,2 ml’sini 10 ml tampon I çözeltisine ekleyin.
2. Beş ilâ 10 dakika 500 veya 600 g’de santrifüjleyin.
3. İmmunobead’lerin yıkantı suyunun üst fazını (süpernatan) boşaltıp atın.
4. Bead’leri, 0,2 ml tampon II çözeltisiyle nazikçe yeniden süspansiyon haline getirin.
2.20.2.3 Spermlerin hazırlanması
Tablo 2.7’de gösterildiği gibi, bu analizler için gerekli semen miktarı, sperm
konsantrasyonu ve motilitesine göre belirlenir.

Tablo 2.7 İmmunobead testi için ne kadar semen kullanılır
Sperm konsantrasyonu
(106/ml)

Sperm motilitesi
(PR) (%)

Gerekli semen hacmi
(ml)

> 50
21–50
21–50
10–20
10–20

–
> 40
< 40 > 10
> 40
< 40 > 10

0,2
0,4
0,8
1,0
2,0

< 10 > 5

> 10

> 2,0
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1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Gerekli miktarda semeni bir santrifüj tüpüne aktarıp tampon I çözeltisiyle 10 ml’ye
tamamlayın.
3. 500 g’de 5–10 dakika santrifüjleyin.
4. Sperm yıkantı suyunun süpernatanını döküp atın.
5. Sperm pelletini, 10 ml’lik taze hazırlanmış tampon I çözeltisinde nazikçe süspansiyon
haline getirin.
6. Yeniden 500 g’de 5–10 dakika santrifüjleyin.
7. Sperm yıkantı suyunun süpernatanını döküp atın.
8. Sperm pelletini, 10 ml’lik taze hazırlanmış 0,2 ml tampon II çözeltisinde nazikçe
süspansiyon haline getirin.
Not 1: Bir mililitreden fazla numunelerin 3 kez yıkanması gerekir.
Not 2: Sperm motilite oranı düşük (örn ≤ % 10) numuneler kesin sonuç vermeyebilir. Bu
durumda indirekt immunobead testini gerçekleştirmeyi düşünün. (bkz Bölüm 2.20.3).

2.20.2.4 Prosedür
Her bir test için kontrol olarak, ASA-pozitif ve ASA-negatif spermler teste dâhil
edilmelidir. Önceki direkt immunobead testinde saptandığı gibi, bu semen numuneleri
sırasıyla antisperm antikorları olan ve olmayan erkeklerden alınmalıdır.
1. Test edilmekte olan yıkanmış sperm süspansiyonunun 5 µl’sini bir mikroskop lamı
üzerine yerleştirin.
2. 5 µl ASA-pozitif ve 5 µl ASA-negatif spermlerle ayrı ayrı lam preparatları hazırlayın.
3. Her bir sperm damlacığının yanına, 5 µl anti-IgG immunobead testi süspansiyonunu
ekleyin.
4. Pipetin ucuyla karıştırarak, her bir anti-IgG immunobead ve sperm damlacığını
karıştırın.
5. Karıştırılmış damlacık üzerine, bir 22 mm × 22 mm’lik lamel kapatıp, yaklaşık 20
µm’lik bir derinlik elde edin (bkz Kutu 2.4).
6. Lamı, kurumasını önlemek için, 3–10 dakika oda sıcaklığında nemli kamara (örn:
kapalı bir Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay
konumda saklayın. İmmunobead bağlanma inkübasyon sırasında anlamlı derecede
azaldığından, lamları değerlendirmeden önce 10 dakikadan uzun süre beklemeyin
(Gould ve ark., 1994).
7. Lamları faz kontrast optiğiyle x200 veya x400 büyütmede inceleyin.
8. Bölüm 2.20.1.2’de anlatıldığı gibi, yalnızca bir veya daha fazla sayıda boncuğun
bağlandığı hareketli spermleri değerlendirin. Kuyruk-uç bağlantısını gözardı edin.
9. Testi, Bölüm 2.20.1.3.’de anlatıldığı gibi yorumlayın.
10.Anti-IgA immunobead süspansiyonunu kullanarak testi tekrarlayın.
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Not: Tüm antikor bağlantılarının 10 dakika içinde değerlendirildiğinden emin olmak için, en
iyisi lamları önceden kademelendirin.

2.20.2.5 Referans değer
Fertil erkeklerin semeninde, IB testiyle antikora bağlı spermler için bir referans değer
yoktur. Ek kanıtları beklerken, bu el kitabı eşik değer olarak, “hareketli spermlerin
% 50’sine lateks partiküllerin yapışık olması” şeklindeki uzlaşı değerini muhafaza
etmektedir.
Yorum: Hareketli spermlerin % 50 veya fazlasının (hareketleri ileriye doğru olan ve olmayan)
yüzeyine yapışık parçacıklar varsa, immünolojik infertilite tanısı konur (Barratt ve ark.,
1992). Kuyruk ucuna bağlı parçacıklar fertilitenin bozulmasıyla ilişkili olmadığı gibi, fertil
erkeklerde de bulunabilmektedir (Chiu ve Chamley, 2004).

2.20.3 İndirekt immunobead test
Isıyla inaktive olmuş, sperm içermeyen sıvılarda (serum, testis sıvısı, seminal plazma
veya bromelainle çözündürülmüş servikal mukus), antisperm antikorlarını tespit etmek
için kullanılan bir testtir. Antikor içermeyen vericinin spermi, test edilen sıvıda mevcut
antisperm antikorları tutar ve daha sonra direkt test gibi değerlendirilirler.
2.20.3.1 Reaktifler
Bkz Bölüm 2.20.2.1 (direkt IB testi reaktifleri).
Servikal mukus test edilecekse, özgüllük derecesi yüksek bir proteolitik enzim olan
bromelainden bir çözelti (10 IU/ml) hazırlayın (EC 3.4.22.32) (bkz Kutu 2.2).
2.20.3.2 İmmunobead’lerin hazırlanması
Bkz Bölüm 2.20.2.2.
2.20.3.3 Verici spermlerinin hazırlanması
Bkz Bölüm 2.20.2.3.
2.20.3.4 Test edilecek sıvının hazırlanması
1. Servikal mukusu test etmek için, mukusu 10 IU/ml bromelainle 1+1 (1:2) oranında
seyreltin, bir pipetin ucuyla karıştırın ve 10 dakika 37°C’de inkübe edin. Likefaksiyon
tamamlandığında 10 dakika 2000 g’de santrifüj edin. Test için hemen süpernatantı
(üst fazı) kullanın veya –70°C’de dondurun.
2. 30–45 dakika süreyle, 56°C’de ısıtarak çözündürülmüş servikal mukus, serum,
seminal plazma veya testiküler sıvı içindeki herhangi bir komplemanı inaktive edin.
3. Isıyla inaktive edilmiş numuneyi tampon II çözeltisiyle 1+4 (1:5) oranında seyreltin
(örn. test edilecek vücut sıvısının 10 µl’sini tampon II çözeltisinin 40 µl’siyle seyreltin).
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4. İndirekt IB testinde saptandığı gibi, antisperm antikorları olan ve olmayan
erkeklerden, başka bir deyişle, sırasıyla pozitif ve negatif olduğu bilinen numuneleri
kontroller olarak teste dahil edin. Vazektomi geçirmiş erkeklerden de (test pozitifse:
kuyruk ucuna bağlanma dışında boncuk bağlı hareketli spermlerin oranı % 50’den
fazlaysa) serum alınabilir.
2.20.3.5 Vericinin spermlerini test edilecek sıvıyla inkübe edin.
1. 50 µl yıkanmış verici spermlerinin süspansiyonunu, test edilecek sıvının 1+4 (1:5)
dilüsyonuyla (5 µl) karıştırın.
2. Bir saat süreyle 37°C’de inkübe edin.
3. 5–10 dakika süreyle 500 g’de santrifüjleyin.
4. Üst fazı (süpernatan) boşaltın ve atın.
5. Pelleti, 10 ml taze tampon I çözeltisinde nazikçe yeniden süspansiyon haline getirin.
6. Yeniden 5–10 dakika 500 g’de santrifüjleyin.
7. Üst fazı (süpernatan) boşaltın ve atın.
8. Yukarıdaki 5., 6. ve 7. yıkama aşamalarını tekrarlayın.
9. Pelleti 0,2 ml tampon II çözeltisinde nazikçe yeniden süspansiyon haline getirin.
2.20.3.6 İmmunobead testi
1. Bölüm 2.20.2.4’de tanımlandığı gibi sıvıda inkübe edilmiş verici spermleriyle IB testini
uygulayın.
2. Bölüm 2.20.1.2 ve 2.20.1.3’de tanımlandığı gibi testi değerlendirip yorumlayın.
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Bu bölümde tanımlanan testlerin rutin testler olması gerekmemekle birlikte, tanısal ve
araştırma amacıyla bazı koşullarda yararlı olabilirler.

3.1 Çoklu sperm defektlerinin göstergeleri
Morfolojik açıdan anormal spermatozoanın sıklıkla birden fazla sayıda defekti mevcuttur
(baş, orta parça veya ana parça defektleri veya bu defektlerin kombinasyonları). Özellikle
insan spermatogenezindeki hasarın derecesini inceleyen çalışmalarda, morfolojik
anormalliklerin insidansının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, morfolojik olarak normal
spermlerin yüzdesinin basit olarak değerlendirilmesinden daha yararlı olabilir (Jouannet
ve ark., 1988; Auger ve ark., 2001). Çok girişli sistemde; morfolojik olarak normal ve
baş, orta parça ve ana parça anormallikleri olan spermlerin kaydedilmesi, değerlendirilen
sperm başına anormalliklerin ortalama sayısını verir.
Çok girişli bir sistemde baş, orta parça ve ana parça anormalliklerinin ayrıntılı
kayıtlarından üç indeks elde edilebilir:
• çoklu anomaliler indeksi (MAI) (Jouannet ve ark., 1988);
• teratozoospermi indeksi (TZI) (Menkveld ve Kruger, 1996; Menkveld ve ark., 2001);
• sperm deformitesi indeksi (SDI) (Aziz ve ark., 1996, 2004).
Bu indeksler; in vivo (MAI ve TZI) (Jouannet ve ark., 1988; Slama ve ark., 2002;
Menkveld ve ark., 2001) ve in vitro fertiliteyle korelasyon gösterdiği gibi (SDI) (Aziz ve
ark., 1996), belli bazı maruziyetler veya patolojik durumların değerlendirmesinde de
yararlı olabilir (Auger ve ark., 2001; Aziz ve ark., 2004).
3.1.1 Çoklu morfolojik defekt indekslerinin hesaplanması
Her anormal spermatozon; baş, orta ve ana parça ve aşırı miktarda rezidüel
sitoplazma (sperm başı büyüklüğünün üçte birinden daha fazla hacimli) açısından
değerlendirilir. Değerlendirilen indeks tipine göre ayarlanmış giriş anahtarı sayısına
sahip laboratuvar hücre sayıcıları bu amaçla kullanılabilir. Sayıcı yoksa, basit bir
skorlama dosyası kullanılabilir.
• MAI, her anormal spermatozon için ortalama anomali sayısını ifade eder.
Hesaplamaya baş, orta parça ve ana parça anomalilerinin tümü dahil edilir. Bu analiz
için kullanılan morfoloji kriteri, David ve ark. tarafından önerilen (1975), daha sonra
Auger ve Eustache (2000) tarafından modifiye edilmiş olan kriterlerden farklı olup, bu
el kitabında sunulanlardan farklıdır (Bölüm 2.15.1 ve 2.15.2).
• TZI, MAI’ye benzer olmasına rağmen, her anormal sperm için anomalilerin gerçek
sayısı ne olursa olsun baş, orta parça, ana parça ve aşırı miktarda rezidüel sitoplazma
için birer tane olmak üzere en fazla 4 defekt sayılır. Bu el kitabında verilen morfolojik
kriter kullanılabilir.
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• SDI, defekt sayısının toplam sperm sayısına (yalnızca anormal spermler değil)
bölünmesiyle elde edilir. Birkaç baş anomalisi kategorisi, ancak bir orta ve ana parça
defektini hesaba katar. Bu el kitabında verilen morfolojik kriterler kullanılabilir.

Tablo 3.1 Çoklu sperm defekti indekslerinin hesaplanması
MAI

TZI*

SDI

4.00

3.00

anormal
sperm

anormal
sperm

spermlerin
tümü

Maksimal değer
Payda
(A) Sayılan spermler (n)

200

200

200

     normal spermler (N)

46

46

46

     normal spermler (%)

23

23

23

(B) Defektli sperm sayısı (200–46)

154

154

154

(1) Baş defektlerinin (MAI, SDI) veya > 1 baş defekti olan
     spermlerin sayısı (TZI)

284

154

212

(2) Orta parça defektleri (MAI) veya ≥ 1 orta parça defektine
     sahip spermlerin sayısı (TZI, SDI)

54

52

52

(3) Ana parça defektleri (MAI) veya >1 ana parça defekti olan
     spermlerin sayısı (TZI, SDI)

54

46

46

(4) Aşırı miktarda rezidüel sitoplazmalı spermlerin sayısı

14

14

14

(C) Defektlerin toplamı MAI: (1)+(2)+(3) = (C)

392
266

324

(D) Defektlerin toplamı TZI, SDI: (1)+(2)+(3)+(4) = (D)
İndeksin hesaplanması

C/B

D/B

D/A

İndeks değer

2,55

1,72

1,62

*Bu TZI tanımlaması, 1 ilâ 4 arası değerler veren orijinal makale (Menkveld ve ark., 2001) ve ESHRE (Avrupa
İnsan Üremesi ve Embriyolojisi Derneği [European Society of Human Reproduction and Embryology] ve NAFA
(İskandinavya Androloji Derneği [Nordic Association for Andrology] (ESHRE/NAFA, 2002) el kitabıyla uyumludur.
Bu kriterler, aşırı miktarda rezidüel sitoplazmayı bir orta parça defekti olarak kabul edip 1–3 arası TZI değerleri
veren bu kitabın önceki basımından (WHO, 1999) farklıdır.

3.1.2. Çalışma örneği
Örnek. Birinci eş örnek için 6 anahtarlı sayıcıyla değerlendirilen 200 spermatozoanın
42’si normal, 158’i anormal olarak sayılmıştır. Anormal 158 spermin, 140’ında baş,
102’sinde orta parça, 30’unda ana parça defekti var ve 44’ü aşırı rezidüel sitoplazmaya
sahipti. İkinci eş örneğin sonuçları: 36 normal ve 164 anormal sperm; anormal
spermlerin 122’sinde baş, 108’inde orta parça, 22’sinde ana parça defektleri mevcuttu.
Otuz altısında aşırı miktarda rezidüel sitoplazma saptanmıştı. TZI’yi belirlemek için
toplam defekt sayısını (140+102+30+44+122+108+22+36 = 604 anormallik) anormal
sperm sayısıyla bölün (158+164 = 322), TZI = 604/322 = 1,88.
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Tablo 3.2 İnfertilite kliniğine başvuran ve son 3 yıl içinde baba olmuş erkeklerin MAI ve
TZI’lerini sunmaktadır.

Tablo 3.2 Fertil ve infertil çiftlerin erkeklerindeki sperm defekti indeksleri
İnfertil çiftler

Fertil çiftler

MAI1

TZI2

MAI3

TZI2

Ortalama

1,94

1,81

1,58

1,51

SS

0,37

0,3

0,2

0,2

Minimum

1,12

1,26

1,04

1,17

Maksimum

3,9

2,64

2,38

2,07

Yüzdelikler
5

1,44

1,27

10

1,51

25

1,67

50

1,88

75

2,14

1,72

90

2,44

1,86

95

2,65

1,94

N

4930

1,74

1,34

1,33

1,44
1,81

103

1,58

994

1,54

107

J Auger tarafından yayınlanmamış veriler, Paris, Auger ve Eustache (2000) tarafından modifiye edilmiş David
morfolojik sınıflandırmasını kullanarak (David ve ark., 1975)

1

2

Menkveld ve ark., 2001.

Jorgensen ve ark., 2001, David morfolojik sınıflandırması (David ve ark., 1975;
Auger ve Eustache tarafından modifiye edilmiş, 2000).

3

3.2 Panlökosit (CD45) immünositokimyasal boyama
Granüllerini salan polimorf nükleer lökositler ve lenfositler, makrofajlar veya monositler
gibi peroksidaz içermeyen diğer lökosit türleri, hücresel peroksidazı belirleyen
o-toluidin testiyle saptanamazlarsa da (bkz Bölüm 2.18.1,) immünositokimyasal yollarla
tanımlanabilirler. İmmünositokimyasal boyama, granülositlerin peroksidaz aktivitesini
belirleme testine göre daha pahalı ve zaman alıcı bir yöntem olmasına rağmen,
lökositlerle germ hücrelerinin ayrımında yararlıdırlar.
3.2.1 İlke
İnsan lökositlerinin tümü uygun bir monoklonal antikorla saptanabilen spesifik bir antijeni
(CD45) eksprese ederler. Bu genel prosedür, primer antikorun yapısını değiştirerek
(ilgilenilen odak noktası olduğu takdirde) makrofajlar, monositler, nötrofiller, B hücreleri
veya T hücreleri gibi farklı lökosit tiplerinin belirlenmesi amacıyla adapte edilebilir.
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3.2.2 Reaktifler
1. Dulbecco fosfatla tamponlanmış salin (DPBS): bkz Ek 4, Bölüm A4.2.
2. Trisle tamponlanmış salin (TBS), pH 8,2; bkz Ek 4, Bölüm A4.8.
3. Tetramizol-HCl (levamizol) 1,0 mol/l: 2,4 g levamizolü 10 ml saf suda çözündürün.
4. Substrat: 9,7 ml TBS’ye (pH 8,2) 2 mg naftol AS-MX fosfat, 0,2 ml dimetilformamit ve
0,1 ml 1,0 mol/l levamizol ekleyin. Kullanmadan hemen önce 10 mg hızlı kırmızı TR
tuzu ilâve edip gözenek büyüklüğü 0,45 µm olan filtreden geçirin.
5. Fiksatif: yalnızca aseton veya aseton/metanol/formaldehit: 95 ml asetona 95 ml
absolü metanol ve 10 ml % 37 (v/v) formaldehit ekleyin.
6. Primer antikor: olağan lökosit antijenine karşı oluşan bir fare monoklonal antikoru
olup, CD45 şeklinde kodlanmıştır.
7. Sekonder antikor: fare-tavşan immünoglobülinlerine karşı oluşan antikor. Kullanılan
dilüsyon, antikorun titresine ve antikorun elde edildiği kaynağa bağlı olacaktır.
8. Alkalen fosfataz: anti-alkalen fosfataz kompleksi (APAAP).
9. Harris hematoksilen boyama karışımı (karşıt boya olarak): bkz Ek 4, Bölüm A4.10.
3.2.3 Prosedür
3.2.3.1 Semenin hazırlanması
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Beş hacim DPBS’nin yaklaşık 0,5 ml’lik miktarını karıştırın.
3. Beş dakika 500 g’de santrifüjleyin, üst fazı (süpernatan) atın ve sperm pelletini 5 kat
daha fazla DPBS içinde süspansiyon haline getirin.
4. Beş dakika 500 g’de santrifüjleyin.
5. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayın ve pelleti DPBS içinde yaklaşık 50 x 106 sperm/ml
olacak şekilde süspansiyon haline getirin.
3.2.3.2 Sperm numunelerinin hazırlanması
1. Süspansiyondan alınan 5 µl’lik örneklerden temiz cam lamlar üzerine ikişer numune
hazırlayın (bkz Bölüm 2.13.2) ve havada kurumaya bırakın.
2. Havada kurumuş hücreleri absolut asetonda 10 dakika veya aseton/etanol/
formaldehitte 90 saniye tespit edin.
3. Lamları iki kez TBS’yle yıkayıp süzülmeye bırakın.
4. Lamlar daha sonra hemen boyanabilir veya alüminyum folyoya sarılıp sonraki
analizler için –70°C’de saklanabilir.
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3.2.3.3 Antikorların inkübasyonu
1. Her bir lam üzerine yaklaşık 1 cm çapında daire içine tespit edilmiş hücreleri bir gres
kalemiyle (sınırlayıcı kalem) işaretleyin ve bu alanı 10 µl primer monoklonal antikorla
kaplayın.
2. Lamın kurumasını önlemek için; oda sıcaklığında nemli kamara (örn: kapalı bir Petri
kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay konumda 30 dakika
saklayın.
3. Lamları iki kez TBS’yle yıkayıp süzülmeye bırakın.
4. Aynı sürüntü alanını ikinci antikorun 10 µl’siyle kaplayın, oda sıcaklığında nemli bir
kamara içinde 30 dakika inkübe edin.
5. Lamları iki kez TBS’yle yıkayıp süzülmeye bırakın.
6. Aynı alana 10 µl APAAP ekleyin.
7. Oda sıcaklığında nemli bir kamara içinde 1 saat inkübe edin.
8. Lamları iki kez TBS’yle yıkayıp süzülmeye bırakın.
9. Oda sıcaklığında nemli bir kamara içinde 10 µl naftol fosfat substratıyla 20 dakika
inkübe edin.
Not: Reaksiyon ürününü belirginleştirme amacıyla, her bir reaktif için 15 dakika inkübasyon
süresi ayırarak, sekonder antikor ve APAAP’la boyama işlemi tekrarlanabilir.

3.2.3.4 Karşıt boyama ve preparat hazırlama ortamına yerleştirme
1. Lamlar kırmızımtırak renge büründüğünde TBS’yle yıkayın.
2. Birkaç saniye hematoksilenle boyayın, musluk suyuyla yıkayın ve su içeren kapama
medyumunu yerleştirin (bkz Bölüm 2.14.2.4 ve 2.14.2.5).

3.2.3.5 CD45 pozitif hücre sayılarının değerlendirilmesi
1. Aydınlık alan optiğiyle x200 veya x400 büyütmede lamın boyalı alanını tümüyle
inceleyin. CD45-pozitif hücreler (lökositler) kırmızı renge boyanır (bkz Şekil 3.1).
2. Kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatası sağlamak için, aynı numuneden
alınan her iki eş örnekte 200’er sperm sayılana kadar, CD45 pozitif hücreler ve
spermler ayrı ayrı skorlanır (bkz Kutu 2.7 ve Tablo 2.2).
3. Bir laboratuvar sayıcısının yardımıyla CD45-pozitif hücreleri ve spermleri
değerlendirin.
4. İki yüz sperm sayılana kadar ikinci numuneyi de aynı şekilde değerlendirin.
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5. İki CD45-pozitif hücre sayımının toplamı ve aralarındaki farklılığı hesaplayın.
6. Farklılığın kabul edilebilirlik derecesini belirleyin (Tablo 2.5 veya Şekil A7.1, Ek 7) (Her
biri, yalnızca örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde iki sayım arasında
olması beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
7. Farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, konsantrasyonu hesaplayın (bkz Bölüm 3.2.3.6).
Farklılık çok yüksekse, lamları ikişer kez değerlendirin (bkz Kutu 2.10).
8. Ortalama CD45-pozitif hücre konsantrasyonunu iki tamsayı olarak bildirin.
9. Bir ejakülattaki toplam CD45 pozitif hücre sayısını hesaplayın (Bölüm 3.2.3.9
sonrasındaki Yorum’a bkz).
3.2.3.6 Semende CD45 pozitif hücrelerin hesaplanması
Lamdaki spermlerin sayısına göre CD45-pozitif hücreleri hesaplayın. N, 400 spermin
sayıldığı alanlarda sayılan CD45 pozitif hücreleri gösteriyor, S spermlerin konsantrasyonu
ise (106/ml), C = S × (N/400) denklemine göre CD45-pozitif hücrelerin (106/ml)
konsantrasyonu (C) hesaplanabilir.

Şekil 3.1 Semende lökositler

CD45 taşıyan hücreler (lökositler) kırmızıya boyanmıştır.

RJ Aitken’in izniyle
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3.2.3.7 Yöntemin duyarlılığı
Bir numunede 400’den az sayıda CD45-pozitif hücre varsa örneklem hatası % 5’i
aşacaktır. Bu takdirde sayılan hücrelere ilişkin örneklem hatasını bildirin (bkz Tablo 2.2).
Yirmi beşten az sayıda CD45-pozitif hücre sayılmışsa, gözlenen CD45-pozitif hücre
sayısıyla birlikte “Doğru belirleme için sayı çok yetersizdir” yorumunda bulunun ve
birlikte gözlenen peroksidaz pozitif hücrelerin sayısını da bildirin.

3.2.3.8 Çalışma örnekleri
1. Örnek: 200 sperm için ilk örnekte 20, 2. eş örnekte 40 CD45-pozitif hücre mevcuttur.
Sayıların toplamı (20+40) 60 ve farklılık (40–20) 20’dir. Tablo 2.5’ye göre bu farklılık,
yalnızca tesadüfen beklenen farklılığı (15) aştığı için, sonuçlar gözardı edilir ve yeni
değerlendirmeler yapılır.
2. Örnek. 200 sperm için ilk örnekte 25, 2. eş örnekte 35 CD45-pozitif hücre mevcuttur.
Sayıların toplamı (25+35) 60 ve farklılık (35–25) 10’dur. Tablo 2.5’ye göre bu farklılık,
yalnızca tesadüfen beklenen farklılıktan (15) daha düşük olduğu için, sonuçlar kabul
edilir.
Dört yüz sperm için 60 CD45-pozitif hücre ve 70 × 106 ml şeklinde sperm
konsantrasyonu saptandığında, C = S × (N/400) denklemine göre CD45-pozitif hücre
konsantrasyonu C = 70 × 106 × (60/400) = 10,5 × 106 hücre/ml veya 10 × 106 hücre/ml
(iki tamsayıya yuvarlanmış). Dört yüzden az sayıda hücre sayıldığı için, Tablo 2.2’ye göre
60 hücre için verilen örneklem hatasını (yaklaşık % 13) bildirin.
3.2.3.9 Referans değer
Halen, fertil erkeklerin semeninde CD45-pozitif hücreler için bir referans değer yoktur.
Lökositlerin tümü peroksidaz-pozitif granülosit olmadığı için, 1,0 x 106 peroksidazpozitif hücre/ml şeklindeki uzlaşı değeri (bkz Bölüm 2.18.1.8), toplam lökosit
konsantrasyonunun daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Yorum: Ejakülattaki toplam lökosit sayısı, inflamatuvar veya spermatogenetik durumun
şiddet derecesini yansıtabilirler (Wolff 1995). CD45-pozitif hücre konsantrasyonu, tüm
ejakülatın hacmiyle çarpılarak ejakülattaki toplam CD45-pozitif hücrelerin sayısı bulunur.

122

KISIM 1

Semen analizi

3.3 Spermatozoa ve servikal mukus arasındaki etkileşim
Servikal mukus menstruel siklus sırasında (siklus ortasında) kısıtlı bir süre spermatozoayı
kabul eder. Bu sırada, östrojenden etkilenmiş mukus sperm penetrasyonuna izin
verdiğinde, spermin servikal mukusa penetre olabilme süresi kadınlar arasında, hatta
aynı bireyde siklustan-siklusa hatırı sayılır derecede değişebilmektedir.
Not 1: Ek 5’te servikal mukusun toplanmasına, saklanmasına ve değerlendirmesine ilişkin
ayrıntılar verilmektedir.
Yorum: Erkek semen numunesi veremediğinde, postkoital test (bkz Bölüm 3.3.1)
spermatozoa hakkında bir miktar bilgi sağlayabilmektedir.

3.3.1 İn vivo (postkoital) test
3.3.1.1 Amaç
Postkoital testin amaçları; servikal mukus içindeki aktif spermatozoaların sayısını
belirleme, spermin sağkalımını (Sobrero ve MacLeod, 1962) ve cinsel ilişkiden birkaç
saat sonra spermlerin davranışını (mukusun rezervuar rolü) değerlendirmeyi içerir
(Moghissi, 1976). Erkek ve kadın partnerde pozitif sperm antikor testinin önemini
değerlendirmek için bu bilgiler kullanılabilir.
3.3.1.2 Zamanlama
Postkoital testler, klinik kriterlerle (örn: olağan siklus süresi, bazal vücut ısısı, servikal
mukus değişiklikleri, vajinal sitoloji, serum veya idrarda lüteinleştirici hormon veya
östrojen testleri ve overlerin ultrasonografisi) belirlendiği gibi, ovulasyondan önce ve
mümkün olduğu kadar yakın bir tarihte gerçekleştirilmelidir. Mukusun laboratuvarda,
standart zaman diliminde (cinsel ilişkiden 9–14 saat sonra) değerlendirilmesi
önemlidir.
3.3.1.3 Hastalar için direktifler
Postkoital test için hazırlanırken, hastalara test için en uygun gün bildirilmeli ve aşağıdaki
direktifler verilmelidir:
1. Testten 2 gün öncesine kadar cinsel ilişkiden ve erkeklerin mastürbasyondan
kaçınması;
2. Test tarihinden önceki gece vajinal yolla ilişkiye girilmesi;
3. Kadın, cinsel ilişki sırasında vajinal kayganlaştırıcı kullanmamalı, cinsel ilişkiden sonra
yıkanmamalıdır (tam bir banyoya değil duş almaya izin verilir);
4. Kadın, ertesi gün test için kliniğe rapor vermelidir.
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3.3.1.4 Prosedür
1. Vajina içine kayganlaştırılmamış bir spekulum yerleştirin.
2. İğnesiz bir tüberkülin şırıngası, pipet veya polietilen tüple arka vajina çıkmazındaki
seminal sıvıyı mümkün olduğu kadar bol miktarda aspire edin.
3. Farklı bir şırınga veya kateterle endoservikal kanaldan mümkün olduğu kadar çok
mukus aspire edin.
4. Mukus numunesini bir lamın üstüne yerleştirin ve üstüne 22 mm x 22 mm
boyutlarında bir lamel kapatın. Lameli 100 µm çapında cam boncuklar içeren silikonlu
gres veya mum-parafin yağı karışımıyla (Drobnis ve ark., 1988) destekleyerek
preparatın derinliği standardize edilebilir (bkz Kutu 3.1).
5. Preparatı faz kontrast optikle x400 büyütmede inceleyin.

Not: Güvenilir sonuçlar için; mukus numunesinin iyi kalitede olması ve kanla
kontaminasyonun olmaması kritik önemdedir.

Kutu 3.1 Mum-vazelin karışımının hazırlanması
Önceden mum-parafin jeli karışımı hazırlayın. Kullanılana kadar oda sıcaklığında
saklanabilir. Mumu bir beher içinde eritin (ergime noktası: 48–66°C) ve bir cam çubuk
yardımıyla parafinle (1 kısım mumla 2 kısım parafin jeli) karıştırın. Karışım homojen hale
geldiğinde, yavaş yavaş soğumaya bırakın. Hâlâ sıcakken, karışımı iğnesiz 3–5 ml şırıngaya
çekin. Karışım katılaştığında şırıngaya 18 numaralı künt uçlu iğne takın.

3.3.1.5 Vajinal havuz semen numunesi
Vajina içindeki spermatozoalar genellikle iki saat içinde ölürler. Semenin vajina içinde
toplandığından emin olmak için vajinadaki semen havuzundan ıslak bir preparat
hazırlayın (bkz Bölüm 2.4.2).
3.3.1.6 Servikal mukus numunesi
Servikal kanalın alt kısmındaki spermatozoa sayısı, cinsel birleşmenin zamanlamasına
bağlıdır. Cinsel birleşmeden iki ilâ üç saat sonra servikal kanalın alt bölümünde çok
miktarda sperm birikmektedir.
Servikal mukus içindeki spermatozoanın sayısının hesaplanması, geleneksel olarak
mikroskobun yüksek büyütmesi altında spermlerin sayılması esasına dayanmaktadır (bkz
Kutu 3.2). Mukus içindeki spermatozoa konsantrasyonu, mikrolitrede (µl) sperm sayısı
olarak ifade edilmelidir.
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Kutu 3.2 100 µm derinliğindeki bir mukus preparatında yüksek büyütmede gözlenen
hacim
Her mikroskobik görüş alanında mukus hacmi, bu alanın ölçümüne (pr2, burada p yaklaşık
3,142 ve r ise mikroskobik görüş alanının yarı çapı) ve sayma kamarasının derinliğine
(burada 100 µm) bağlıdır. Bir mikrometreyle mikroskobun görüş alanının çapı ölçülebilir veya
oküler lens açıklığının çapı, objektif lensinin büyütme katsayısıyla bölünerek hesaplanabilir.
Bir x40 büyütmeli objektif ve 20 mm açıklıklı okülerle mikroskobik görüş alanının çapı
yaklaşık 500 µm’dir (20 mm/40). Bu durumda r = 250 µm, r2 = 62 500 µm2, pr2 = 196 375
µm2 ve hacim 19 637 500 µm3 veya yaklaşık 20 nl’dir.

O halde, bir 100 µm derinlikte preparatta x400 büyütmede 10 sperm, 20 nl mukusta 10
veya bir µl’de 500 sperme tekabül etmektedir. Ancak, toplam hücre sayısının düşüklüğü
nedeniyle yüksek bir örneklem hatasına sahiptir. Tablo 2.2’ye göre 10 hücre için
örneklem hatasını (yaklaşık % 32) bildirin.
Servikal mukus içindeki sperm motilitesi aşağıdaki gibi derecelendirilir:
• PR = İleri hareketli;
• NP = Yerinde hareketli;
• IM = hareketsiz spermler.
Normal servikal fonksiyonun en önemli göstergesi, ileriye doğru hareketli bir spermin
varlığıdır.
3.3.1.7 Yorumlama
• Mukusta hiç sperm bulunamazsa test negatiftir.
• Cinsel birleşmeden 9–14 saat sonra endoservikal mukusta hızlı ileriye doğru hareketli
bir spermin varlığı, infertilitenin olası nedenleri olarak; önemli servikal faktörler, erkek
veya kadında sperm otoimmünitesinin mevcut olmadığını kanıtlar (Oei ve ark., 1995).
• Yerinde hareketli (NP) spermatozoa, yerinde sallanma hareketleri gösterir; hem
mukus hem de spermde sperm antikorları mevcut olabilir.
Not: İlk sonuç negatif veya anormalse postkoital test tekrarlanmalıdır.
1. Yorum: Vajinal havuz numunesinde hiç sperm bulunmuyorsa, çiftten vajina içine
ejakülasyon olduğunu doğrulamalarını isteyin.
2. Yorum: Negatif test yanlış zamanlaya bağlı olabilir. Menstruel siklus sırasında çok erken
veya çok geç uygulanan bir test, fertil kadınlarda negatif sonuç verebilmektedir. Bazı
kadınlarda tüm menstruel siklus sırasında yalnızca 1 veya 2 gün pozitif sonuç verebilir.
Ovulasyon makul bir doğruluk derecesiyle öngörülemediğinde, bir menstruel siklus
boyunca birkaç kez postkoital testi tekrarlamak veya in vitro testleri yinelemek gerekebilir.
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3. Yorum: İnfertilitenin olası nedeni olarak servikal faktörleri göstermek için, optimal
zamanlamalı sikluslarda postkoital testlerin tekrar tekrar negatif sonuç vermesi gerekir.

3.3.2 İn vitro testler
İn vitro penetrasyon testlerini kullanarak, sperm-servikal mukus etkileşimi ayrıntılı
değerlendirilir. Bu testler genellikle, bir negatif postkoital testten sonra uygulanmaktadır.
Kontrol olarak verici semeni ve vericinin servikal mukusunu kullanan çapraz geçişli
testlerle birlikte, bu testler çok bilgilendirici olmaktadır. Erkek veya kadın partnerde
pozitif sperm antikor testinin önemini değerlendirmek için de kullanılabilir.
• Sperm-servikal mukus etkileşim testinin amacı, değişik servikal mukus numunelerinin
kalitesini karşılaştırmak ise, tek bir normozoospermik semen numunesi kullanılmalıdır.
• Amaç, birkaç semen numunesinin kalitesini değerlendirmek ise, aynı iyi kaliteli, siklus
ortası numune kullanılmalıdır.
Not: Servikal mukusun toplanması, saklanması ve karakteristik özelliklerini değerlendirmeye
ilişkin ayrıntılar için Ek 5’e bkz.
1. Yorum: Yapay döllenme (artificial insemination) veya yardımlı üreme tekniği için yumurta
hücrelerinin (oositlerinin) alınması planlanan kadınlardan, siklus ortasında servikal mukus
elde edilebilir. Servikal mukus; inseminasyondan önce, doğal sikluslar veya gonadotropin
tedavisiyle uyarılmış sikluslar sırasında toplanmalıdır.
2. Yorum: Testte kullanılacak östrojenlenmiş mukusun üretilmesini sağlamak için, kadınlara
7–10 gün boyunca etinilöstradiol verilebilir.
3. Yorum: Antiöstrojen ilacın servikse olası etkileri nedeniyle, ovulasyonun indüksiyonu için
klomifen kullanan kadınlar, servikal mukus vericisi olarak kabul edilmemelidir.

• Siklus ortasında insan servikal mukusu kullanılmalıdır.
• Dehidratasyon veya semen kalitesinin olumsuz etkilenmesini önlemek için semen
toplandıktan sonraki 1 saat içinde in vitro testler yapılmalıdır.
• Endoservikal kanalın pH’sı, ölçüm aralığı 6,0–10,0 olan turnusol kâğıdıyla in situ
(yerinde) veya koleksiyondan hemen sonra ölçülmelidir. Serviks dışında pH her
zaman endoservikal kanaldaki mukusun pH’sından daha düşük olduğundan, pH
yerinde (in situ) ölçülüyorsa doğru ölçüm yapmaya özen gösterilmelidir. Düşük pH’ya
sahip vajinal salgılarla kontaminasyondan kaçınmalıdır.
• Spermler servikal mukustaki pH değişikliklerine karşı duyarlıdır. Asit mukus
spermi hareketsizleştirmekte, alkalen mukus ise hareketi hızlandırabilmektedir.
Servikal mukusun aşırı alkalenliği (pH > 8,5), spermlerin vitalitesini olumsuz
etkileyebilmektedir. Spermin servikal mukus içinde ilerlemesi ve sağkalımı için
optimal pH değeri, siklus ortası normal pH erimi (range) olan 7,0–8,5 arasındadır.
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Mukus pH’sının 6,0–7,0 arasında olması sperm penetrasyonuyla uyumlu olabilmesine
rağmen, pH 6,5 altında motilite sıklıkla olumsuz etkilenmiştir. Mukus pH’sı 7,0’dan
düşükse, sperm-servikal mukus testleri genellikle yapılmaz.

Not: Sığır servikal mukusu veya sentetik jeller gibi temsili numunelerin, in vitro spermservikal mukus etkileşiminin in vitro testleri için insan servikal mukusune eşdeğer olduğu
kabul edilmemektedir. Ancak, bu materyallerin kullanılması, viskoz ortam içinde sperm
motilitesine ilişkin bilgiler sağlamaktadır (Neuwinger ve ark., 1991; Ivic ve ark., 2002).

3.3.3 İn vitro basitleştirilmiş lam testi
3.3.3.1 Prosedür
1. Bir servikal mukus damlasını lama yerleştirin ve üzerine 22 mm x 22 mm’lik bir lam
kapatın. Lameli 100 µm çapında cam boncuklar içeren silikonlu gres veya mumparafin yağı karışımıyla (Drobnis ve ark., 1988) destekleyerek preparatın derinliği
standardize edilebilir (bkz Kutu 3.1).
2. Lamelin her iki yanına, lamelin kenarıyla temasa gelmek üzere bir damla semen
koyun. Böylece semen, lamelin altında kapiller güçlere uyarak kayar. Bu şekilde,
servikal mukusla semen arasında net ara yüzeyler elde edilir.
3. Kurumasını önlemek için lamı 37°C’de 30 dakika ve nemli kamara (örn: kapalı
bir Petri kutusu içinde suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay konumda
saklayın.
4. Ara yüzeyi faz kontrast optikli mikroskop altında x400 büyütmede inceleyin.
3.3.3.2 Gözlemler
Aşağıdaki özelliklerin mevcut olup olmadığını gözlemleyin:
1. Birkaç dakika içinde seminal sıvıda parmaksı çıkıntılar gelişir ve mukus içine girer. Bu
fiziksel özellik sıvılara özgü olup, azoospermik numunelerde bile oluşabilir (Perloff ve
Steinberger, 1963; Moghissi ve ark., 1964).
2. Spermatozoaların çoğu, mukusun içine girmeden önce bu parmaksı kanallara girerler.
Birçok olguda tek bir spermatozonun bir sperm spermatozoa sütununu mukus içine
yönlendirdiği görünmektedir.
3. Başlangıçta servikal mukus içindeyken, spermatozoaların çevreye yayıldığı ve
rastgele hareket ettiği görünür. Bazıları seminal plazmaya geri dönerse de, çoğu
hücre döküntüleri veya lökositlerin direnciyle karşılaşana kadar servikal mukusun
derinliklerine doğru “göç ederler”.
4. Spermatozoa, semen–mukus ara yüzeyinden içeriye 500 µm (yaklaşık 10 sperm
uzunluğu) veya daha uzun mesafeye kadar mukus içine doğru ilerler.
5. Spermatozoa hareketlidir (hareketli spermlerin yaklaşık olarak yüzdelerini ve ileriye
doğru hareketli olup-olmadıklarını kaydedin).
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3.3.3.3 Yorumlama
Basit bir lam preparatında semen-mukus ara yüzeyinin büyüklük ve şeklini standardize
etmek olanaksız olduğundan, basitleştirilmiş lam testinin yorumlanması subjektif bir
olaydır. Sonuçta, sperm-mukus etkileşiminin yalnızca kalitatif bir değerlendirmesini
sağlar. Her halde bir dizi yararlı gözlem yapılabilir.
1. Normal sonuç: Spermatozoalar mukus fazına girer ve % 90’dan çoğu kesin ileriye
doğru hareketlidir. Bu saptama, sperm-servikal mukus etkileşimiyle ilgili herhangi bir
sorun olmadığını düşündürmektedir.
2. Kötü sonuç: Spermatozoalar mukus fazına girmelerine rağmen, çoğu semen–mukus
ara yüzeyinden içeriye 500 µm (yaklaşık 10 sperm uzunluğu) veya daha uzun
mesafeye kadar ilerlemez. Bu saptama, sperm-servikal mukus etkileşimiyle ilgili bir
sorun olduğunu düşündürür.
3. Anormal sonuç: Ya (1) Spermatozoalar mukus fazına girmesine rağmen hızla ya
hareketsizleşmekte veya “salınım” hareketleri göstermektedir veya (2) spermatozoalar
semen–mukus ara yüzeyinden içeriye girmez. Parmaksı çıkıntılar oluşabilir veya
oluşmayabilir. Ancak spermatozoa, ara yüzeyin semen tarafında toplanır. Bu
saptama, mukus içinde veya spermatozoaların yüzeyinde antisperm antikorların
varlığını düşündürür.
Yorum: Çiftin semen ve mukus numunelerini kullanarak anormal bir sonuç elde edildiğinde,
verici semeni ve servikal mukusunun çapraz geçişli testle anormal sonuçtan semenin mi
yoksa servikal mukusun mu sorumlu olduğu belirlenebilir.

3.3.4 Kapiller tüp testi
Kapiller tüp testi ilk kez Kremer (1965) tarafından tasarlanmış ve o zamandan beri
çeşitli modifikasyonlar öne sürülmüştür. Test, spermin bir kapiller tüp içinde bir servikal
mukus kolonu içine girme yetisini ölçmektedir. Burada önerilen prosedür orijinal teste
dayanmaktadır.

3.3.4.1 Donanım
Çeşitli kapiller tüpler kullanılmış olmasına rağmen, 5 cm boyunda, iç çapı 0,3 mm olan
tüpler önerilmektedir.
Aşağıdaki gibi laboratuvarda bir Kremer sperm penetrasyon ölçüm cihazı yapılabilir
(Şekil 3.2).
1. Küçük plastik test tüplerinden (yarı çapı yaklaşık 3,5 mm) keserek oluşturduğunuz üç
kabı (rezervuar: R) bir cam lama yapıştırın.
2. İkinci cam lamı birincisinin üstüne yapıştırın. İkinci lam 1,5 cm daha kısa olmalı ve
oluşturulan rezervuarlardan 5 cm uzaklığa yerleştirmelidir. Böylece seminal sıvının
kapiller tüple cam lam arasında kayması önlenmiş olur.
3. Lamlara bir santimetre ölçeği yapıştırın.
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Şekil 3.2 Kremer sperm penetrasyon ölçeri
5 mm

Yapışma yeri

Mukus

Rezervuar

Semen

3.3.4.2 Prosedür
1. Ejakülasyondan sonraki en geç 1 saat içinde yaklaşık 100 µl sıvılaşmış spermi her bir
semen rezervuarına koyun.
2. Her bir kapiller tüp içine hava kabarcıklarının girmemesine gayret ederek servikal
mukusu aspire edin.
3. Her tüpün bir ucunu kapiller tüp yapıştırıcısı, modelleme kili veya benzer bir
malzemeyle kapatın. Mukus sütunu tüpün ucundan hafifçe dışarı taşacak şekilde,
yeterli miktarda yapıştırıcı uygulanmalıdır.
4. Kapiller tüpün açık ucunu, lamın üstüne semen numunesi içeren rezervuara 0,5 cm
girecek şekilde yerleştirin.
5. Cihazı 2 saat süreyle 37°C’de bir nemli kamara (örn: kapalı bir Petri kutusu içinde
suyla doymuş filtre kâğıdı üstünde) içinde yatay konumda saklayın.
6. Kapiller tüpü Bölüm 3.3.4.3’de özetlendiği gibi faz kontrast optikli mikroskop altında
x100 büyütmede inceleyin.
7. Cihazı 37°C’deki inkübatör içine koyun ve 24 saat sonra ileriye doğru hareketli
spermlerin varlığı açısından gözleyin.
3.3.4.3 Gözlemler
İki saat sonra spermlerin kat ettikleri mesafe (göç mesafesi), penetrasyon dansitesini ve
ileriye doğru hareketli spermlerin varlığını değerlendirin.
1. Göç mesafesi: Semen rezervuarı içindeki kapiller tüpün ucundan itibaren en uzak
noktadaki sperme kadar olan mesafeyi ölçün.
2. Penetrasyon dansitesi: Semen rezervuarı içindeki kapiller tüpün ucundan itibaren 1 ve
4,5 cm uzaklıkta penetrasyon dansitesini ölçün. Her noktada düşük büyütme altında
(x100, LPF) ortalama sperm sayısını kaydedin.
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Beş bitişik düşük büyütmeli alanda yapılan sayımların ortalaması alınır ve Tablo 3.3’de
olduğu gibi penetrasyon dansitesinin sırası şeklinde ifade edilir. Testin sınıflandırması
amacıyla en yüksek sperm penetrasyon dansitesi 1 veya 4,5 cm olarak kaydedilir.

Tablo 3.3 Sperm penetrasyon dansitesinin sıralı derecelendirilmesi
Bir düşük büyütmede ortalama sperm sayısı

Derecelendirme

0

1

0–5

2

6–10

3

11–20

4

21–50

5

51–100

6

>100

7

3. Göç etme mesafesinde kısalma: 1 cm’ye kıyasla 4,5 cm’de penetrasyon
dansitesindeki azalma olarak hesaplanmaktadır. Sıralı dereceler arasındaki farklılıkla
ifade edilir.
1. Örnek. 1 cm’de penetrasyon dansitesi her düşük büyütmede 51–100 iken,
4,5 cm’de 6–10’dur. (Derecelendirmede 6’dan 3’e düşüldüğüne göre), göç etme
mesafesinde azalma değeri 3’dür (Tablo 3.3).
2. Örnek. 1 cm’de penetrasyon dansitesi her düşük büyütmede 21–50 ve 4,5
cm’de 51–100’dür. Göç etme mesafesinde azalmanın hiçbir değeri (0 değer) yoktur.
Gerçekten, penetrasyon dansitesi artmıştır (5. dereceden 6. dereceye yükselmiştir
(Tablo 3.3).
4. İleri hareketli spermler: 2. ve 24. saatlerde servikal mukus içinde ileriye doğru
hareketli spermlerin varlığını belirler.
3.3.4.4 Yorumlama
Sonuçlar Tablo 3.4e’ye göre negatif, yetersiz veya iyi derecede şeklinde
sınıflandırılmaktadır
Tablo 3.4 Kapiller tüp testi sonuçlarının sınıflandırması
Göç etme
mesafesi
(cm)

1

Bir düşük
büyütmede 1
veya 4,5 cm’de
en yüksek
sperm sayısı

1 cm’den 4,5
cm’e göç etme
yetisinde azalma
(derecelendirme
sırasında azalma)

Mukus içinde
ileriye doğru
hareketlenmelerin
süresi (saat)

Sınıflandırma

0

—

—

Negatif

<3

veya

< 10

veya

>3

veya

2

Yetersiz

4,5

ve

> 50

ve

<3

ve

> 24

İyi

Test sonuçlarının tüm diğer kombinasyonları

Orta derecede
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3.4 Aksesuar seks organ fonksiyonunun biyokimyasal analizleri
Testislerden anormal spermatozoa üretimi veya epididimal spermatozoaların testislerden
çıktıktan sonra hasarlanması veya anormal aksesuar cinsel organlardan gelen ejakülat,
semen kalitesinin kötüleşmesine neden olabilmektedir. Cinsel organların glandüler
fonksiyonlarını değerlendirmek için, bu organların salgıları analiz edilebilir; örn: prostat
için sitrik asit, çinko, g-glutamil transpeptidaz ve asit fosfataz, seminal veziküller için
fruktoz ve prostaglandinler, epididim için serbest L-karnitin, gliserofosfokolin (GPC) ve
nötral α-glikozidaz.
Bir enfeksiyon bazen bu belirteçlerin azalmasına neden olabilmektedir, ancak mevcut
belirteçlerin toplam sayısı normal erim (range) içinde olabilmektedir. Bir enfeksiyon,
salgılayıcı epitelde geri dönüşümsüz hasara neden olabildiğinden, tedaviden sonra bile
salgılar düşük düzeylerde kalabilir (Cooper ve ark., 1990a; von der Kammer ve ark., 1991).
• Prostatın salgılama kapasitesi: Semendeki çinko, sitrik asit (Möllering ve Gruber,
1966) veya asit fosfataz (Heite ve Wetterauer, 1979) miktarı, prostat bezi salgısının
güvenilir bir ölçümünü vermekte olup, bu belirteçler arasında iyi korelasyonlar
mevcuttur. Bölüm 3.4.1.’de çinkonun spektrofotometrik analizi tanımlanmaktadır.
• Seminal veziküllerin salgılama kapasitesi: Semendeki fruktoz, seminal keselerin
salgılama fonksiyonunu yansıtmaktadır. Bölüm 3.4.2’de spektrofotometrik bir ölçüm
yöntemi tanımlanmaktadır.
• Epididimin salgılama kapasitesi: Klinikte epididime özgü L-karnitin, gliserofosfokolin
(GPC) ve nötral α-glikozidaz gibi belirteçler kullanılmaktadır. Epididim patolojilerini
tanımlama açısından; nötral α-glikozidazın, L-karnitin ve GPC’ye göre daha
duyarlı ve özgül olduğu gösterilmiştir (Cooper ve ark., 1990a). Seminal plazmada
α-glikozidazın iki izoformu vardır: majör formu olan nötral α-glikozidaz yalnızca
epididimden kaynaklanır, asidik formu ise başlıca prostattan salgılanmaktadır.
Bölüm 3.4.3’de nötral α-glikozidazın basit bir spektrofotometrik analiz yöntemi
tanımlanmaktadır.
Yorum: Ejakülatta herhangi bir aksesuar organ salgısının toplam içeriği, o salgı bezinin
genel salgılama fonksiyonunu yansıtır (Eliasson, 1975). Aksesuar bezin belirteç
konsantrasyonunun tüm ejakülat hacmiyle çarpımı, genel salgılama fonksiyonunun
ölçümünü verir.

3.4.1 Seminal plazmada çinko ölçümü
3.4.1.1 Temel bilgiler
Piyasada spektrofotometrik yolla serum çinko analizi yapan kitler satılmaktadır. Bu
kitler semen için adapte edilebilir. Aşağıda verilen yöntem, Johnsen ve Eliasson (1987)
tarafından tanımlanmış ve 4 µmol/l duyarlılıklı (Cooper ve ark., 1991) 96 kuyucuklu plak
okuyucusu, kullanım amacıyla modifiye edilmiştir. Üç veya 1 ml’lik küvetler kullanılarak
spektrofotometreler için semen ve reaktiflerin hacimlerinin oranları ayarlanabilmektedir.
Sonuçları hesaplarken uygun düzeltmeler yapılmalıdır.
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3.4.1.2 İlke
2-(5-bromo-2-piridilazo)-5-(N-propil-N-sülfopropilamino)-fenol (5-Br-PAPS) bileşiği
çinkoya bağlanarak renk değişikliğine neden olmaktadır.
5-Br-PAPS+Zn2+ → 5-Br-PAPS-Zn kompleksi 560 nm dalga boyundaki ışığı absorbe
etmektedir.
3.4.1.3 Reaktifler
1. Serumda çinkonun hesaplanması için ticari kitler mevcuttur. Yalnızca renk reaktifi A (2
x 60 ml’lik şişeler) ile B reaktifini (1 x 30 ml’lik şişe) kullanın.
2. Çinko standardı (100 µmol/l): 0,144 g ZnSO4.7H2O’u 50 ml saf su içinde çözündürün
ve 99 ml saf suya bu çözeltiden 1 ml ekleyerek 100 misli seyreltin. Eksi 20°C’de
dondurulmuş durumda saklayın.
3. Standart eğri: 2. aşamada saf suyla hazırlanmış 100 µmol/l çinko standardını beş
ilâve 80, 60, 40, 20 ve 10 µmol/l’lik standart çözeltiler oluşturmak üzere seyreltin.
4. Renk reaktifi: 4 kısım renk reaktifi A ile 1 kısım renk reaktifi B’yi (bir 96 kuyucuklu plak
için yaklaşık 25 ml’ye gerek vardır) karıştırın. Bu renklendirici çözelti oda sıcaklığında
2 gün veya 4°C’de 1 hafta stabil durumda kalmaktadır.
5. Seminal plazmanın dondurulmuş kalite kontrol havuzları (bkz Bölüm 3.4.1.4; 1.
Aşama).
3.4.1.4 Prosedür
1. Semen analizinden arta kalan numuneyi 1000 g’de 10 dakika santrifüjleyin, sperm
içermeyen seminal plazmayı ayırın ve analiz yapılana kadar –20°C’de saklayın.
İlerki analizlerde iç kalite kontrol standart çözeltisi hazırlamak için sperm içermeyen
seminal plazma, diğer numunelerle birlikte bir havuzda toplanabilir.
2. Sperm içermeyen seminal plazmayı çözündürün ve bir vorteks cihazıyla iyice
karıştırın. Ayrıca, iç kalite kontrol için seminal plazma havuzundan alınan bir örneği
çözündürüp karıştırın.
3. Seminal plazma numunelerinden aldığınız ikişer eş örneği seyreltin: İki 1,5 ml’lik
tüpün her birine 300 µl saf su ve (pozitif deplasman pipetiyle) 5 µl seminal plazma
ekleyin, 5 saniye vorteksleyerek karıştırın.
4. Üçüncü aşamada, seyreltilmiş seminal plazmanın 40 µl’lik 2 eş miktarda örneğini 96
kuyucuklu plağa doldurun. Standart çözeltilerin her birinden ve kontrol çözeltisinden
ikişer kez 40 µl’lik örnekler hazırlayıp bu plaklara ekleyin.
5. Her bir kuyucuğa renk reaktifinden 200 µl ilâve ederek bir 96 kuyucuklu plak
çalkalayıcıda 5 dakika boyunca karıştırın.
6. Kontrol çözeltisini (su) sıfıra kalibre ederek plağı 560 nm dalga boyunda okuyun.
3.4.1.5 Hesaplama
1. Absorbans değerlerini karşılaştırarak standart eğriden (mmol/l) çinkonun
konsantrasyonunu okuyun.
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2. Standart değerlerin üst sınırı üzerindeki sonuçları reddedin. Bu numuneleri daha
yüksek dilüsyonda yeniden analiz edin (seyreltme için saf su kullanın).
3. Seyreltilmemiş seminal plazmada belli bir çinko konsantrasyonu (mmol/l) elde etmek
için, sonuçları, dilüsyon faktörü olan 61 (5 µl seminal plazma 300 µl suyla seyreltilir)
ile çarpın.
4. Aynı numuneden alınan eş örnekler, en azından % 10 oranında uyum göstermelidir
(değerler arasındaki farklılık/değerlerin ortalaması) × 100 ≤ %10. Bu uyum
sağlanmamışsa, analizi semenden alınacak iki eş örnekle tekrarlayın.
5. Ejakülatın içerdiği toplam çinko miktarını (µmol) bulmak için, çinko konsantrasyonunu
semenin toplam hacmiyle (ml) çarpın.
3.4.1.6 Alt referans sınırı
Her bir ejakülat için çinkonun alt referans sınırı 2,4 µmol’dür (Cooper ve ark., 1991 ve TG
Cooper’dan yayınlanmamış veriler).
3.4.2 Seminal plazmada fruktoz ölçümü
3.4.2.1 Temel Bilgiler
Aşağıda sunulan yöntem, Karvonen ve Malm (1955) tarafından tanımlanmış ve 74
µmol/l (Cooper ve ark., 1990a) duyarlılıklı (Cooper ve ark., 1991) 96 kuyucuklu plak
okuyucusunu kullanım amacıyla modifiye edilmiştir. Üç veya 1 ml’lik kaplar kullanılarak
spektrofotometreler için semen ve reaktiflerin hacimlerinin oranları ayarlanabilmektedir.
Sonuçları hesaplarken uygun düzeltmeler yapılmalıdır.
3.4.2.2 İlke
Isı ve düşük pH’nın etkisi altında fruktoz indolle renkli bir bileşik oluşturur:
Fruktoz + indol

ısı, asit

ışığı 470 nm’de absorbe eden bir kompleks.

3.4.2.3 Reaktifler
Seminal plazmada fruktozun hesaplanması için ticari kitler mevcuttur. Alternatif olarak
aşağıdaki reaktifleri hazırlayın:
1. 1 no.lu proteinsizleştirici ajan (63 µ mol/L ZnSO): 1,8 g ZnSO4.7H2O’yu 100 ml saf su
içinde çözündürün.
2. 2 no.lu proteinsizleştirci madde (1 mol/l NaOH): 0,4 g NaOH’i 100 ml saf suda
çözdürün.
3. Renk reaktifi (16 µmol/L benzoatlı koruyucu madde içinde 2 µmol/l indol): 200 mg
benzoik asidi 60°C’de su banyosu içinde sallayarak 90 ml saf su içinde çözündürün.
Bu çözelti içinde 25 mg indolü çözündürün ve saf suyla 100 ml’ye tamamlayın.
Filtreden (gözenek çapı: 0,45-µm) geçirin ve 4°C’de saklayın.
4. Fruktoz standardı (2,24 mmol/l): 40 mg D-fruktozu 100 ml saf su içinde çözdürün. Eşit
miktarlarda örnekler şeklinde dondurun veya 4°C’de saklayın.
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5. Standart eğri: 2,24 mmol/l standart çözeltiyi saf suyla seyrelterek 4 ilâve standart
çözeltisi 1.12, 0.56, 0.28 ve 0.14 mmol/l elde edin.
6. Seminal plazmanın dondurulmuş iç kalite kontrol havuzları (bkz Bölüm 3.4.2.4,
Aşama 1).
3.4.2.4 Prosedür
1. Semen analizinden arta kalan numuneyi 1000 g’de 10 dakika santrifüjleyin, sperm
içermeyen seminal plazmayı ayırın ve analiz yapılana kadar –20°C’de saklayın.
İlerki analizlerde iç kalite kontrol standart çözeltisi hazırlamak için sperm içermeyen
seminal plazma diğer numunelerle birlikte bir havuzda toplanabilir.
2. Sperm içermeyen seminal plazmayı çözündürün ve bir vorteks cihazıyla iyice
karıştırın. Ayrıca, iç kalite kontrol için seminal plazma havuzundan alınan bir örneği
çözündürüp karıştırın.
3. Seminal plazma numunelerinden aldığınız ikişer eş örneği seyreltin: İki 1,5 ml’lik
tüpün her birine 50 µl saf su ve (pozitif deplasman pipetiyle) 5 µl seminal plazma
ekleyin ve karıştırın.
4. Proteinsizleştirme: 55 µl seyreltik numuneye 63 µmol/l ZnSO4’den 12,5 µl, 0,1 mol/l
NaOH’den 12,5 µl alın ve karıştırın. Oda sıcaklığında 15 dakika beklettikten sonra
8000 g’de 5 dakika santrifüjleyin.
5. Bir test tüpü içine her numuneden 50 µl süpernatan (üst fazı) aktarın. Her bir kontrol
(50 µl su) ve standart çözeltiden (50 µl) ikişer numuneyi de ilâve edin.
6. Her bir tüpe 50 µl indol reaktifi koyup karıştırın.
7. Her numuneye 0,5 ml konsantre (% 32 v/v) hidroklorik asit (HCl) ilâve edin, kendinden
yapışkanlı esnek laboratuvar filmiyle kapatıp bir çekerocak içinde dikkatlice karıştırın.
8. Su banyosunda 50°C’de 20 dakika ısıtın. Karıştırın ve buzlu suda 15 dakika soğutun.
9. Bir pozitif deplasman pipetiyle 250 µl’yi bir çekerocak içindeki 96 kuyucuklu plağa
dikkatlice aktarın.
10. Spektrofotometreyi asitten korumak için 96 kuyucuklu plağı şeffaf yapışkan
laboratuvar bandıyla kapatın.
11.Kontrol çözeltisini (su) sıfıra kalibre ederek plağı 470 nm dalga boyunda okuyun.
3.4.2. Hesaplama
1. Absorbans değerlerini karşılaştırarak standart eğriden (mmol/l) fruktozun
konsantrasyonunu okuyun.
2. Standart değerlerin üst sınırının üzerindeki değerlere sahip numuneleri reddedin ve
saf suyla seyrelttikten sonra bu numuneleri yeniden değerlendirin.
3. Seyreltilmemiş seminal plazmadaki fruktoz konsantrasyonunu (mmol/l) elde
etmek için, sonuçları, dilüsyon faktörü olan 16 (5 µl seminal plazma 75 µl su ve
proteinsizleştirici maddelerle seyreltilir) ile çarpın.

134

KISIM 1

Semen analizi

4. Aynı numuneden alınan eş örnekler en azından % 10 oranında uyum göstermelidir
(değerler arasındaki farklılık/değerlerin ortalaması) × 100 ≤ % 10. Bu uyum
sağlanmamışsa, analizi semenden alınacak iki eş örnekle tekrarlayın.
5. Ejakülatın toplam fruktoz miktarını (µmol) belirlemek için, semenin tümündeki fruktoz
konsantrasyonunu semenin toplam hacmiyle (ml) çarpın.
3.4.2.6 Alt referans sınırı
Bir ejakülatta fruktozun alt referans sınırı 13 µmol’dür (Cooper ve ark., 1991 ve TG
Cooper’dan yayınlanmamış veriler).
Yorum: Semende fruktoz azlığı; ejakülatör kanal tıkanıklığı, iki taraflı konjenital vaz deferens
yokluğu (de la Taille ve ark., 1998; Daudin ve ark., 2000; von Eckardstein ve ark., 2000),
parsiyel retrograd ejakülasyon ve androjen yetersizliklerinin karakteristik belirtileridir.

3.4.3 Seminal plazmada nötral α-glikozidaz ölçümü
3.4.3.1 Temel bilgiler
Seminal plazma, hem epididimden kaynaklanan nötral α-glikozidaz izoenzimi hem
de prostatın bir asit izoenzimini içermektedir. Sonuncusu, sodyum dodesil sülfatla
(SDS) selektif olarak inhibe edilebilerek (Paquin ve ark., 1984), epididim fonksiyonlarını
yansıtan nötral α-glikozidazın ölçülmesine olanak tanımaktadır. İnhibitör kastanospermin
kullanarak glikozidazla ilişkili olmayan substratın parçalanması, bu analizin duyarlılık
derecesini yükseltmektedir. Aşağıdaki 96 kuyucuklu plak okuyucusuyla birlikte kullanım
için tanımlanan yöntem, 1,9 mU/ml’ye kadar duyarlıdır (Cooper ve ark., 1990b). Üç veya
1 ml’lik küvetler kullanılarak spektrofotometreler için semen ve reaktiflerin hacimlerinin
oranları ayarlanabilmektedir. Sonuçları hesaplarken uygun düzeltmeler yapılmalıdır.
3.4.3.2 İlke
Glikozidaz sentetik glikopirazonit substratını p-nitrofenole dönüştürmekte, sodyum
karbonatın ilâvesiyle substrat sarı renge bürünmektedir.
p-nitrofenolα-glikopiranozit

a-glikozidaz

p-nitrofenol,

Na2CO3

405 dalga
boyundaki ışığı
absorbe etmektedir.

3.4.3.3 Reaktifler
Semende epididimdeki nötral α-glikozidaz tayini için ticari kitler mevcuttur. Semende
bu enzimin ölçümü için yalnızca SDS ve kastanospermin içeren kitler önerilmektedir.
Alternatif olarak aşağıdaki reaktifleri hazırlayın:
1. 1 no.lu Tampon çözeltisi (0,2 mol/l fosfat, pH 6,8): 4,56 g K2HPO4.3H2O’u 100 ml saf
su içinde çözündürün. 2,72 g KH2PO4’ı ayrı bir 100 ml saf su içinde çözündürün. pH
6,8 olana kadar her birinden yaklaşık eşit hacimleri karıştırın.
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2. 2 no.lu tampon çözeltisi: 1 g SDS’yi 1 no.lu tampon çözeltisinin 100 ml’si içinde
çözündürün. SDS 4°C’de saklandığında çökelti oluşturacak, hafifçe ısıtıldığında
yeniden çözünecektir.
3. 1 no.lu renk reaktifi (reaksiyonu sonlandırmak için 0,1 mol/l sodyum karbonat): 6,20 g
Na2CO3.H2O’ı 500 ml suda çözündürün.
4. 2 no.lu renk reaktifi: 0,1 g SDS’yi 1 no.lu renk reaktifinin 100 ml’si içinde çözündürün.
5. Substrat p-nitrofenol glikopiranosit (PNPG) (5 mg/ml): 0,1 g PNPG’yi 2 no.lu tampon
çözeltisinin 20 ml’si içinde çözündürün ve çözeltiyi portatif ısıtıcıda yaklaşık 50°C’de
karıştırarak 10 dakika ısıtın. Birkaç kristal çözünmeden kalabilir. Kullanırken çözelti
37°C’de muhafaza edilmelidir. Her analiz için taze çözelti hazırlayın.
6. Semen blank (körleri)leri (kastanospermin 10 mmol/L) için glikozidaz inhibitörü:
18,9 mg kastanospermini 10 ml saf suda çözündürün. 1 mmol/l Çalışma çözeltisi
elde etmek için bu çözeltiyi saf su içinde 10 kat seyreltin. Yaklaşık 1 ml’lik numuneleri
–20°C’de dondurun.
7. P-nitrofenol (PNP) (5 mmol/l) ürününün standart eğrisi: 69,5 mg PNP’yi 100 ml saf su
içinde çözündürün, gerekirse çözeltiyi ısıtın. Karanlıkta 4°C de alüminyum folyo kaplı
veya kahverengi bir şişe içinde saklayın. Üç ayda bir taze standart çözelti hazırlayın.
8. Bir standart eğrinin hazırlanması (inkübasyondan önceki 1 saat içinde): 400 µl 5
mmol/l stok PNP çözeltisini bir 10 ml’lik volümetrik beher içine koyun ve 2 no.lu renk
reaktifiyle 10 ml’ye tamamlayın (200 µmol/l). Bu standart çözeltiyi (200 µmol/l) 2 no.lu
renk reaktifiyle seyrelterek ilâveten 4 standart çözelti (160, 120, 80 and 40 µmol/l
PNP) elde edin.
9. Seminal plazmanın dondurulmuş iç kalite kontrol havuzları (bkz Bölüm 3.4.3.4,
Aşama 1)
3.4.3.4 Prosedür
1. Semen analizinden arta kalan numuneyi 1000 g’de 10 dakika santrifüjleyin. Sperm
içermeyen seminal plazmayı ayırın ve analiz yapılana kadar –20°C’de saklayın. İleriki
analizlerde iç kalite kontrol standart çözeltisi hazırlamak için, sperm içermeyen
seminal plazma diğer numunelerle birlikte bir havuzda toplanabilir.
2. Sperm içermeyen seminal plazmayı çözündürün ve bir vorteks cihazıyla iyice
karıştırın. Ayrıca, iç kalite kontrol için seminal plazma havuzundan alınan bir örneği
çözündürüp karıştırın.
3. İki 1,5 ml’lik tüpün her birine pozitif deplasman pipetiyle iki 15 µl’lik seminal plazma
numunesi ilâve edin. Replikat blankları ve semen havuzlarından aldığınız dört adet 15
µl’lik iç kalite kontrol numunesini katın.
4. Seminal plazma blank çözeltisi değerini belirlemek için, iki iç kalite kontrol
numunesine 1 mmol/l kastanosperminden 8 µl ilâve edin.
5. Her bir tüpün içine yaklaşık 37°C ortam sıcaklığında, 100 µl PNPG substrat çözeltisi
ilâve edin.
6. Her bir tüpü vorteksleyin ve 2 saat 37°C’de inkübe edin (ısı derecesini tam olarak
sağlamak ve sürenin kontrol edilmesi kritik önem taşımaktadır).
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7. 1 no.lu renk reaktifinden 1 ml ilâve ettikten 2 saat sonra inkübasyonu sonlandırın ve
çözeltiyi karıştırın.
8. Numuneler ve standart çözeltilerin 250’şer µl’sini 96 kuyucuklu plaklara aktarın.
9. Sistemi sıfırlamak için, blank çözeltisi olarak su kullanarak plağı 96 kuyucuklu plak
okuyucusunda 405 nm dalga boyunda okuyun.
3.4.3.5 Hesaplama
1. Absorbans değerlerini karşılaştırarak standart eğriden numunedeki PNP
konsantrasyonunu (µmol/l) belirleyin.
2. Standart değerlerin üst sınırının üzerindeki değerlere sahip numuneleri reddedin ve
dilüsyondan sonra bu numuneleri yeniden değerlendirin (dilüe etmek için 1 no.lu
tamponu kullanın).
3. Seyreltilmemiş seminal plazmada nötral glikozidazın aktivitesini belirlemek için
düzeltme faktörüyle (0,6194; bkz Not) çarpın.
4. Düzeltilmiş (glikozidazla ilişkili) aktiviteyi belirlemek için, seminal plazma blank
çözeltisinin kastanospermin aktivitesini (IU/I) her numunenin kastanospermin
aktivitesi değerinden çıkartın.
5. Aynı numuneden alınan eş örnekler en azından % 10 oranında uyum göstermelidir
(değerler arasındaki farklılık/değerlerin ortalaması) × 100 ≤ % 10. Bu uyum
sağlanmamışsa, analizi semenden alınacak iki eş örnekle tekrarlayın.
6. Ejakülatın glikozidaz aktivitesini (mU) elde etmek için, düzeltilmiş glikozidaz
aktivitesini semenin toplam hacmiyle (ml) çarpın.
Dikkat: Bir uluslararası (IU) glikozidaz aktivitesi, 37°C’de bir dakikada 1 µmol (PNP) üretimi
şeklinde tanımlanır. Bu analizde, 120 dakikada toplam 1,115 µl içinde 15 µl seminal
plazmaya göre aktivite belirlendiğinden düzeltme faktörü: (1115/15)/120 = 0,6194.

3.4.3.6 Referans sınırı
Bir ejakülatta nötral α-glikozidazın alt referans sınırı 20 mU’dır. (Cooper ve ark., 1991 ve
TG Cooper’ın yayınlanmamış verileri).

3.5 Bilgisayar yardımlı sperm analizi
3.5.1 Giriş
Yakın zamana kadar, spermleri hücre döküntülerinden ayırt etmedeki zorluklar
nedeniyle, sperm konsantrasyonunun bilgisayar yardımlı sperm analiziyle (CASA)
ölçümü uygun değildi (ESHRE, 1998). Ancak, özellikle floresan DNA boyalarının, sperm
kuyruğunu belirleme algoritmalarının kullanım teknolojilerindeki ilerlemeler, artık sperm
konsantrasyonunun, dolayısıyla ileriye doğru hareketli spermlerin değerlendirmesine
olanak tanıyabilir (Zinaman ve ark., 1996; Garrett ve ark., 2003). Numunelerin
hazırlanması ve cihazın kullanılmasında yeterli özen gösterildiği takdirde, artık CASA
bazı rutin tanısal uygulamalar için kullanılabilir. Cihazın çalışmasında yüksek standartların
belirlenmesi ve korunması için kalite kontrol işlemleri gereklidir (bkz Bölüm 7).
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Birkaç üretici CASA sistemleri üretmektedir. Bu cihazlar sperm motilite ve kinematiklerini
ölçme kapasitesine sahiptir. Bazıları sperm konsantrasyonunu ölçmek için kullanılabilir.
Birkaçında yarı otomasyonlu morfoloji modülleri mevcuttur. Motilite, konsantrasyon ve
morfoloji değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, CASA manuel yöntemlere göre iki
avantaja sahiptir: Yüksek bir kesinlik derecesine sahip olması ve spermin kinematik
parametrelerine ilişkin kantitatif veriler sağlaması (ileri hareket ve hiperaktif motilite,
kapasitasyonlu hücrelerin karakteristik özellikleri).
Bazı çalışmalar, ileriye doğru hareketli spermatozoanın CASA’yla değerlendirilen
konsantrasyon ve motilite özelliklerinin, in vivo ve in vitro fertilizasyon oranları
ve gebe kalma zamanına kadar geçen süreyle anlamlı derecede ilişkili olduğunu
düşündürmektedir (Liu ve ark., 1991a; Barratt ve ark., 1993; Irvine ve ark., 1994; Krause,
1995; Donnelly ve ark., 1998; Larsen ve ark., 2000; Garrett ve ark., 2003; Shibahara ve
ark., 2004). Sperm motilitesi ve konsantrasyonunu ölçmek için CASA’nın kullanılması,
sırasıyla Bölüm 3.5.2 ve 3.5.3’de gösterilmiştir Bölüm 3.5.4 ise, bilgisayar yardımlı
morfoloji analizinin durumuna ilişkin bir yorumu içermektedir.
3.5.2 Sperm motilitesini değerlendirmek için CASA’nın kullanılması
Hareketli hücreleri saptayabildikleri için, CASA cihazlarının en iyi kullanım alanı,
spermatozoanın kinematik analizleridir. Hareketsiz spermatozoanın sayısını belirlemeye
dayandığı ve hücre döküntüleri hareketsiz spermatozoayla karışabildiği için, motilite
yüzdesi tahminleri güvenilir olmayabilir.
CASA cihazlarının performansını; numunenin hazırlanması, sperm konsantrasyonu ve
sayma kamarasının derinliği gibi birçok faktör olumsuz etkilemektedir (Davis ve Katz,
1992; Mortimer, 1994a, b; Kraemer ve ark., 1998). Bununla birlikte, uygun prosedürler
izlendiğinde güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilmektedir (Davis ve Katz,
1992). Bu amaçla, CASA kullanımına ilişkin kılavuzlara başvurulmalıdır (Mortimer ve ark.,
1995; ESHRE, 1998).
Motilite parametrelerini elde etmek için, CASA’yı kullanırken her numune için en
azından 200 hareketli sperm incelenmelidir. Bu tespit, “çok daha fazla sayıda
spermin saptanmasının gerekeceği” anlamı taşımaktadır. Spermler, hareketin tipine
göre kategorize edilecekse veya bir numune içinde başka değişkenlik analizleri de
planlanacaksa, en azından 200 ve mümkünse 400 hareketli spermin incelenmesine
gerek duyulacaktır. Her bir numunede, incelenecek spermlerin sayısının standardize
edilmesi gerekecektir.
CASA cihazı, verilerin düzenlenmesi ve istatistiksel analizine izin veren bilgisayar
yazılımıyla bağlantılı olmalıdır. Motilite parametrelerinin birçoğunun dağılımı Gaussian
dağılımına uymaz, her bir değişkenin merkezi eğiliminin özeti olarak, ortalama
değerlerden ziyade ortanca değerler daha uygundur. Belli bazı istatistiksel analizler
yapılmadan önce, bir spermatozoanın ölçümlerinin matematiksel formüllere
dönüştürülmesi gerekebilir.
3.5.2.1 Prosedür
Optimal performansı güvence altına almak için, her CASA cihazı doğru olarak
ayarlanmalıdır. Üreticiler uygun ortamları belirtmelerine rağmen, kullanıcılar cihazın
istenen tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik derecesine göre performans gösteripgöstermediğini kontrol etmelidir. Uygun kalite kontrol gereçlerinin (örn: video kayıtları)
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kullanılması gerekir (bkz Ek 7, Bölüm A7.5). Bazı araştırmacılar, genel bağlamda
CASA’nın uygulandığı ortamları tartışmıştır (Davis ve Katz, 1992; Mortimer, 1994b;
ESHRE, 1998).
3.5.2.2 Numunelerin hazırlanması
CASA için semen numuneleri, Bölüm 2’de özetlendiği gibi toplanıp hazırlanmalıdır.
Spermin hareketleri ısıya karşı duyarlı olduğundan, CASA sisteminin numuneyi 37°C’de
tutması gerekir. Seyreltilmemiş semende motilitenin karakteristik özellikleri ve sperm
konsantrasyonu değerlendirilebilir. Sperm konsantrasyonları 2 x 106/ml ve 50 × 106/ml
arasında olan semenlerde motilite değerlendirilebilir (Garrett ve ark., 2003).
Sperm konsantrasyonları yüksek semenlerde (> 50 × 106/ml), spermler arasında yüksek
sıklıkla çarpışmalar oluşabildiğinden, hatalı sonuçlar alınabilmektedir. Bu numuneler,
tercihen aynı erkekten alınan seminal plazmayla seyreltilmelidir.
1. Sperm içermeyen seminal plazma oluşturmak için numunenin bir bölümünü 6 dakika
16.000 g’de santrifüjleyin.
2. Konsantrasyonu 50 × 106/ml altına düşürmek için, ilk semen numunesini sperm
içermeyen seminal plazmayla seyreltin.
Yirmi µm derinliğindeki tek kullanımlık sayma kamaraları güvenilir sonuçlar
vermektedir. Bunlar iki kamaralı sistemler olup, her iki kamara da doldurulup
değerlendirilmelidir. Birkaç temsili alan incelenmelidir: Her kamarada 6 alan (toplam 12
alanın) incelenmesi güvenilir sonuçlar verir. Her bir kamarada en azından 200 sperm
değerlendirilmelidir. Aynı kalite kontrol ilkeleri, standart motilite değerlendirmeleri için
de geçerlidir (bkz Bölüm 2.5.2). Numuneler, ya doğrudan veya video kayıtlarına göre
incelenebilir. Video kayıtlarının analizi (videoteyp, CR-ROM veya DVD) kalite güvence
işlemlerinin daha iyi standardize edilmesi ve uygulanmasına olanak tanımaktadır (bkz
Ek 7, Bölüm A7.5). Üretici genellikle, kullanılacak kayıt cihazının tipini, sperm başlarıyla
arka plan arasında maksimal kontrast sağlamak için gerekli inceleme ortamını
önerecektir.
Doğru sonuçlar elde etmek için hangi spermlerin ne zaman izleneceğine ilişkin, yazarlar
arasında bir miktar anlaşmazlık söz konusu olmasına rağmen, temel CASA ölçümleri için
en azından bir saniyenin yeterli olması gerekir (Mortimer, 1994b).
3.5.2.3 CASA terminolojisi
Şekil 3.3’de CASA sistemleriyle ölçülen değişkenler için bazı standart terminoloji
betimlenmektedir.
1. VCL, eğriçizgisel hız (curvilinear velocity) (µm/s). Mikroskobik gözlem altında iki
boyutta algılandığı gibi, bir sperm başının gerçek eğriçizgisel yolağı boyunca zamana
göre ortalama hızı. Hücre canlılığının bir ölçümüdür.
2. VSL, doğrusal hız (rectilinear velocity) (µm/s). Bir sperm başının, saptanan ilk
konumuyla son konumu arasında çizilen düz çizgi boyunca zamana göre ortalama
hızı.
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Şekil 3.3 CASA sistemleriyle ölçülen değişkenler için standart terminoloji

Eğriçizgisel
yol

Ortalama olarak
spermlerin
ilerlediği yol

Doğrusal yol

3. VAP, ortalama yol hızı (average path velocity) (µm/s). Bir sperm başının ortalama yolu
boyunca zamana göre ortalama hızı. Bu yol, CASA cihazlarındaki algoritmalara göre
eğriçizgisel traseyi düzleştirerek hesaplanır. Farklı CASA cihazları farklı algoritmalar
kullandığı için, sistemlerin saptadığı değerler karşılaştırabilir düzeyde olmayabilir.
4. ALH, sperm başının lateral deplasman amplitüdü (µm). Sperm başının ortalama
yoluna göre dış yana hareketinin boyutu. Ya maksimal değer veya bu deplasman
amplitüdlerinin ortalaması olarak ifade edilebilir. Farklı CASA cihazları farklı
algoritmalar kullanarak ALH’yi hesapladıkları için, sistemlerin saptadığı değerler
karşılaştırabilir düzeyde olmayabilir.
5. LIN, doğrusallık (linearity). Eğriçizgisel yolun doğrusallığı, VSL/VCL.
6. WOB, salınım hareketi (wobble). O anki sperm hareket yolunun, ortalama yol
etrafında salınım hareketinin ölçümü VAP/VCL.
7. STR, doğrusallık (straightness). Ortalama hareket yolunun doğrusallık derecesi, VSL/
VAP.
8. BCF, çaprazlama sıklığı (beat-cross frequency) (Hz). Eğriçizgisel yolun ortalama yolu
çaprazlama sıklığı.
9. MAD, ortalama açısal yer değiştirme (mean angular displacement) (derece). Sperm
başının eğriçizgisel yolu boyunca anlık dönüş açısının zamana göre ortalama mutlak
değerleri.
Dikkat: Farklı CASA donanımları, bu motilite değişkenlerinin birçoğunu hesaplamak için
farklı matematiksel algoritmalar kullanmaktadır. Tüm aletlerin ölçüm kriterlerinin denklik
düzeyi henüz bilinmemektedir.
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3.5.3 Sperm konsantrasyonunu tahmin etmek için CASA kullanımı
CASA’yla birlikte floresan DNA boyalarının kullanılması, tekniğe titizlikle uyulduğu
takdirde, hareketli spermlerin konsantrasyonu ve motilite yüzdesinin doğru olarak
belirlenmesine olanak tanır (Garrett ve ark., 2003). Örneğin, tek kullanımlık sayma
kamaralarında, kamara boyunca spermlerin dağılımı homojen olmayacağı için,
kamaraya numunenin doldurulduğu noktadan farklı mesafelerdeki spermleri de
değerlendirme önem taşır (Douglas-Hamilton ve ark., 2005b). Bir hemositometreyle
geçerliliğini yapmak esastır.
Mililitrede 2 × 106 ilâ 50 x 106 arası konsantrasyonlar ölçülebilir (Garrett ve ark., 2003).
Mililitrede 50 × 106’yı aşan sperm konsantrasyonları içeren numunelerin seyreltilmesi
gerekecektir (bkz Bölüm 3.5.2.2).
Yorum: CASA donanımı, floresans veren sperm başlarını saptar ve sayar. Mikroskobik
değerlendirme olmaksızın spermlerin sağlam (örn: başın bir kuyruğa yapışık) olupolmadığını bilmenin hiçbir yolu mevcut değildir.

3.5.4 Spermin bilgisayar yardımlı morfometrik değerlendirmesi
Görüntülerin analiz yöntemi, sperm morfolojisinin kantitatif değerlendirmesi, tarafsızlık
ve değerlendirmelerin tekrarlanabilirliğinde önemli gelişmelere yol açma potansiyeli
taşımaktadır. Sperm başı, orta parçası ve olasılıkla ana parçasının morfolojik kantitatif
analizi için birçok ticari sistem mevcuttur. Ancak, motilitenin değerlendirilmesi amacıyla
CASA’nın kullanılmasıyla, motiliteyi olumsuz etkileyen kuyruk defektleri doğrudan
değerlendirilebilmektedir. CASA sistemleri genellikle sperm başı ve orta parçasını normal
ve anormal şeklinde sınıflandırmakta, baş ve orta parça boyutları, başın ovalliği ve
düzenli sınırları ve akrozom bölgesinin boyaya bağımlı ölçümleri için ortalama, standart
sapma ve ortanca değerleri vermektedir.
Manuel sistemlere göre otomasyonlu sistemler daha büyük bir tarafsızlık, kesinlik
ve tekrarlanabilirlik potansiyeline sahiptir (Menkveld ve ark., 1990). Kesinlik ve
tekrarlanabilirlik düzeyi, deneyimli bir teknisyenin manuel değerlendirmesine göre daha
üstün (< % 7) olabilir (Garrett ve Baker, 1995)., Tekrarlanabilirlik ve doğruluk derecesi;
odaklanma, aydınlatma, numunenin hazırlanması ve boyanmasındaki metodolojik
değişkenlikler (Lacquet ve ark., 1996; Menkveld ve ark., 1997) ve özellikle düşük sperm
konsantrasyonlarının varlığında sperm başlarını seminal döküntülerden ayırt etmede
teknik zorluklar nedeniyle, spermlerin bilgisayar yardımlı morfometrik değerlendirmesi
(CASMA) sonuçlarına gölge düşebilir (Garrett ve Baker, 1995; Menkveld ve ark.,
1997; Coetzee ve ark., 1999a, b). Otomasyonlu değerlendirmenin özelliği, numunenin
hazırlanmasındaki defektler ve artefaktları telafi etmenin mümkün olmamasıdır. O halde,
hücre boyamasına göre arka plan gölgelenmelerinde küçük çaplı farklılıklar, yanlış
sınıflandırma veya hücreleri sperm olarak tanımlama yetisinin kaybı ve sonuçlarda
yanlılığa yol açabilmektedir.
Manuel yolla morfoloji değerlendirmesinde olduğu gibi, karşılaştırılabilir düzeyde ve
güvenilir sonuçlar elde edildiğinden emin olmak için, işlemler ve aletler standardize
edilmeli ve kalite kontrol kriterlerine uyulmalıdır. CASMA kayıtlarında arka plan
interferansı azaltmak için semen, Bölüm 2.13.2.4’de olduğu gibi muamele edilebilir.
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Sperm konsantrasyonu düşmüşse (< 2 x 106/ml), numunelerin Bölüm 2.13.2.2.’de
tanımlandığı gibi santrifüjlemeyle konsantre edilmesi gerekecektir.
Not: Santrifüjleme sperm morfolojisini olumsuz etkileyebildiği için, numunelerin
santrifüjlenmiş olduğu kaydedilmelidir.

İki çalışma CASMA sonuçlarıyla fertilite son noktaları arasında anlamlı bağlantılar
olduğunu bildirmiştir. Coetzee ve ark.(1999c), bilgisayar otomasyonlu normal sperm
morfolojisi sonuçlarının in vitro fertilizasyon ve gebelik oranlarını öngörmede önemli
faktörler olduğunu saptamıştır. Garrett ve ark. (2003) ise, zona pellusidaya (“tercih
edilen zona”, % Z) bağlananlarla karakteristik baş morfolojisi sergileyenlerin yüzdesiyle,
semende ileriye doğrusal hızda ilerleyenlerin (VSL) yüzdesinin geniş bir subfertil çift
grubunda anlamlı ve bağımsız olarak doğal gebelik oranlarıyla bağlantılı olduğunu
saptamıştır. Fertiliteyle, hem % Z hem de VSL’nin ilişkilerinin sürekli olduğu, gebelik
oranlarında daha fazla artışın olmadığı herhangi bir eşik değerin tanımlanmadığı
bilinmekteydi. Sperm morfolojisinin değerlendirmesinde CASA uygulamasını
geliştirmek için, geniş popülasyonlarda fertilite sonuçlarıyla ilgili daha fazla çalışmanın
gerçekleştirilmesi gerekir.
Otomasyonlu sistemler kalite kontrol sistemleri için veriler sağlamada bir rol
oynayabilirse de, klinik açısından yararlarını göstermek için daha fazla araştırmaya gerek
vardır.
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Sperm fonksiyon testleri uygulanacaksa, sperm dışı hücre ürünlerinin sperme herhangi
bir zarar vermesini engellemek için, spermlerin ejakülasyondan sonraki 1 saat içinde
seminal plazmadan ayrılması kritik önem taşımaktadır. Sperm fonksiyonunu düzenleyen
moleküler mekanizmalar hakkındaki bilgilerimiz arttıkça, yeni tanısal testlerin gelişmesi
için olasılıklar da artacaktır. Örneğin, güncel veriler insan spermlerinin fonksiyonel
yetisini belirlemede, nükleer DNA yoğunluğu ve bütünlüğünün önemini vurgulamaktadır.
Ortaya çıkan kanıtlar, spermatozoa ve fertilitede, DNA bütünlüğü ve sperm kromatin
organizasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır (Sakkas ve ark., 1998; Aitken ve
Krausz, 2001; Virro ve ark., 2004).
Benzer şekilde, sperm fonksiyonunu düzenleyen sinyal ileti yolaklarını anlayışımızdaki
ilerlemeler, infertil erkeklerin spermlerinde kusurlu süreçlerin kesin doğasına ilişkin
ayrıntılı bilgileri oluşturabilen tanısal testlerin geliştirilmesi açısından önem taşıyacaktır.
Erkek infertilitesinin biyolojik temeline daha derin içgörüler kazandırmak için, insan
spermlerinin dölleme için gerekli temel süreçleri (zona pellusidaya bağlanma,
akrozomal ekzositoz, oositin vitellin membranıyla kaynaşma gibi) yerine getirme yetisini
değerlendirme amacıyla bir dizi fonksiyonel test geliştirilmiştir.

4.1 Reaktif oksijen türleri
4.1.1 Giriş
Reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı miktarda oluşturulması ve kreatin fosfokinaz gibi
sitoplazmik enzimlerin yüksek aktivitelerinin varlığı, orta parçada aşırı miktarda rezidüel
sitoplazması olan anormal spermleri gösterebilir (Rao ve ark., 1989; Gomez ve ark.,
1996; Aitken ve ark., 2004).
Reaktif oksijen türleri, oksijenin metabolitleri olup süperoksit anyonu, hidrojen peroksit,
hidroksil ve hidroperoksil radikalleri ve nitrik oksiti içermektedir. Aşırı miktarlarda ortaya
çıktıklarında; hücre lipidleri, proteinleri ve DNA’sına oksidatif hasar oluşturarak patolojik
değişiklikleri tetikleyebilirler (Griveau ve Le Lannou, 1997; Aitken ve ark., 2003; Henkel
ve ark., 2004). Hücrelerin çoğu ya enzimatik (süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz
ve katalaz) ya da enzimatik olmayan antioksidan sistemlere (ürik asit, askorbik asit,
α-tokoferol) sahiptir. Bu savunma mekanizmaları aşıldığında, sperm fonksiyonu
bozulmaktadır (Agarwal ve ark., 2004).
Reaktif oksijen türleri insan ejakülatında hem spermatozoa (Aitken ve Clarkson, 1987;
Alvarez ve ark., 1987; Iwasaki ve Gagnon, 1992) hem de lökositler (Aitken ve West,
1990) tarafından üretilmektedir. Seminal plazma, bazı erkeklerde eksik olabilen serbest
radikal antioksidan süpürücülere (scavengers) ve antioksidan enzimlere sahiptir (Jones
ve ark., 1979; Smith ve ark., 1996). Böylece, spermin hazırlanması sırasında yardımlı
üreme için seminal plazmanın alınması (bkz 5. Bölüm), bu hücreleri oksidatif saldırılara
karşı savunmasız bırakabilmektedir. Yüksek miktarlarda ROS üretimi, peroksidatif hasar
ve sperm fonksiyonunda kayba, hem nükleer hem de mitokondriyal genomlarda DNA
hasarına neden olabilmektedir (Sawyer ve ark., 2003). İnsan spermlerinin kalitesini
değerlendirmek için sık sık sperm canlılık analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu analizlerin
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sonuçları, spermlerin lipid peroksidasyon durumuyla yüksek derecede korelasyon
göstermektedir (Gomez ve ark., 1998).
ROS üretimi ve insan spermlerinin redoks aktivitesinin ölçümü için luminol veya
lusigenin gibi prob çözeltilerinin kullanıldığı bir kemilüminesans prosedürden
yararlanılabilir.

4.1.2 Sperm süspansiyonlarının oluşturduğu reaktif oksijen türlerinin ölçümü
4.1.2.1 İlke
Bu prosedürde, luminol gibi bir kemilüminesan probun varlığında, insan spermatozası
tarafından oluşturulan düşük yoğunluktaki ışık sinyallerini ölçmek için duyarlı bir
lüminometre kullanılır. Tanımlanan yöntem, hidrojen peroksid oluşumunu hassasiyetle
ölçmek için yabani turp (horseradish) peroksidazıyla luminol karışımını kullanmaktadır.
Yıkanmış insan ejakülatının oluşturduğu ROS üretimini izlemek için, başka problar da
(örn: lüsigenin) kullanılabilmektedir (Aitken ve ark., 1992; McKinney ve ark., 1996).
İnsan spermleri üzerinde FMLP reseptörleri mevcut olmadığından, FMLP (formilmetionil-lösil-fenilalanin) prob çözeltisine reaksiyon olarak oluşturulan sinyaller
lökositlere spesifiktir (Krausz ve ark., 1992). Bilinen sayıda polimorfonükleer lökositleri
içeren süspansiyonlarla, verilen yanıtlar kalibre edilebilir (bkz Şekil 4.1).
1. Yorum: Bu prob çözeltiler tarafından ROS aktivitesinin kesin olarak ölçülüp-ölçülmediği
tartışmaya açık (Aitken ve ark., 2004) olmakla birlikte, oluşturulan veriler spermlerin
fonksiyonel durumunu yansıtmaktadır (Zorn ve ark., 2003; Said ve ark., 2004).
2. Yorum: Tek bir lökosit tek bir sperme göre en azından 100 kat daha fazla ROS
üretebilmektedir. O halde, düşük düzeyde lökosit kontaminasyonu sperm süspansiyonunun
oluşturduğu kemolüminesans sinyaller üzerine önemli bir etkide bulunabilmektedir.

4.1.2.2 Reaktifler
1. Fenol kırmızısı içermeyen Hanks dengeli tuz çözeltisi (HBSS): bkz Ek 4, Bölüm A4.5.
2. Fenol kırmızısı içermeyen Krebs-Ringer kültür medyumu (KRM): bkz Ek 4, Bölüm
A4.7.
3. Luminol, 25 mmol/l: 10 ml dimetil sülfoksit (DMSO) içinde 29 mg luminolü (5-amino2,3-dehidro-1,4-ftalazinedion) çözündürün.
4. Horseradish (yabani turp) peroksidazı (HRP) (Tip VI, 310 IU/mg protein): 5 mg’ı (1550
IU) 1 ml KRM içinde çözündürün.
5. FMLP (lökosite spesifik prob çözelti, 10 mmol/l): 44 mg FMLP’yi 10 ml DMSO içinde
çözündürün.
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6. Forbol 12-miristat 13-asetat (PMA), 1 mmol/l stok çözeltisi: 6,2 mg PMA’yı 10 ml
DMSO içinde çözündürün; 10 µmol/l çalışma çözeltisi elde etmek için 1 mmol/l
PMA’yı DMSO içinde 100 kat seyreltin.
7. Zimosan.
8. Jelatin: % 0,1 (1 g/l) HBSS çözeltisi içinde.
4.1.2.3 Zimosanın opsonizasyonu
1. 500 mg zimosanı 10 ml HBSS içinde süspansiyon haline getirin.
2. Kuvvetle vorteksleyin.
3. Buharlaşmayı önlemek için kapalı bir beher içinde 20 dakika kaynatın.
4. 5 dakika boyunca 500 g santrifüjleyin.
5. Pelleti 10 ml HBSS’yle yıkayın.
6. Yıkama işlemini tekrarlayın.
7. Pelleti nazikçe pipetleyerek, 5 ml taze insan serumu içinde yeniden süspansiyon
haline getirin.
8. 20 dakika inkübe edin.
9. 5 dakika boyunca 500 g’de santrifüjleyin.
10.Pelleti 10 ml HBSS’yle yıkayın.
11.Yıkama işlemini tekrarlayın.
12.		Pelleti nazikçe pipetleyerek, 50 mg/ml konsantrasyondaki 10 ml HBSS + % 0,1 (1 g/l)
jelatin içinde yeniden süspansiyon haline getirin.
13.Gerekli olana kadar –20°C’de saklayın.
4.1.2.4 ROS’un kendiliğinden oluşumunu belirleme
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3) ve ROS değerlendirmesi için en
azından 10 × 106 sperm içeren miktarını alın.
2. Spermleri KRM içinde yıkayın (bkz Bölüm 5.3) ve ml’de 10 × 106 sperme göre miktarı
ayarlayın.
3. Fenol kırmızısı içermeyen KRM içinde süspansiyon haline getirilen 400 µl yıkanmış
spermi, tek kullanımlık bir luminometre kabı içine pipetleyin. Hava kabarcığı
olmamasına dikkat edin.
4. 25 mmol/l luminolden 4 µl ekleyin.
5. Horseradish (yabani turp) peroksidaz çözeltisinden (1550 IU/ml) 8 µl ekleyin.
6. Stabilize olana kadar luminometre içindeki kemilüminesan sinyali 37°C’de yaklaşık 5
dakika izleyin.
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FMLP, zimosan veya PMA’nın ilâvesiyle seminal lökositlerden ROS üretimi uyarılabilir.
PMA ayrıca, spermlerin de ROS üretimini uyarmaktadır.
4.1.2.5 Lökositler tarafından FMLP’nin ROS üretiminin uyarılması.
Sperm süspansiyonu içinde mevcut herhangi bir lökositten bir kemilüminesans sinyali
uyarmak için, yukarıdaki numuneye 2 µl 10 mmol/l FMLP ilâve edin (bkz Şekil 4.2).
4.1.2.6 Zimosanın lökositler tarafından ROS üretimini uyarması
Yukarıdaki numuneye 20 µl opsonize zimosan ilâve ederek sperm süspansiyonu içinde
mevcut herhangi bir lökositten kemilüminesans sinyali uyarın. Sonuçta oluşan sinyalin
büyüklüğü, lökosit kontaminasyonunun düzeyiyle doğrudan orantılıdır (bkz Şekil 4.1).

Şek. 4.1 Opsonize zimosan tedavisine yanıt olarak oluşturulan kemolüminesans

Log kemilüminesans (c.p.m.)

Lökosit konsantrasyonuyla kemilüminesans sinyali arasında mevcut log-doğrusal korelasyon

Log lökosit konsantrasyonu /ml
RJ Aitken’in izniyle.

4.1.2.7 PMA’nın lökositler ve spermler tarafından ROS üretimini uyarma testi
1. Stok PMA çözeltisini DMSO içinde 100 kez seyreltip çalışma çözeltisinden 10 µmol/l
hazırlayın.
2. FMLP veya opsonize zimosan sinyalinin sönmesini bekleyin.
3. Spermlerden kemilüminesan sinyali uyarmak için aynı sperm konsantrasyonuna
10 µmol/l PMA’dan 4 µl ilâve edin (nihai konsantrasyon 100 nmol/l).
(bkz Şekil 4.2).
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Şekil 4.2 Hücre süspansiyonunun reaktif oksijen oluşturma kapasitesine lökosit ve sperm alt popülasyonlarının
göreceli katkıları

Kemilüminesans (cpm, 106)

Kemilüminesans (cpm, 107)

(a) Lökosit kontaminasyonu varlığında, lökosite spesifik prob FMLP’nin ilâvesiyle ROS üretiminde bir
patlama gözlemlenir. Daha sonra PMA ilâvesi hem sperm hem de lökosit popülasyonlarından sürekli yoğun
kemilüminesan sinyal oluşturur.
(b) Lökosit kontaminasyonu yoksa, FMLP reaksiyonu görülmez. PMA ise, spermlerden belirgin bir
kemilüminesan sinyal oluşturur (bkz ayrıca Krausz ve ark., 1992).

Zaman (dakika)

Zaman (dakika)

RJ Aitken’in izniyle.

4.1.2.8 Sonuçlar
Lökosit kontaminasyon kanıtı için uyarıdan sonra grafik çıktılarını inceleyin.

4.2 İnsan sperm-oosit etkileşim testleri
Spermin zona pellusidaya bağlanması akrozom reaksiyonunu başlatır, litik akrozomal
bileşenleri serbestleştirip bağlı olanları açığa çıkartır, aşırı aktifleşmiş sperm kuyruklarının
ileriye doğru kamçısal hareketleriyle spermlerin itilerek zona matriksine girmesine olanak
tanır. Bağlanma olaylarını değerlendirmek için otopsilerden alınan cansız, döllenme
yetisine sahip olmayan insan oositleri, cerrahi yolla alınan overler veya başarısız in
vitro fertilizasyon sonrası oositler kullanılabilir. Bu testler tuzda saklanmış oositlerle
gerçekleşebilirse de, genellikle insan oositlerinin bulunmasındaki zorluklar nedeniyle
kısıtlıdır (Yanagimachi ve ark., 1979; Kruger ve ark., 1991; Liu ve Baker, 1992b; Liu ve
ark., 2004).

4.3 İnsan zona pellusidasına bağlanma testleri
Bir zona pellusida bağlama analizi olan hemizona analizi (Burkman ve ark.,1988),
zona pellusidanın eşit yarımlara mikrodiseksiyonunu ve her bir eşleşen yarımın, test
veya kontrol spermlerinin özdeş konsantrasyonuna maruz bırakılmasını içerir. Başka
bir sperm-zona bağlanma testinde (Liu ve ark., 1988, 1989), test numunesi spermleri
floresans veren boya (örn: fluorescein), kontrol sperm numunesi ise başka bir boyayla
(örn: rodamin) işaretlenir. Aynı sağlıklı zonaya bağlanan test ve kontrol numunelerindeki
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spermler sayılır ve bir oran olarak bildirilir. Her iki zonaya bağlanma testi sonuçlarının in
vitro fertilizasyon oranlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Liu ve Baker, 2003).
Düşük oranlı veya başarısız in vitro fertilizasyon, idiyopatik infertilite ve teratozoospermi
olgularında, bağlı spermlerin sayısını değerlendirmek klinik açıdan yararlı olabilir
(Franken ve ark., 1989; Liu ve Baker, 1992a, 2004). Az sayıda zona pellusidaya
bağlanması veya hiçbir spermin bağlanmaması genellikle bir sperm defektine işaret eder.

4.4 Akrozom reaksiyonunun değerlendirmesi
Sperme bağlandıktan sonra zona pellusidada fizyolojik akrozom reaksiyonu oluşur. Zona
pellusida yüzeyinden alınmış veya ayrışmış insan zona pellusida proteinlerine maruz
bırakılmış spermlerle, zona pellusidanın tetiklediği akrozom reaksiyonu değerlendirilebilir
(Liu ve Baker, 1994, 1996; Franken ve ark., 2000). Teratozoospermi ve oligozoospermisi
olan hastaların bir bölümünde semen analizleri normal olabilirse de, bozulmuş zona
pellusidanın başlattığı akrozom reaksiyonları mevcut olabilir. Başka bazı hastalar, normal
zona pellusida bağlantıları gösteren, ancak zona pellusidanın tetiklediği yetersiz akrozom
reaksiyonlarına sahip spermler taşıyabilirler (Liu ve ark., 2004). İnsan zona pellusidasının
elde edilmesindeki kısıtlılık, bu testlerin yapılmasını sınırlandırmaktadır. Kısıtlı bağlama
özgüllüğüne sahip oldukları için, diğer primatların zonalarından yararlanılamaz (Bedford,
1977; Liu ve ark., 1991b; Oehninger ve ark., 1993). Kalsiyum iyonoforları gibi diğer
uyarılar akrozom reaksiyonunu tetikleyecektir, ancak sonuçlar, zona pellusidanın
tetiklediği akrozom reaksiyonuyla ilişkili değildir (Liu ve Baker, 1996). Mikroskobi
veya akış sitometrisiyle floresan veren maddeyle işaretlenmiş Pisum sativum (bezelye
aglütinini) gibi lektinler (bkz Bölüm 4.4.1) veya Arachis hypogaea (yerfıstığı lektini) (bkz
Bölüm 4.4.1) veya akrozom antijeni CD46’ya karşı oluşan monoklonal antikorlarla
(Cross, 1995), akrozom reaksiyonunun tetiklenmesi sonrası akrozomun durumu
değerlendirilebilir (Fenichel ve ark., 1989; Henley ve ark., 1994; Cooper ve Yeung, 1998).

4.4.1 Akrozomal durumun floresansla değerlendirme prosedürü
Yöntem, orijinal olarak Cross ve ark. (1986) tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Liu
ve Baker (1988) tarafından modifiye edilmiştir. Modifiye edilmiş prosedür daha basit,
tekrarlanabilir ve çok belirgin görüntüler verir (Şekil 4.3). Lökositler, germ hücreleri ve ölü
spermler gibi kontaminantlardan arınmış çok hareketli sperm preparatının kullanılması
tercih edilebilir. O halde, numune yıkanmalı (bkz Bölüm 5.3) veya numunenin kalitesine
bağlı olarak swim-up (yüzdürme) (bkz Bölüm 5.4) veya dansite gradyanından preparatlar
(bkz Bölüm 5.5) yapılmalıdır.

4.4.1.1 Reaktifler
1. Fluorescein izotiyosiyanatla (FITC) işaretlenmiş Pisum sativum aglütinini (PSA).
2. Fosfatla tamponlanmış salin (PBS), pH 7,4.
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3. NaCl, % 0,9 (9 g/l): 0,9 g NaCl’ü 100 ml saf suda çözündürün.
4. Etanol % 95 (v/v).
5. PSA stok çözeltisi: 2 mg PSA-FITC’yi 4 ml PBS’de çözündürün. Numuneden alınan
0,5 ml’lik örnekleri –20°C’de saklayın.
6. PSA çalışma çözeltisi: 0,5 ml PSA stok çözeltisini 10 ml PBS’de seyreltin ve 4°C’de
saklayın. Bu çözelti, 4 haftaya kadar stabil durumda kalır.
4.4.1.2 Spermlerin basit yıkanması
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3) ve yaklaşık 0,2 ml’lik kısmını alın.
2. % 0,9 (9 g/l) salinle 10 ml’ye seyreltin.
3. On dakika boyunca 800 g’de santrifüjleyin.
4. Süpernatanı (üst fazı) 20–40 µl kalana kadar atın.
5. Sperm pelletini süpernatanın geri kalan bölümünde yeniden süspansiyon haline
getirin.
6. Yıkama işlemini tekrarlayın.
4.4.1.3 Saflaştırılmış sperm preparatlarının işlenmesi
1. Swim-up (yüzdürme) sonrası yüzeyde kalan bölümü (bkz Bölüm 5.4) veya bir kez
yıkanmış dansite gradyan preparatı salinle 10 ml’ye tamamlayın (bkz Bölüm 5.5).
2. On dakika boyunca 800 g’de santrifüjleyin.
3. Süpernatanı (üst fazı) 20–40 µl kalana kadar atın.
4. Sperm pelletini süpernatanın geri kalan bölümünde yeniden süspansiyon haline
getirin.
4.4.1.4 Yayma preparatı hazırlama
1. Yaklaşık 5 µl süspansiyondan, takriben 1 cm uzunluğunda ikişer sperm sürüntüsü
hazırlayın.
2. Faz kontrast mikroskobunda x400 büyütmede ıslak sürüntüleri inceleyin.
3. Spermlerin, lam üzerinde homojen dağıldığından, topaklaşmadığından emin olun.
4. Lamları havada kurumaya bırakın.
5. 30 dakika boyunca % 95 (v/v) etanolde tutun.
6. Havada kurumaya bırakın.
4.4.1.5 PSA-FITC’yle boyama
1. Dikey boyama kavanozu içine 10 ml PSA-FITC çalışma çözeltisi koyun.
2. Fikse edilmiş ve havada kurutulmuş lamları PSA-FITC boyasına batırın.
3. Bir saatten uzun süre 4°C’de boyamaya bırakın.
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4. Her lamı saf suyla yıkayın ve etanolle çözünebilir kültür medyumu içine yerleştirin (bkz
Bölüm 2.14.2.4 ve 2.14.2.5).
Not: Daha uzun (18 saate varan) boyama süreleri PSA sonuçlarını etkilemeyecektir. Daha
kısa süreler (1 saatten kısa) lamların değerlendirmesini zorlaştıracaktır.

4.4.1.6 Değerlendirme
Lamı floresans optik ve yağ immersiyonunda x400 büyütme altında ve 450–490 nm
eksitasyonda inceleyin. Spermleri aşağıdaki gibi kategorilere ayırın:
1. Akrozom bölgesi sağlam spermler (AI): Başının yarısından çoğu parlak ve homojen
floresan gösteren spermler (bkz Şekil 4.3).
2. Akrozom reaksiyonu gösteren (AR) spermler: Ekvator segmentinde bir floresan bant
dışında akrozom bölgesinde hiç floresan boya tutmayan spermler (bkz Şekil 4.3).
3. Anormal akrozomlar: Geri kalan spermlerin hepsi.

4.4.1.7 Akrozom reaksiyonu gösteren spermlerin sayımı
1. Bir laboratuvar sayıcısıyla her bir akrozom kategorisindeki (AI ve AR) spermlerin
sayısını hesaplayın.
2. Kabul edilebilir derecede düşük bir örneklem hatası elde etmek için, ikişer eş örnekte
200’er spermi değerlendirin (bkz Kutu 2.5).
3. Aynı numuneden alınan eşit miktarlardaki iki örnekte, akrozom reaksiyonu gösteren
spermlerin ortalamasını ve yüzdeleri arasındaki farkı hesaplayın.
4. Farklılığın kabul edilebilirlik derecesini Tablo 2.1 veya Şekil A7.2, Ek 7’ye göre
belirleyin (Her biri, yalnızca örneklem hatası nedeniyle numunelerin % 95’inde iki
sayım arasında olması beklenen maksimal farklılığı göstermektedir).
5. Yüzdeler arasındaki farklılık kabul edilebilir düzeydeyse, akrozom reaksiyonu
gösteren spermlerin ortalama yüzdesini hesaplayın. Farklılık çok fazlaysa, iki lamı
yeniden değerlendirin (bkz Kutu 2.6).
6. Akrozom reaksiyonu gösteren sperm yüzdesini en yakın tamsayı olarak bildirin.
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Şekil 4.3 İnsan sperminin floresan pisum sativum aglütininiyle (PSA) boyanması
Şekilde görüldüğü gibi, AI spermlerinde başların proksimal bölümleri (akrozom) ve AR spermlerinde ekvator
bantları ve postakrozomal bölgeler boyanmıştır.

Mikrografi HWG Baker’ın izniyle.

4.4.2 İndüklenmiş akrozom reaksiyonunun analizi
Akrozom reaksiyonu, spermin zona pellusidaya bağlanması sonrası oluşan bir
ekzositotik süreç olup, sperm oositin dış katmanlarından içeri girip oositle kaynaşmadan
önce oluşmalıdır. Normal akrozom reaksiyonunda, içeri kalsiyum girişinin süreci başlatan
olay olduğuna inanılmaktadır. Bir kalsiyum iyonoforu kullanarak kalsiyumun içe akışını
tetiklemek, kapasitasyona sahip spermatozoanın akrozom reaksiyonu oluşturma yetisini
test etmenin bir yoludur (Aitken ve ark., 1993). Bu analizin temeli budur. Bu tepkimeye,
“iyonofor yükleme (ARIC) testinden sonra oluşan akrozom reaksiyonu” da denmektedir.
Ancak, akrozom reaksiyonu yetisini test etmeden önce, rutin klinik analizlerin yapılması
düşünülebilir.
4.4.2.1 Reaktifler
1. Yüzde 3,5 (35 g/l) insan serum albümini (HSA) içeren Ham F-10 kültür medyumu (bkz
Ek 4, Bölüm A4.4)
2. BWW stok çözeltisi bkz Ek 4, Bölüm A4.1.
3. Dimetil sülfoksit (DMSO).
4. İyonofor A23187, 1 mmol/l stok çözeltisi: 5,23 mg A23187’yi 10 ml DMSO’da
çözündürün.
5. Glutaraldehit % 3 (v/v) veya etanol % 70 (v/v).
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4.4.2.2 Prosedür
1. Taze semenin tam olarak likefaksiyonu için 30–60 dakika zaman tanıyın.
2. Her analiz için yeniden taze Ham F–10 HSA kapasitasyon indükleyici kültür medyumu
hazırlayın.
3. Bu kültür medyumunu kullanmadan önce tercihen bir % 5 (v/v) hava-CO2 ortamında
37°C’ye ısıtın.
4. Dansite gradyan santrifüjlemesi ve Ham F-10 HSA kültür medyumunu kullanarak
lökositler, germ hücreleri ve ölü spermler gibi kontaminanlardan arınmış çok hareketli
bir sperm popülasyonu preparatı hazırlayın (bkz Bölüm 5.5).
5. Her biri 1 × 106 hareketli sperm süspansiyonunun yaklaşık birer mililitresini içeren bir
kontrol ve iki deney tüpü hazırlayın.
6. Kapasitasyonu başlatmak için sperm süspansiyonlarını 37°C’de, % 5 (v/v) CO2
içeren atmosfer havasında, 3 saat boyunca inkübe edin (tüpün tıpasını gevşeterek
gaz değiş-tokuşuna olanak tanıyın). CO2 inkübatörü yoksa, bir Hepes tampon çözelti
medyumunu kullanın (bkz Ek 4, Bölüm A4.1, Not 1), tüpleri sıkıca kapatın ve 37°C’de
inkübe edin.
7. Aynı numuneden ikişer kez hazırlanan deney tüplerine 10 µl A23187 stok çözeltisi (1
mmol/l) ekleyerek nihai 10 µmol/l konsantrasyon elde edin.
8. Kontrol tüpüne 10 µl DMSO ilâve edin.
9. Tüplerin hepsini 15 dakika 37°C’de inkübe edin.
10.Motilite değerlendirmesi için her bir tüpten küçük bir miktar eş örnek alın.
11.100 µl % 3 (v/v) glutaraldehid veya % 70 (v/v) etanol ilâvesiyle reaksiyonu durdurun.
12.Fikse edilmiş spermleri önceden temizlenmiş mikroskop lamlarına aktarın ve havada
kurumaya bırakın.
13.Floresans veren boyalarla spermleri işaretleyin (bkz Bölüm 4.4.1.5).
14.Floresans mikroskobunda yağ immersiyonunda x400 büyütmede 450–490 nm dalga
boyunda değerlendirme yapın.
15.Deney numuneleri (test % AR) ve kontrol numunelerinde (kontrol % AR) akrozom
reaksiyonu gösteren spermlerin yüzdesini değerlendirin.
4.4.2.3 Değerlendirme
1. İyonofor testinden sonra akrozom reaksiyonunun yüzdesi (ARIC), AR testi
yüzdesinden kontrol AR yüzdesinin çıkartılmasıyla belirlenir.
2. Normal farklılık yaklaşık % 15 AR düzeyindedir.
3. Yüzde 10’un altındaki AR değerlerinin anormal olduğu düşünülür.
4. AR değerlerinin % 10–15 arasında olması sperm fonksiyonunun anormal olabildiğini
düşündürür.
5. Yüzde 15’in üzerindeki kontrol değerleri spontan ve prematüre akrozom reaksiyonunu
gösterir.
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4.4.2.4 Kalite kontrol
1. Test her uygulandığında, bir pozitif kontrol numunesi de (spermleri daha önce
iyonofora iyi yanıt vermiş (> % 15 AR) erkeklerin semen numunesi) çalışılmalıdır.
2. Yeni bir parti boya hazırlarken, her seferinde eski boyayla çapraz geçişli test
uygulayın. Boyanın uygun biçimde hazırlandığından emin olmak için, reaksiyonu
bilinen pozitif kontrol spermler kullanın.

4.5 Zonasız hamster oosit penetrasyon testi
Akrozom reaksiyonu gösteren insan spermlerinin ekvator segmentinin üstünü örten
plazma membranı tarafından başlatıldığı için, insan spermlerinin hamster oositiyle
kaynaşması (füzyonu), fonksiyonel olarak insan vitellin membranıyla olan füzyona benzer.
Hamster oosit penetrasyon (HOP) testi veya sperm penetrasyon testi, zona pellusidanın
olmamasıyla bu fizyolojik süreçten farklıdır. Aşağıda bu teste ilişkin standart bir protokol
verilmiştir.
Yorum: Klasik hamster oosit testi, uzun süreler in vitro ortamda inkübe edilen spermatozoa
popülasyonlarında spontan akrozom reaksiyonlarının oluşumuna bağımlıdır. Bu prosedür,
biyolojik sürece göre daha az etkili olduğu ve farklı mekanizmaları ilgilendirebildiği için,
sık sık yalancı negatif sonuçlar (hamster oosit testinde başarısız olmalarına rağmen in
vitro ve in vivo ortamda insan oositlerini başarıyla fertilize eden spermlere sahip hastalar)
bildirilmiştir (WHO, 1986). Bu kafa karıştırıcı sınırlamalara rağmen bu test, kapasitasyona
sahip sperm başı membranlarının füzyon yetisine ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Sperm–zona pellusida etkileşimi sonrası akrozom reaksiyonunu başlatan ana hücre içi
sinyallerinin ikisi; kalsiyumun hücre içine girmesi ve sitoplazmik alkalileşme şeklindedir.
Her ikisi de, yapay yolla iki değerlikli katyon iyonoforla oluşturulabildiğinden (Aitken
ve ark. 1993), iyonoforla uyarılmış spermleri kullanan başka bir alternatif yöntem de
tanımlanmıştır.
4.5.1 Protokol
4.5.1.1 Reaktifler
1. BWW stok çözeltisi: bkz Ek 4, Bölüm A4.1.
2. Hiyalüronidaz (300–500 IU/mg).
3. Tripsin tip I (10 000 BAEE U/mg).
4. Mum (ergime noktası 48–66°C).
5. Vazelin jel.
6. Mineral yağ
7. Zonasız hamster oositleri: piyasadan satın alınabilir veya hamsterlerin
süperovulasyonu yoluyla elde edilebilir (bkz Kutu 4.1).
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8. Dimetil sülfoksit (DMSO).
9. İyonofor (alternatif protokol için) 1 ml stok çözeltisi: iki değerlikli katyon iyonofor
A23187’nin 5,23 mg’ını 10 ml DMSO’da çözündürün.
4.5.1.2 İyonofor yükleme testini içermeyen standart protokol
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Dansite gradyan santrifüjlemesiyle (bkz Bölüm 5.5) veya yüzdürme (swim-up) (bkz
Bölüm 5.4) yöntemiyle semen numunelerini hazırlayın.
3. Süpernatanın (üst fazın) çoğunu pelletten uzaklaştırın.
4. Nazikçe pipetleyerek pelleti yerinden oynatın ve pellet içindeki spermin
konsantrasyonunu belirleyin (bkz Bölüm 2.7 ve 2.8).
5. Pelleti 0,5 ml kültür ortamında yaklaşık 10 × 106 sperm olacak şekilde seyreltin.
6. Yüzey alanını artırmak için, tüpü yatay düzlemle 45o açı yapacak şekilde eğin.
7. Kapasitasyonu başlatmak için, sperm süspansiyonlarını 37°C’de % 5 (v/v) CO2 içeren
atmosfer havasında 18-24 saat boyunca inkübe edin (tüpün tıpasını gevşeterek gaz
değiş-tokuşuna olanak tanıyın). CO2 inkübatörü yoksa, bir Hepes tampon çözeltili
medyumu kullanın (bkz Ek 4, Bölüm A4.1, Not 1), tüpleri sıkıca kapatın ve 37°C’de
inkübe edin.
8. Kapasitasyondan sonra herhangi bir hareketsiz hücrenin çökmesine olanak tanımak
için, 20 dakika süreyle tüpleri yeniden dikey dakika konuma getirin.
9. Ara yüzeydeki ölü spermleri yerinden oynatmadan üst fazın 1/3 üst kısmından
hareketli spermleri aspire edin ve yeni bir tüpe aktarın.
10.Kültür medyumunun her mililitresinde 3,5 × 106 hareketli sperm olacak şekilde sperm
konsantrasyonunu ayarlayın.
11. Bir pozitif deplasman pipetiyle, bilinen hacimlerde (50–150 µl) sperm
süspansiyonunu aspire edin ve yavaşça küçük bir Petri kutusuna dağıtın. Bir plastik
tek kullanımlık pipetle, sperm süspansiyonunu bozmamaya dikkat ederek damlacığı
önceden ısıtılmış CO2’le dengelenmiş mineral yağla kaplayın. Her bir sperm
damlacığının etrafını saracak ve ancak kaplamaya yetecek miktarda mineral yağ
ilâve edin.
4.5.1.3 Ca2+ iyonoforu kullanan alternatif protokol
1. Bölüm 5.5’de tanımlandığı gibi, dansite gradyan santrifüjlemeyle çok hareketli bir
sperm popülasyonu hazırlayın.
2. % 80’lik dansite gradyan medyumu fraksiyonu dibindeki pelleti aspire edin ve 8 ml
BWW çözeltisi içine aktarın.
3. 500 g’de 5 dakika santrifüjleyin.
4. Nazikçe pipetleyerek pelletteki üst fazın çoğunu atın ve pelleti yerinden oynatın.
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5. Pellet içindeki sperm konsantrasyonunu belirleyin (bkz Bölüm 2.7 ve 2.8) ve pelleti
taze BWW çözeltisinin mililitresinde yaklaşık 5 × 106 hareketli sperm olacak şekilde
seyreltin.
6. Sırasıyla 1,25 ve 2,5 µmol/l gibi iki nihai konsantrasyona ulaşmak için 1,25 ve 2,5
µl A23187 stok çözeltisini (1 mmol/l), ayrı ayrı sperm süspansiyonunun 1 ml’lik
bölümlerine ilâve edin.
7. Spermleri 37°C’de 3 saat boyunca iyonoforla inkübe edin.
8. Hücreleri 500 g’de 5 dakika boyunca santrifüjleyin.
9. Nazikçe pipetleyerek pelleti yerinden oynatın ve pelletten üst fazı ayırarak atın.
10.Hareketli spermlerin yüzdesini değerlendirin.
11.Her bir mililitre BWW’de yaklaşık 3,5 x 106 hareketli sperm olacak şekilde pelleti
seyreltin. Militrede 1 x 106 hareketli sperm olsa bile geçerli sonuçlar elde edilebilir
(Aitken ve Elton, 1986).
12.Bölüm 4.5.1.2 ve 11. aşamada tanımlandığı gibi mineral yağdaki spermleri dağıtın.
Dikkat: İyonoforla işleme ilişkin doz-yanıt eğrisi bireyler arasında değişiklik gösterebildiği
için, her iki iyonofor konsantrasyonunun test edilmesi tercih edilir.

Kutu 4.1 Hamsterlerde ovulasyonun indüksiyonu
Canlı hayvanlara enjeksiyon için yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olun. Gebe
kısrak serum gonadotropini (PMSG) ve insan koriyonik gonadotropininden (hCG) uygun
dozlarda çözeltiler hazırlayın. Küçük şişelere dağıtın. Kullanılana kadar –20°C’de saklayın.
Kızışma (östrus) siklusunun birinci günü, immatür veya matür hamsterlerin peritonu içine
(i.p.) 30 IU PMSG enjekte edin. Kırk sekiz ilâ 72 saat sonra intraperitoneal yolla 40 IU
hCG enjekte edin. Hayvanın sırtını kavrayın ve diğer elinizle karın derisini gergin durumda
tutun. Diğer elinizle hormonu karın boşluğu içine 21 numaralı iğne takılı enjektörle (kalça
eklemlerinin hemen üstünden) verin. Deriden karın içine kolayca girmek ve hayvanlara zarar
vermemek için her hayvanda iğneleri değiştirin.

4.5.1.4 Overlerin alınması
1. Hayvan bakımı ve kullanımı komitesi tarafından onaylanan yöntemlere göre, hCG
enjeksiyonundan sonraki 18 saat içinde feda edilen hayvanların oositlerini alın.
2. Hamsterleri sırt üstü yatırın ve karın kürkünü % 95 (v/v) etanolle ıslatın.
3. Deriyi dişli pensle tutun ve deri ile kas arasını keserek uterus ve overleri açığa
çıkartın.
4. Pensler ve makasları % 95 (v/v) etanolle silip kürk tüylerinden arındırın.
5. Bağırsakları karın boşluğundan dışarı iterek uterus boynuzlarını ortaya çıkarın.
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6. Bir uterus boynuzunu pensle tutup kaldırarak yumurtalık kanalı, over ve over bağını
ortaya çıkartın.
7. Uterus boynuzunun en distal bölümünü pensle tutun ve pensin hemen altından
uterus ucunu kesin. Overi kesip çıkartın ve küçük bir Petri kutusu içindeki ılık bir
sıcaklıkta (37°C’de) BWW içine yerleştirin.
8. Aynı şekilde ikinci overi çıkartın.
4.5.1.5 Kümülüs kitlelerin toplanması
1. Over kanalının şişmiş olan bölgesinde oositleri içeren kümülüs hücrelerinin yerini
belirlemek için, kılavuzluğunda mikrocerrahi yapılan bir mikroskopla transilüminasyon
altında overleri inceleyin.
2. Over kanalını pensle tutun ve bu şişkin bölgeyi 21 numaralı iğneyle delin. Kümülüs
kitlesi ponksiyon deliğinden dışarı akacaktır.
3. İğneyle kümülüs kitlesini kurcalayın. Over kanalını pensle sıkıştırıp kümülüs kitlesinin
tümünü dışarı alın.
4.5.1.6 Oositlerin toplanması ve işlenmesi
1. İğneyle kümülüs hücrelerini toplayın. Pensle tutun, ılık CO2’le dengelenmiş BWW
içinde % 0,1 (1 g/l) hiyaluronidaz (300–500 IU/ml) bulunan bir saat camı kabı veya
başka bir sığ kap içine yerleştirin.
2. Işıktan korunmak için, alüminyum folyoyla kaplı kabı 10 dakika oda sıcaklığında
inkübe edin. Mikrocerrahi diseksiyonda kullanılan mikroskop altında kümülüs
hücrelerinin ayrımını gözleyin.
3. Serbestleşmiş oositleri alevden geçirilmiş cam pipetle, hiyalüronidaz ortamından ılık
dengeli BWW çözeltisine aktarın (bkz Kutu 4.2).
4. Toplanan oositleri yeni hazırlanmış ılık dengeli BWW çözeltisi damlaları içine aktarıp
iki kez BWW çözeltisi içinde yıkayın. Birçok kuyucuklu cam kap veya spot plağı
içinde bu işlem gerçekleştirilebilir. Her iki oosit aktarımı arasında pipeti BWW
çözeltisiyle durulayın.
5. Zona pellusidaları almak için oositleri oda sıcaklığında % 0,1 (1 g/l) tripsine (10 000
IU/ml) 1 dakika maruz bırakın. Mikrocerrahi diseksiyonda kullanılan mikroskopla
zonanın sindirilmesini gözlemleyin ve zona çözünür çözünmez oositleri toplayın.
6. Oositleri 3 kez daha BMW’yle yıkayın.
7. İzole oositleri 37°C’ye ısıtın ve sperm süspansiyonları içine yerleştirin. Alternatif
olarak, kullanılmadan önce oositler 4°C’de 24 saate kadar saklanabilir.
Kutu 4.2 Cam pipetlerin hazırlanması
Bir cam kapiller tüpü veya Pasteur pipetini bir Bunsen ocağı alevinin tam üstünde tutarak
döndürün. Bu sırada cam tüpün uçlarını her iki elle tutup alevin üstünde bir ileri bir geri
döndürerek camın her tarafının homojen ısındığından emin olun. Cam tam ergimeye
başlarken, kollarınızı hızla her iki yana açarak camı uzatın. İpe benzer camı kırarak pipet
ağzını istenen genişliğe (yaklaşık 1 mm) getirin. Pipetin çekilmemiş ucunu, bağlantısı olan 1
ml’lik şırıngaya takın.
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4.5.1.7 Gametlerin birlikte inkübasyonu
1. Zonasız hamster oositlerini birkaç damlaya (yaklaşık 5 oosit/damla) bölün (her
semen numunesi için her damlasında 5 oosit olan 4 eş örnek [toplam 20 oosit]
hazırlayın).
2. Sperm süspansiyonlarını çok fazla seyreltmemek için, bir cam pipete az miktarda
kültür medyumuyla birlikte yaklaşık 5 oosit çekin.
3. Pipetin ucunu doğrudan bir damla sperm süspansiyonu içine daldırın ve yavaşça
oositleri dağıtın. Mineral yağın pipet içine çekilmemesi için, pozitif basıncı
muhafaza edin, sperm süspansiyonu içine hava kabarcıklarının girmemesine dikkat
edin.
4. Sperm süspansiyonundan çıkarttıktan sonra, pipetin ucunda kalmış fazla yağı silip
atın.
5. Oositlerin tümü sperm süspansiyonlarına aktarılana kadar 3. aşamayı tekrarlayın.
6. Her yumurta aktarımından sonra spermlerin çapraz kontaminasyonunu önlemek için
pipeti iyice BWW’yle durulayın.
7. Gametleri 37°C’de % 5 (v/v) CO2 içeren atmosfer havasında 3 saat inkübe edin.
8. Yağ damlacıklarından oositleri alın. Oositleri BWW’ye aktarmadan önce pipetin
ucundan yağ artığını silip atmaya dikkat edin.
9. Alevden geçirdiğiniz Pasteur pipetiyle spermlerin yüzeyine gevşekçe bağlı oositleri
yıkayarak ortamdan uzaklaştırın.
4.5.1.8 Oositlerin incelenmesi
1. Lameli (22 mm x 22 mm; kalınlığı 1,5; 0,17 mm) köşelerinden desteklemek için, bir
dikdörtgen oluşturacak şekilde 4 köşeye mum-vazelin karışımı sürün.
2. Bu dört köşenin ortasına oosit içeren küçük bir damlacık yerleştirin.
3. Lameli bu mum-vazelin kabartıları üzerine koyup bastırarak oositleri düzleştirin.
Dekondanse sperm başlarının optimal gözlemi için, oositlerin iyice düzleşmiş olması
gerekir.
4. Gerekirse oositlerin ezilmesini engellemek için, lamı ilâve edeceğiniz daha fazla BWW
içinde yüzdürün.
5. Preparatı faz kontrast mikroskobunda x200 büyütmede inceleyin.
6. Kuyruğu olan veya bir kuyrukla yakından bağlantılı dekondanse sperm başlarını sayın
(bkz Şekil 4.4).
7. En azından bir sperm tarafından penetre edilmiş yumurtaların yüzdesini ve penetre
edilmiş her bir yumurtaya düşen sperm sayısını kaydedin.
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8. Akrozom reaksiyonundan geçen sperm popülasyonunun oranı hakkında bir fikir
verebildiği için, ilk yıkama işleminden sonra oositin yüzeyine hâlâ bağlı kalan
spermleri kaydedin.

Şekil 4.4 İnsan spermi içeren zonasız hamster oositinin faz kontrast mikrografisi
Geniş oklar; ooplazma içinde yoğunluğu azalmış sperm başlarını, dar ok; yumurta yüzeyinde içeri girememiş
spermleri göstermektedir.

Aitken ve ark.’dan (1983) Springer Science + Business Media izniyle.

4.5.1.9 Kalite kontrol
Bu testler % 50’yi aşkın penetrasyon gösteren pozitif kontrol semen numunesi testleriyle
birlikte gerçekleştirilmelidir.

4.6 Sperm kromatininin değerlendirilmesi
Sperm kromatini ve DNA’nın normal olup olmadığını test etmek için birkaç yöntem
kullanılmıştır. Hepsi histon (anilin mavisi) veya nükleik aside (akridin oranj, kromomisin)
bağlanan boyaları kullanmakta olup, histolojik özelliklere veya akış sitometrisinin
değerlendirmesine dayanmaktadır. Daha yeni yöntemler; (TUNEL) terminal TdT-aracılı
dUTP-terminal uç işaretlemesi, ISEL (in situ terminal işaretleme), kuyruk analizleri
(comet) veya SCD (spermde kromatin dağılımı) testlerini içermektedir. Bu testlerin
sonuçları; birbirleriyle (Chohan ve ark., 2006), sperm morfolojisi, motilite ve vitaliteyle
korelasyon göstermektedir. Standart IVF ile birlikte fertilizasyon ve belki de spontan
gebelik oranlarına ilişkin ek bilgiler verebilirler. Sperm kromatin yapısını belirleme testleri
(SCSA), in vivo ve in vitro fertilizasyon başarısızlığını öngörebilmektedir (Evenson ve
Wixon, 2006). Bu testlerin sonuçlarıyla, düşük (miscarriage) veya gebeliğin başka
sonuçları arasında bağlantı olup-olmadığı henüz bilinmemektedir.
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BÖLÜM 5 Sperm preparatlarını hazırlama teknikleri
5.1 Giriş
Tanısal fonksiyon testleri, inseminasyon ve yardımlı üreme teknikleri (ART) için tedavi
amaçlı sperm eldesi gibi çeşitli nedenlerle spermlerin seminal plazmadan ayrılması
gerekebilmektedir. Sperm fonksiyon testleri yapılacaksa, sperm dışı hücrelerin vereceği
zararlardan sakınmak için, ejakülasyondan sonraki 1 saat içinde spermlerin seminal
plazmadan ayrılması kritik önem taşımaktadır.
1. Yorum: Çok az spermin sayılması tanı ve tedavi açısından önem taşıyabilen belirsiz
sonuçlara yol açacaktır (bkz Ek 7, Bölüm A7.1.1). Tedavi amacıyla spermlere gerek
duyulduğunda, çok az sayıda spermin elde edilebilmesi durumunda, kesin olmayan
sonuçların alınması kaçınılmaz.
2. Yorum: Önerilenlere kıyasla daha düşük semen hacmi ve sperm sayısı varlığında, elde
edilen değerlerin kesinliği anlamlı derecede azalacaktır. Dört yüzden az spermatozoa
sayıldığında, belirlenen hücre sayısına göre örneklem hatasını da bildirin (bkz Tablo 2.2).

5.1.1 Spermin seminal plazmadan ne zaman ayrılması gerekir
Seminal plazma, spermlerin servikal mukusa penetrasyonuna yardımcı olmasına rağmen
(Overstreet ve ark., 1980), intrauterin inseminasyon (IUI) veya in vitro fertilizasyon
(IVF) gibi yardımlı üreme tekniklerinde doğal engeller atlandığı halde (semenin
prostaglandinler, çinko gibi bileşenleri), gebeliğin gerçekleşmesini engellemektedir.
Klinik uygulamada; hücre döküntüleri, germ dışı hücreler ve ölü spermlerden arınmış
yüksek yüzdede morfolojik olarak normal ve hareketli hücreler elde etme amacıyla,
insan spermleri seminal plazmadan ayrıştırılır. IUI için normozoospermik numuneler elde
etme amacıyla, semeni kültür medyumuyla seyreltmek ve santrifüjleme halen kullanılan
yöntemlerdir (Boomsma ve ark., 2004). Semen parametrelerinin biri veya birkaçı anormal
olan numunelerde, genellikle dansite gradyan santrifüjlemesi ve doğrudan yüzdürme
(swim-up) yöntemi tercih edilmektedir (bkz örn: Morshedi ve ark., 2003). Spermlerin
suboptimal özellikler taşıyan semenden ayrılmasında, camyünü kolonlarının, dansite
gradyanları kadar etkili olduğu bildirilmektedir (Rhemrev ve ark., 1989; Johnson ve ark.,
1996).
5.1.2 Yöntemin seçimi
Sperm hazırlama tekniğinin seçimi semen numunesinin özelliklerine göre belirlenir (bkz
Canale ve ark., 1994). Örneğin swim-up (yüzdürme) tekniğinin, sıklıkla semen örneği
büyük ölçüde normal olduğunda kullanılması düşünülür, oysa ki; ağır oligozoospermi,
teratozoospermi veya astenozoospermi olgularında daha fazla sayıda hareketli sperm
elde edildiği için, genellikle dansite gradyan tekniği tercih edilmektedir. Dansite
gradyanları; bireysel numunelerin spesifik özelliklerini daha iyi ele alabilmek için
değiştirilebilir, gradyan materyalin toplam hacmi düşürülerek spermlerin kat edeceği
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mesafe kısaltılır, toplam hareketli sperm eldesi maksimal düzeye çıkartılabilir veya
yüksek viskozitedeki numuneler için santrifüjleme süresi uzatılabilir.
Her laboratuvar, yararlanılabilir bir sperm pelleti oluşturmak için kullanması gerekli
santrifüjleme gücü ve süresini belirlemelidir. Sperm sayıları son derece düşükse, en
yüksek sayıda spermi elde etme şansını artırmak için, santrifüjleme gücü ve süresini
değiştirmek gerekli olabilir. Klinik uygulamadan önce, önerilen süreler ve santrifüjleme
güçlerine ilişkin modifikasyonların iyice test edilmesi gerekir. Hazırlanmış spermlerin
fonksiyonel kapasitesine göre en uygun hazırlama yöntemi (örn. zonasız hamster oosit
penetrasyon testi) tanımlanabilir (bkz Bölüm 4.5).

5.1.3 Spermi seminal plazma ve enfeksiyon etkenlerinden ayırmanın etkinliği
Bir sperm seçim tekniğinin etkinliği genellikle; mutlak sperm sayısı, toplam hareketli
sperm sayısı veya morfolojik olarak normal hareketli spermler olarak ifade edilmektedir.
Sperm yüzdürme (swim-up) tekniğinde genellikle, motil sperm sayılarındaki iyileşme,
dansite gradyan santrifüjlemesine (> % 20) (bkz Ng ve ark., 1992) göre (< % 20) daha
düşük elde edilmektedir. Yüzdürme (swim-up) ve dansite gradyan santrifüjlemesi
de, nihai sperm preparatında seminal bileşenlerle farklı kontaminasyon düzeylerine
yol açmaktadır. Çalışmalarında, çözünebilir seminal bileşenlerin bir belirteci olarak
prostat salgısındaki çinkoyu kullanan Björndahl ve ark. (2005), semendeki çinkonun
üstteki yüzdürme medyumuna zamana bağlı olarak difüzyon yoluyla geçtiğini
göstermiştir. Yüzdürme preparatlarındaki nihai çinko konsantrasyonları, dansite gradyan
preparatlarına göre daha yüksek düzeyde bulunmuştur.
Semen numuneleri belli bazı zararlı enfeksiyon etkenleri içerebildiğinden, teknisyenler bu
numuneleri çok dikkatli biçimde ve biyolojik olarak tehlikeli maddeler olarak ele almalıdır.
Enfeksiyon etkenlerini semenden ayırmada, sperm hazırlama tekniklerinin
% 100 etkili olduğu düşünülemez (bkz Bölüm 5.6). Ek 2’de özetlenen güvenlik
kılavuzlarına kesinlikle uyulmalıdır. Laboratuvar güvenliğinin temelini iyi laboratuvar
uygulamaları oluşturmaktadır (WHO, 2004).

5.2 Genel ilkeler
Aşağıdaki bölümlerde üç basit sperm preparatı hazırlama tekniği tanımlanmaktadır.
Hepsi için önerilen kültür medyumu, protein katkılı dengeli tuz çözeltisi ve spermin
işleneceği ortam koşulları için uygun bir tampon çözeltisini içerir. İntrasitoplazmik
sperm enjeksiyonu (ICSI), in vitro fertilizasyon (IVF), yapay inseminasyon (AI) veya
gametin fallop tüpü içine aktarımı (GIFT) gibi yardımlı üreme teknikleri için, insan
serum albümininin çok saflaştırılmış, viral, bakteriyel ve prion kontaminasyonundan
arınmış olması zorunludur. Bu prosedürler için spesifik olarak tasarlanmış ticari
albüminler mevcuttur. İnkübatör, yalnızca atmosfer havasını içeriyor ve iç ısısı 37°C ise,
medyum Hepes veya benzer bir tampon çözeltisiyle tamponlanmalıdır ve tüpler sıkıca
kapatılmalıdır. İnkübatörün atmosfer havası % 5 (v/v) CO2 ve ısı 37°C’de ise, çalışma
medyumu en iyi sodyum bikarbonat veya benzer bir tampon çözeltisiyle tamponlanmalı,
gaz değiş tokuşuna olanak tanımak için test tüplerinin kapakları gevşek bırakılmalıdır. Bu
kuralların izlenmesi kültür pH’sının spermin sağ kalımıyla uyumlu olmasını sağlayacaktır.
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İşlenmiş spermlerin nihai davranışı, hangi tamponlanmış medyumun uygun olduğunu
belirleyecektir. Örneğin, sperm fonksiyon testleri için genellikle sperm kapasitasyonunu
destekleyen, tipik olarak sodyum bikarbonat (25 mmol/l) içeren bir kültür medyumuna
gerek duyulacaktır.
Semen steril bir yöntemle toplanmalıdır (bkz Bölüm 2.2.3). Tedaviyi hedefleyen bir sperm
hazırlama tekniği için steril teknikler ve malzemeler gereklidir.

5.3 Basit yıkama
Bu basit yıkama işlemi en yüksek oranda sperm eldesi sağlamakta olup, semen
numunelerinin kalitesi iyi olduğu takdirde, yeterli olmaktadır. Sıklıkla intrauterin
inseminasyon için spermleri hazırlama amacıyla kullanılır.
5.3.1 Reaktifler
1. Aşağıda tanımlandığı gibi, tercihen insan serum albümini (HSA) veya serum takviyeli
BWW, Earle, Ham F-10 insan tuba sıvısı (HTF) (piyasada mevcut veya bkz Ek 4,
Bölüm A4.1, A4.3, A4.4 ve A4.6) reaktifleri.
2. HSA: Yüksek derecede saflaştırılmış, viral, bakteriyel ve prion kontaminasyonu ve
endotoksinlerden arınmış.
3. HSA katkısı: 50 ml kültür medyumuna 300 mg HSA, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml
sodyum laktat (% 60 (v/v) şurup) ve 100 mg sodyum bikarbonat ilâve edin.
4. Serum katkısı: 46 ml kültür medyumuna 4 ml ısıyla (56°C’de 20 dakika) inaktive
edilmiş hasta serumu, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml sodyum laktat (% 60 (v/v)
şurup) ve 100 mg sodyum bikarbonat ilâve edin.
5.3.2 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Seminal plazmanın ortamdan uzaklaşmasını sağlamak için semen numunesinin
hepsini kültür medyumuyla 1+1 (1:2) oranında seyreltin.
3. Seyreltik süspansiyonu birçok santrifüj tüpüne, tercihen her tüpte 3 ml’den fazla
olmamak üzere aktarın.
4. Beş ilâ 10 dakika 300–500 g’de santrifüjleyin.
5. Üst fazları dikkatlice aspire edip atın.
6. Birleşik sperm pelletlerini 1 ml kültür medyumu içinde nazikçe pipetleyerek yeniden
süspansiyon haline getirin.
7. Üç ilâ beş dakika boyunca 300–500 g’de yeniden santrifüjleyin.
8. Üst fazı dikkatlice aspire edip atın.
9. Sperm konsantrasyon ve motilitesinin belirlenebilmesi için, sperm pelletini nazikçe
pipetleyerek son kullanıma (örn: inseminasyon gibi) uygun kültür medyumu hacminde
yeniden süspansiyon haline getirin (bkz Bölüm 2.5 ve 2.7).
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Dikkat: Seminal plazmayı ortamdan uzaklaştırmak için gerçekleştirilen yıkamaların sayısı,
daha az tüp kullanılması ve her tüp içindeki hacmi artırarak azaltılabilir. Bu uygulanırsa,
santrifüjleme gücünün artırılması ve süresinin uzatılması gerekir, örn: 500–600 g’de 8–10
dakika.

5.4 Direkt yüzdürme tekniği (Swim-up)
Spermler seminal plazmadan dışarı, kültür medyumu içine yüzme yetilerine göre
seçilebilir. Bu yaklaşım yüzdürme (“swim-up”) tekniği olarak bilinmektedir. Bu tekniğin
uygulanmasından önce semen, tercihen seyreltilmemeli ve santrifüjlenmemelidir.
Aksi halde, sperm membranlarında peroksidatif hasara yol açılabilmektedir (Aitken
ve Clarkson, 1988). O halde, hareketli spermleri ayırt etmede direkt yüzdürme tekniği
tercih edilen bir yöntemdir (bkz Mortimer, 1994a, b). Kültür medyumunu likefiye olmuş
(sıvılaşmış) semen üzerine veya sıvılaşmış semeni kültür medyumunun altına bir tabaka
halinde yayarak direkt yüzdürme tekniği gerçekleştirilebilir. Daha sonra, hareketli
spermler kültür medyumu içine doğru yüzerler. Bu prosedür, yıkama yöntemine göre
daha az sayıda sperm eldesi sağlarsa da, spermler arasında motiliteye göre seçim
yaptığı için semendeki hareketli sperm yüzdesinin düşük olduğu durumlarda (örn. IVF
ve ICSI için) yararlıdır.
5.4.1 Reaktifler
1. Aşağıda tanımlandığı gibi, tercihen HSA veya serum takviyeli BWW, Earle, Ham F-10
veya HTF (Ek 4, Bölüm A4.1, A4.3, A4.4 ve A4.6) reaktifleri.
2. Yüksek derecede saflaştırılmış, viral, bakteriyel ve prion kontaminasyonu ve
endotoksinlerden arındırılmış HSA çözeltisi.
3. HSA katkısı: 50 ml kültür ortamına 300 mg HSA, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml
sodyum laktat (% 60 (v/v) şurup) ve 100 mg sodyum bikarbonat ilâve edin.
4. Serum katkısı: 46 ml kültür ortamına 4 ml ısıyla (56°C’de 20 dakika) inaktive edilmiş
hasta serumu, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml sodyum laktat (% 60 (v/v) şurup) ve
100 mg sodyum bikarbonat ilâve edin.
5.4.2 Prosedür
1. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
2. Steril 15 ml’lik konik santrifüj tüpü içine 1 ml semen koyun ve nazikçe üzerine 1,2 ml
medyumu yayın. Alternatif olarak kültür medyumu altına dikkatle semeni pipetleyin.
3. Semen-kültür medyumu ara yüzey alanını artırmak için, tüpü yatay düzlemle 45o açı
yapacak şekilde eğin, 37°C’de 1 saat inkübe edin.
4. Tüpü nazikçe dik duruma getirin ve kültür medyumunun en üstteki 1 ml’lik kısmını
ayırın. Bu kısım çok hareketli sperm hücrelerini içerecektir.
5. Bunu, kültür medyumunun 1,5–2,0 ml’siyle seyreltin.
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6. Beş dakika boyunca 300–500 g’de santrifüjleyin ve üst fazı atın.
7. Sperm konsantrasyonu, toplam motilite ve ileri hareketi değerlendirmek için, 0,5 ml
kültür medyumu içinde sperm pelletini yeniden süspansiyon haline getirin (bkz Bölüm
2.5 ve 2.7).
8. Tedavi veya araştırma amacıyla doğrudan işlenmemiş numune kullanılabilir.

5.5 Kesintili dansite gradyanları
Kesintili dansite gradyanları; iyi kalitede spermlerin seçilmesini, spermlerin diğer hücre
tipleri ve hücre döküntülerinden ayırt edilebilmesini sağlayabilir. Yüzdürme tekniğine
göre standardize edilmesi daha kolay olduğu için, daha tutarlı sonuçlar vermektedir. IVF
ve ICSI için sperm eldesi amacıyla bu teknik kullanılır.
Bu yöntem, dansite gradyanlarına göre seminal plazmanın santrifüjlenmesini kullanır. Bu
yöntemde, kolloidal silika kaplı silan içeren dansite gradyanları, hücreleri dansitelerine
göre ayırırr. Ayrıca, hareketli spermler yüzerek gradyan materiyali içinden geçip tüpün
dibinde yumuşak bir pellet oluşturur. En yaygın biçimde kullanılan basit iki aşamalı
kesintili dansite gradyan hazırlama yöntemi, tipik olarak % 40 (v/v) dansiteli üst
katman ve % 80 (v/v) dansiteli alt katmandan ibarettir. Dansite gradyanı santrifüjlemesi
kullanarak hazırlanan sperm preparatları; genellikle hücre döküntüleri, kontamine edici
lökositler, germ dışı hücreler ve dejeneratif germ hücrelerinden arınmış yüksek derecede
hareketli spermlerin elde edilmesini sağlamaktadır.
Semenlerin işlenmesi için uygun dansite gradyanları hazırlamaya yönelik bir dizi ticari
ürün mevcuttur. Bu ürünler üreticinin önerilerine göre kullanılmalıdır. Prosedüre ilişkin
direktiflerden herhangi bir sapma kanıtlara dayanmalıdır. Dansite gradyan medyumlarının
çoğu, yapısal olarak düşük osmolaliteye sahip göreceli yüksek moleküler kitleli
bileşenleri içerdiği için, genellikle kadın üreme yolu sıvılarıyla izoozmotik bir kültür
medyumunda hazırlanırlar.
5.5.1 Reaktifler
1. Aşağıda tanımlandığı gibi, tercihen HSA veya serum takviyeli BWW, Earle, Ham veya
HTF (Ek 4, Bölüm A4.1, A4.3, A4.4 ve A4.6) reaktifleri.
2. Yüksek derecede saflaştırılmış, viral, bakteriyel ve prion kontaminasyonu ve
endotoksinlerden arındırılmış HSA çözeltisi.
3. HSA katkısı: 50 ml kültür medyumuna 300 mg HSA, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml
sodyum laktat (% 60 (v/v) şurup) ve 100 mg sodyum bikarbonat ekleyin.
4. Serum katkısı: 46 ml kültür ortamına 4 ml ısıyla (56°C’de 30-45 dakika) inaktive
edilmiş hasta serumu, 1,5 mg sodyum pirüvat, 0,18 ml sodyum laktat (% 60 (v/v)
şurup) ve 100 mg sodyum bikarbonat ilâve edin.
5. İzotonik dansite gradyan medyumu: 10 ml 10 kat konsantre kültür medyumunda
(piyasada mevcut veya bkz Ek 4, Bölüm A4.1, A4.3, A4.4 ve A4.6), 90 ml dansite
gradyan medyumu, 300 mg HSA, 3 mg sodyum pirüvat, 0,37 ml sodyum laktat (% 60
(v/v) şurup) ve 200 mg sodyum bikarbonat ekleyin.
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6. Gradyan % 80 (v/v): 40 ml izotonik gradyan medyumuna 10 ml takviyeli medyumu
ilâve edin.
7. Gradyan % 40 (v/v): 20 ml izotonik gradyan medyumuna 30 ml takviyeli medyumu
ekleyin.
Not: Bu izotonik dansite gradyan medyumu sıklıkla % 100, % 80 ve % 40 (v/v) olarak ifade
edilmesine rağmen gerçekte yüzdeleri % 90, % 72 ve % 36 (v/v) şeklindedir.

5.5.2 Prosedür
1. Bir ml % 40 (v/v) dansite gradyan medyumunu 1 ml % 80 (v/v) dansite gradyan
medyumu üzerine yayarak bir test tüpü içinde dansite gradyan medyumunu
hazırlayın.
2. Semen numunesini iyice karıştırın (bkz Kutu 2.3).
3. Dansite gradyan medyumu üzerine 1 ml semeni yerleştirip 15–30 dakika 300–400 g’de
santrifüjleyin. Gerekirse bir semen numunesi için birden fazla sayıda tüp kullanın.
4. Sperm pelletinden süpernatanın (üst fazın) çoğunu atın.
5. Nazikçe pipetleyerek (kontamine edici dansite gradyan medyumunun dışarı
alınmasına yardımcı olmak için), 5 ml takviyeli medyum içinde sperm pelleti yeniden
süspansiyon haline getirin ve 4–10 dakika 200 g’de santrifüjleyin.
6. Yıkama işlemini tekrarlayın (yukarıdaki 4. ve 5. aşamalara bkz).
7. Son oluşan pelleti takviyeli kültür medyumu içinde nazikçe pipetleyerek yeniden
süspansiyon haline getirip, konsantrasyon ve motiliteyi belirleyebilirsiniz (bkz Bölüm
2.5 ve 2.7).

5.6 HIV’le enfekte olan semen numunelerin hazırlanması
Semende, insan immünyetersizlik virüsü (HIV) mevcutsa, seminal plazma ve sperm dışı
hücrelerde serbest olarak viral RNA ve proviral DNA bulunabilir. HIV reseptörleri (CD4,
CCR5, CXCR4) yalnızca sperm dışı hücreler tarafından eksprese edildiği için, enfekte
olmamış kadın partnerleri enfeksiyondan korumak için, dansite gradyan santrifüjlemesi
ardından yüzdürme (swim-up) yöntemi kombinasyonunun uygulanması ileri sürülmüştür
(Gilling-Smith ve ark., 2006; Savasi ve ark., 2007). Virüsle enfekte sperm dışı hücreleri ve
seminal plazmayı (dansite gradyanlı üst faz), yüzdürme medyumundaki HIV’den arınmış
hareketli spermlerden (dansite gradyan pelletinden) ayırma amacıyla bu prosedürler
geliştirilmiştir. Hazırlanmış numuneler kullanılmadan önce, ters transkripsiyon polimeraz
zincir reaksiyonuyla (RT-PCR) test edilmeli ve yardımlı üreme teknikleri için yalnızca
HIV’den arınmış numuneler kullanılmalıdır. Şimdiye kadar sonuçlar umut verici olmasına
rağmen, sperm hazırlanması yoluyla HIV enfeksiyonunun eliminasyonuna ilişkin kanıtlar
henüz yeterli düzeyde değildir.
Not: HIV’siz numunelerin çapraz kontaminasyon riskini minimal düzeye indirmek için,
yalnızca güvenli tesislerde bu teknik kullanılmalıdır (Gilling-Smith ve ark., 2005).
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5.7 Testiküler ve epididimal spermlerin hazırlanması
Testis dokusundan ve epididimden alınan spermler için özel hazırlık gereklidir.
Epididimden aspirasyonun tipik endikasyonu, testis disfonksiyonundan ziyade
obstrüktif azoospermidir. Sonuçta, tedavi amacıyla oldukça çok sayıda spermatozoa
elde edilebilir. Epididim aspiratları, sıklıkla minimal eritrosit ve germ dışı hücre
kontaminasyonuyla elde edilebilir, böylece, hareketli epididimal spermlerin ayrımı
ve ayıklanıp seçilmesi oldukça basitleşir. Çok sayıda epididimal spermatozoa elde
edilirse, sonraki kullanım için dansite gradyan santrifüjlemeyle spermlerin hazırlanması
etkili bir yöntem olur (bkz Bölüm 5.5). Az sayıda sperm varsa basit bir yıkama işlemi
uygulanabilir (bkz Bölüm 5.3).
Testiküler spermler, açık biyopsi (mikrodiseksiyonlu veya mikrodiseksiyonsuz) veya
perkütan iğne biyopsisiyle elde edilebilir. Testisten alınan numuneler; germ dışı hücreler
ve çok sayıda eritrositle mutlaka kontamine olur. Bu nedenle, temiz bir sperm preparatı
izole etmek için ek adımlar atılmasına gerek vardır. Seminifer tübüle bağlı uzamış
spermatitleri (“testiküler spermler”) serbestleştirmek için enzimatik veya mekanik
yöntemlere gerek vardır. Sperm sayıları düşük ve motiliteleri yetersiz olan olgularda ICSI
için testislerden alınan spermler kullanılır.

5.7.1 Enzimatik yöntem
1. Testis dokusunu kollajenazla (örn: bir mililitre medyumunda 0,8 mg Clostridium
histolyticum, tip 1A) 37°C’de 1,5–2 saat inkübe edip 30 dakikada bir vorteksleyin.
2. On dakika 100 g’de santrifüjleyip pelleti inceleyin.

5.7.2 Mekanik yöntem
1. Testis dokusu numunesini kültür medyumu içinde cam lamellerle, ince çamur gibi
doku elde edene kadar soyun.
2. Alternatif olarak, kültür tablasının tabanına paralel olarak eğdirilmiş ince iğnelerle (tek
kullanımlık tüberkülin şırıngalara takılı) seminifer tübüllerden hücreleri kazıyın.

5.7.3 İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için sperm süspansiyonlarının işlenmesi
1. Kültür medyumundan 1,5 ml ilâve edilerek elde edilen numuneleri yıkayın.
2. Sekiz ilâ 10 dakika 300 g’de santrifüjleyin.
3. Süpernatanı alın ve pelleti 0,5 ml taze kültür medyumu içinde yeniden süspansiyon
haline getirin.
4. Pellet içindeki spermlerin motilite ve sayısını hesaplayın (Düşük sperm sayılarına
sahip bazı numunelerin daha düşük hacimdeki kültür medyumunda yeniden
süspansiyon haline getirilmesi gerekebilir.
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5. Bir kültür kabı içine 5–10 µl’lik kültür medyumu damlacığı damlatın.
6. Mineral yağla (daha önce CO2’le dengelenmiş) kaplayın.
7. Kültür medyumuna 5–10 µL sperm süspansiyon koyun.
8. Kültür medyumuyla yağ ara yüzeyinde saptanan hareketli spermleri bir ICSI pipetiyle
dikkatlice aspire edin.
9. Bunları bir viskoz çözelti damlacığına aktarın, örn: polivinilpirolidon (% 7–10 (100 g/l)
medyumda).

5.8 Retrograd ejakülasyon numunelerinin hazırlanması
Bazı erkeklerde ejakülasyon sırasında semen mesaneye geçer, bu da aspermia veya
ejakülat yokluğuna yol açar. Mesanede spermlerin varlığı için, ejakülasyon sonrasında bir
idrar numunesi incelenerek bu durum doğrulanır. Farmakolojik tedavi olası değilse veya
başarısızsa, idrardan spermler elde edilebilir. Örneğin; sodyum bikarbonat kullanılarak
idrarın alkalileştirilmesi, idrara geçen spermlerin motilitelerini muhafaza etme şanslarını
artıracaktır (Mahadevan ve ark., 1981).
Laboratuvarda erkek partnerden aşağıdakileri yapması istenmelidir:
• mesaneyi tamamen boşaltmadan işemesi;
• bir numune kabına masturbasyonla ejakülat vermesi;
• kültür medyumu içeren ikinci bir numune kabına yeniden işemesi (idrarı daha fazla
alkalileştirmek için).
Hem ejakülat (eğer varsa), hem de idrar numuneleri incelenmelidir. İdrar bol miktarda
yapılabileceği için, sıklıkla idrar numunesini santrifüjlemeyle (500 g’de 8 dakika)
konsantre hale getirmek gerekmektedir. Konsantre olduktan sonra retrograd numune ve
verilirse antegrad numune, en etkin biçimde dansite gradyan yöntemiyle çalışılabilir (bkz
Bölüm 5.5).

5.9 Yardımla elde edilen ejakülasyon numunelerinin hazırlanması
Ejakülasyon fonksiyonu bozulmuş veya ejakülat veremeyen erkeklerin semeni,
penisin vibratörle uyarılması veya aksesuar organların rektal yolla elektriksel olarak
uyarılmasıyla elde edilebilir. Spinal kord travması olan hastaların ejakülatları; sıklıkla
yüksek sperm konsantrasyonlarına, azalmış sperm motilitesine, eritrosit ve lökosit
kontaminasyonuna sahip olacaktır. Elektroejakülasyonla elde edilmiş numuneler, en
etkin biçimde dansite gradyan santrifüjlemesiyle işlenebilir (bkz Bölüm 5.5). Hazırlama
yöntemine bakılmaksızın, bu ejakülat tipleri sıklıkla yüksek yüzdede hareketsiz sperm
hücreleri içerecektir.
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BÖLÜM 6 Spermatozoanın kriyoprezervasyonu
6.1 Giriş
Semenin kriyoprezervasyonu (dondurularak saklanması), özellikle infertilite
klinikleriyle ilişkili birçok semen analiz laboratuvarı çalışmasının önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.
İnsan sperm kriyobiyolojisinin tarihçesi 1940’ların sonlarına dayanmaktadır. Gliserolün
spermleri dondurmanın zararlı etkilerinden koruduğunun keşfi, –79°C’de kuru buz
üzerinde saklanmış insan spermlerinin kullanılmasının yolunu açmıştır (Polge ve ark.,
1949; Bunge ve Sherman, 1953; Bunge ve ark., 1954). Daha sonraları sıvı nitrojen
kullanılmış, birçok ülkede ticari sperm bankalarının ve eşgüdümlü ulusal servislerin
kurulmasıyla, semen kriyoprezervasyonu hızla gelişmiştir (Perloff ve ark., 1964; David ve
ark., 1980; Clarke ve ark., 1997; Leibo ve ark., 2002).
Şimdilerde, soğuktan koruyucu farklı maddeler ve farklı dondurma teknikleriyle
karakterize çeşitli kriyoprezervasyon teknikleri kullanılmaktadır. Dondurma ve
çözündürme sonrası hücre sağkalımı, büyük ölçüde hücre içinde buz kristalleri
oluşumunu minimal düzeye indirmeye bağlıdır. Buz oluşumuna neden olan hücre içi
su miktarını en alt düzeye indiren soğutma ve ısıtma oranlarının uygulanması ve uygun
kriyoprotektif maddelerle, buz kristallerinin oluşması engellenmektedir (Sherman, 1990;
Keel ve Webster, 1993; Watson, 1995). Spermler, özellikle buzların çözündürme süreci
sırasında –130°C (camsı geçiş ısısı) üstünde uzun süre kalırlarsa, hücre içi zararlı buz
kristallerinin ortaya çıkışıyla birlikte yeniden kristalleşme oluşabilmektedir.
İnsan spermleri belli soğutma ve ısıtma hızlarını tolere etmektedir. Olasılıkla, iki katlı yağ
katmanında doymamış yağ asitlerinin sağladığı yüksek membran akışkanlığı nedeniyle,
başlangıçtaki hızlı soğutmanın (soğuk şoku) neden olduğu hasara çok duyarlı değillerdir
(Clarke ve ark., 2003). Düşük su içerikleri (yaklaşık % 50) nedeniyle, kriyoprezervasyon
hasarına karşı daha dirençli olabilmektedirler. Ancak kriyoprezervasyon, insan sperminin
fonksiyonu, özellikle de motilitesi üzerine olumsuz bir etkiye sahiptir. Ortalama olarak,
hareketli spermlerin yalnızca yaklaşık % 50’si dondurma ve çözündürme süreçlerinde
canlı kalabilmektedir (Keel ve Webster, 1993). Kriyoprezervasyon sürecini optimal
düzeye getirmek, bu hasarı azaltacak ve gebelik oranlarını yükseltebilecektir (Woods ve
ark., 2004).
Kriyoprezervasyon sonrası verici semeniyle yapılan artifisyel inseminasyondan sonra
gebelik oranları sıklıkla; sperm kalitesine, inseminasyonun zamanlamasına, özellikle
yaş, önceki gebelik durumuna, over ve uterus tubasının hastalıkları gibi alıcıya ilişkin
faktörlere bağlıdır (Le Lannou ve Lansac, 1993). Semen uygun koşullar altında
saklanırsa, zamanla sperm kalitesinde bozulma olmamaktadır. Yirmi sekiz yılı aşkın
saklanan semenlerle döllenmiş kadınların çocuk sahibi olabildikleri bildirilmiştir (Clarke
ve ark., 2006; Feldschuh ve ark., 2005).
Spermler değişik nedenlerden dolayı saklanabilmektedir (bkz Kutu 6.1). Bazı olgularda
kriyoprezervasyon prosedürünün modifiye edilmesi gerekebilmektedir (bkz Bölüm 6.2.2).
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Kutu 6.1 Spermlerin dondurularak (kriyoprezervasyon) saklanma nedenleri
Vericinin semeni
Fertil oldukları bilinen veya varsayılan sağlıklı vericilerden alınan semen ileride kullanım
için saklanabilir. Bu vericiler, bir klinik veya sperm bankasından çağrılabilir ve spermleri
ad belirtilmeden (anonim) kullanılabilir. Alternatif olarak alıcılar, vericilerin kimler olduğunu
bilebilir. AI, IUI, IVF veya ICSI için verici spermleri kullanılabilir. Endikasyonları:
•

hiçbir canlı spermi olmayan veya uzamış spermatitleri ICSI için uygun olan ya
da tedavinin başarısız olduğu veya çok pahalı geldiği bir infertil erkeğin partneri
kriyoprezervasyondan yarar görebilir.

•

kalıtsal bir bozukluğun aktarımını engelleme.

•

kan grubu uyumsuzluğu sonucu fötal hemolitik anemi oluşmasını engelleme.

•

Tekrarlanan düşük olaylarından sonra, vericiden inseminasyon başarılı bir gebelikle
sonuçlanabilir.

•

erkek partneri olmayan gebe kalmak isteyen kadınlar için.

Genetik ve enfeksiyon taramalara ilişkin yerel ve ulusal yasalara her zaman uyulmalıdır.
Fertilitenin korunması
Fertilite yetisini engelleyebilen veya bozabilen bir prosedür veya zararlı ortama maruz
kalmadan önce erkekten semen alınıp saklanabilir:
•

vazektomi (ileride evlilik statüsünde değişiklik olduğunda veya daha fazla çocuk
istendiğinde);

•

spermatogenezi kalıcı olarak bozabilen sitotoksik maddelerle tedavi veya radyoterapi
(Meseguer ve ark., 2006; Schmidt ve ark., 2004);

•

askeriye gibi tehlikeli mesleklerde aktif görev, erkek partnerin ölümünden sonra
gebeliğin kabul edilebilir olduğu ülkelerde.

İnfertilite tedavisi
Kocanın semeniyle yapay döllenme (AIH, IUI, IVF veya ICSI) için erkeğin tedavisi amacıyla
aşağıdaki koşullarda spermler saklanabilir Örn:
•

ağır oligozoospermi veya semende aralıklı olarak hareketli spermlerin varlığında (ICSI’ye
destek olarak) (Bourne ve ark., 1995),

•

hipotalamo-hipofizer hipogonadizm için gonadotropin tedavisi veya kalcı olmayabilen
genital trakt obtrüksiyonu cerrahisi gibi infertilite tedavisi için,

•

spinal kord travması geçiren hastalarda, yardımlı ejakülasyon için veya retrograd
ejakülasyonla idrardan veya cerrahi girişimle genital yoldan alınan spermler,

•

ART prosedürü sırasında taze sperm veremeyen hastalar.

Enfeksiyon bulaşmasını minimal düzeye indirmek için
Antiretroviral tedaviyle kontrol altında olan erkekler için, virüs yükü saptanmayan numuneler
IUI, IVF veya ICSI için saklanabilir. Böylece, kadın partnere HIV taşıma riski minimal düzeye
indirilirken, gebe kalma girişiminde bulunulur.

Not 1: Fertilitenin korunması veya infertilite tedavisi için iyi gebelik şansını güvence altına
alma amacıyla 10 veya daha fazla sayıda inseminasyona yetecek miktarda normal semen
numunesi saklanmalıdır. Semen anormalse, AIH için birçok numunenin biriktirilmesinin
yararlı olduğu kanıtlanamamıştır.
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Not 2: ICSI prosedürü için her oosite yalnızca tek bir sperm gerekli olduğundan, bir canlı
spermin kriyoprezervasyonu bile önemlidir.
Not 3: Kısırlaştırma potansiyeli taşıyan bir işlemden önce toplanan semenin saklanması,
erkeğe gelecekte baba olma umudu sağladığı için, sıklıkla önemli bir psikolojik öneme
sahiptir. Alkilleyici ajanlarla tedavi veya radyoterapi görmek üzere olan hastalarda,
spermlerde mutagenez riski nedeniyle tedavi başlamadan önce semen toplanmalıdır.
Ergenler de dahil olmak üzere, kemo veya radyoterapi gereken hastalara spermlerin
saklanabilme olanağı teklif edilmelidir (Kamischke ve ark., 2004).

İnsan spermlerinin kriyoprezervasyon ve ardından saklanması çok karmaşık bir süreç
olup, laboratuvar personeli üzerine özel bir sorumluluk ve potansiyel yasal yükümlülük
getirir. Bu nedenle, kapsamlı bir risk değerlendirmesi önerilmektedir (bkz Kutu 6.2).
Kutu 6.2 İnsan semeninin kriyoprezervasyonu ve saklanmasına ilişkin risk değerlendirmesi
Semenin kriyoprezervasyonu ve saklanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirirken aşağıdaki
durumlar göz önüne alınmalıdır:
Kaynaklar
•

Kaplar, numuneler ve depolama odasının fiziksel açıdan güvenliği, hırsızlık ve yangın
nedeniyle oluşan kayıpların azaltılması, pipetlerin (straw), ampullerin, kapların, sıvı
nitrojen stoklarının korunması.

•

Önerilen kullanım için donanımın uygunluğu.

•

Nitrojeni muhafaza ve ortamdan uzaklaştırma sistemi.

Personelin güvenliği ve korunması
•

Kişisel koruyucu donanım.

•

Sıvı nitrojen ve atmosferde oksijen düzeylerinde düşüklüğü saptayan alarm sistemleri.

Çapraz kontaminasyon riski
Saklama sırasında enfeksiyon etkenleriyle numuneler arasında çapraz kontaminasyon
(kriyoprezervasyon kabı yoluyla HIV, hepatit B veya C taşınması) riskini azaltmak için
aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
•

Saklama kabı tipi, şişeler (vial) veya pipetler (straw) ve pipetleri kapatma yöntemi (ısı
veya polimer).

•

Saklamanın niteliği: Sıvı nitrojen veya buhar.

•

Yüksek riskli numunelerin saklama protokol ve yöntemi (virüsleri içerdiği bilinen veya
kuşkulanılan numuneler).

Dondurulmuş numunelerin güvenliği
•

Tümüyle kaybı azaltmak için numuneleri ayırın ve farklı yerlerde saklayın.

•

Her aşamada numunelerin kimliğini iki kez kontrol edin.

•

Güvenli etiketleme ve tanımlama kodları kullanın.

•

Depoda kalan materyal ve numunelerin kullanımının düzenli denetimi için prosedürler
oluşturun

Kaynaklar: Tedder ve ark., 1995; Mortimer, 2004; Gilling-Smith ve ark., 2005; Tomlinson, 2005.
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Not 1: Sıvı nitrojen yerine buhar fazında depolama, çapraz kontaminasyon olasılıklarını
azaltabilir. Ancak, buharda depolama kaplarında, numune kaplarının şekli, numune yükü ve
tipine bağlı olarak geniş ısı gradyanları oluşabilmektedir. Olağandışı koşullarda, –100°C’den
düşük sıcaklık derecelerine ulaşılamamaktadır (Tomlinson, 2005). Buhar fazında depolama
kullanıldığında spermlere zarar vereceği için, numunelerin ısılarının –130°C üstüne
çıkmamasına (camsı dönüşüm ısısı) dikkat edilmelidir (bkz Clarke, 1999).
Not 2: Sıvı nitrojende saklanmak üzere, ısıyla ucu kapanabilen iyonometrik reçineden
yapılı güvenli pipetler mevcuttur. Bunlar; sızdırmaz, bakteri ve virüslere ve mekanik olarak
–196°C’ye dirençli pipetlerdir (Mortimer, 2004; Gilling-Smith ve ark., 2005; Tomlinson, 2005).

6.2 Semeni dondurarak saklama (kriyoprezervasyon) protokolleri
Birkaç dondurma ve sperm bankası yönetim protokolü mevcuttur (Mortimer, 2004; Wolf,
1995). Piyasada birkaç kriyoprotektif madde bulunmaktadır. Sık kullanılan kriyoprotektif
gliserol-yumurta sarısı-sitratın (GEYC), otomatik makine kontrollü veya buharla
dondurma yöntemlerinin ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

6.2.1 Standart prosedür
6.2.1.1 GEYC kriyoprotektif çözeltinin hazırlanması
1. 65 ml steril saflaştırılmış suya 1,5 g glukoz ve 1,3 g sodyum sitrat tribazik dihidrat
ilâve edin.
2. 15 ml gliserol ekleyin ve iyice karıştırın.
3. 1,3 g glisin ekleyin. Çözündüğünde çözeltiyi 0,45 µm gözenekli filtreden geçirin.
4. Tercihen spesifik patojenden yoksun yumurtalardan elde edilen taze yumurta
sarısından 20 ml ilâve edin, yumurtayı yıkayın ve kabuğunu çıkartın. Sarısını
çevreleyen membranı delin ve bir şırınga içine çekin (her yumurtadan yaklaşık 10 ml
yumurta sarısı alınacaktır).
5. Süspansiyonun tümünü 56°C’de 40 dakika su banyosu içine yerleştirin ve ara sıra
döndürün.
6. Çözeltinin pH’sını kontrol edin. PH 6,8–7,2 arasında değilse, çözeltiyi atın ve yanlış
bileşenlerin veya miktarların ilâve edildiği durumda yeni bir çözelti hazırlayın.
7. Bu aşamada sterilizasyon testi için bakteri kültürü uygulanabilir.
8. Bu aşamada sperm toksisitesi için testler gerçekleştirililebilir.
9. Çözeltiyi 2 ml’lik örnekler şeklinde steril çalışma kabinine koyun ve –70°C’de
saklayın.
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10.Üç ay içinde kullanın.
GEYC’ye benzer kriyoprotektif maddeler de ticari olarak mevcuttur.
6.2.1.2 Semene kriyoprotektif çözeltinin ilâvesi
1. Kriyoprotektif çözeltiyi oda sıcaklığına kadar ısıtıp, karıştırın. Başlangıçta 37°C’de
ısıtmak yararlı olabilir.
2. Yüksek gliserol konsantrasyonları spermlere zararlıdır. Bu yüzden, semene
kriyoprotektif madde eklerken ve karıştırırken özellikle dikkatli olmak yaşamsal önem
taşır.
3. Ya damla damla ilâve edip kabı döndürürken veya nazikçe pipetle alıp verirken ya
da yavaş yavaş beş kez ilâve edip yaklaşık 10 dakikada oda sıcaklığında nazikçe
karıştırarak, bir hacim GEYC’ye iki hacim semen ekleyin.
4. GEYC ilâve edip karışımı 5 dakika 30–35°C’de inkübe edin.
6.2.1.3 Semen pipetlerinin (strawların) doldurulması
1. Isı aktarım özellikleri ve saklama kolaylığı nedeniyle, plastik 0,5 ml’lik pipetler (straw)
yaygınlaşmıştır. Daha büyük hacimleri saklamak için plastik şişeler kullanılabilir.
2. Semen-GEYC karışımını 0,5 ml’lik plastik semen pipetleriyle aspire edin veya
soğutma şişeleri içine koyun. Pipetler bir düzenek yardımıyla vakum cihazına
takılabilir veya pipet ucuna bir adaptör monte edilebilir.
6.2.1.4 Semen strawların kapatılması
Üst ucunda iki pamukyünü katmanı arasında kuru polivinil alkol tozuyla tıpalı pipetlere,
semen tozla temasa gelip tozu polimerize eder etmez pipet ucu otomatik olarak kapanır.
1. Kabın kenarındaki pipete nazikçe elle birkaç kez vurarak pipetin alt ucunda 1 cm’lik
hava boşluğu bırakın.
2. Bu ucu steril polivinil alkol kapatma tozuna batırıp pipetleri suya 1 cm derinliğe
yerleştirerek kapatın.
3. Tozdan kapatma malzemeleri enfeksiyon etkenlerine geçirgen olduğundan, ısıyla
pipet uçlarının kapatılması tercih edilebilir.
4. Alternatif olarak numuneler, plastik şişeler veya ampuller içinde saklanabilir. Plastik
şişeler veya ampuller kapasitelerinin % 90’dan fazlasına kadar doldurulmamalıdır.
5. Kabın dış yüzeyini kurulayın ve % 70 (v/v) alkol veya başka bir mikrobiyal
dekontaminanla sterilize edin.
6.2.1.5 Programlanabilir soğutma ve dondurma
Dondurma kamarasına sıvı nitrojen buharının enjeksiyonunu kontrol eden
programlanabilir dondurucular da mevcuttur.
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1. Bir programlanabilir dondurucu içine pipetler veya soğutma kapları yerleştirin ve
programı etkinleştirmek için üreticinin direktiflerine uyun.
2. Rutin programda pipetleri 20°C ile –6°C arasında, dakikada 1,5°C, daha sonra
dakikada 6°C ile –100°C’ye soğutmaktır. Bu süreç yaklaşık 40 dakika almaktadır.
Daha sonra programlanabilir dondurucu kamarayı 30 dakika –100°C’de tutacak,
pipetler sıvı nitrojen tankına aktarılmadan önceki gecikmeler dikkate alınacaktır.
3. Bireysel laboratuvarlar deneyime bağlı olarak, diğer daha karmaşık yöntemler
kullanılabilir (Pérez-Sánchez ve ark., 1994).
6.2.1.6 Manuel yolla semeni soğutma ve dondurma
Manuel yöntemler programlanabilir donduruculara göre daha az kontrol edilebilir
olmasına rağmen, tatminkâr sonuçlar verebilmektedir. Bu yöntemin birçok alternatifi
mevcuttur.
1. Sıvı nitrojen (–196°C) içine yerleştirmeden önce pipetleri bir buzdolabının
dondurucusu içine –20°C’de 30 dakika, daha sonra kuru buz üzerinde (–79°C) 30
dakika tutun.
2. Sıvı nitrojen içine yerleştirmeden önce pipetler (straw) –20°C’lik soğutucudan
–70°C’de başka bir soğutucu veya küçük bir sıvı nitrojen kabı boynundaki hava ve
sıvı nitrojen buharı karışımına bir sepet veya kadeh içine aktarılarak 10–15 dakika
–80°C ilâ –100°C’de tutulabilir. Ayrıca, geniş bir konteynerde sıvı nitrojen seviyesinin
10–20 cm yukarısındaki bir raf üstüne yerleştirilip sıvı nitrojen üzeri bir ısı gradyanının
oluşması için 1 saat beklenir.
6.2.1.7 Dondurulmuş semenin saklanması
1. Dondurulmuş pipetleri plastik saklama tüpleri içine (mini kadehler ve bu kapları da
daha geniş kaplar içine yerleştirin.
2. Soğutma şişelerinin (cryovial) kapakları tam bir kapatma sağlayamadığı için, klipli
soğutma şişelerini metal çubuklar üzerine veya tercihen buhar fazındaki saklama
tanklarına uyan saklama kapları içine yerleştirin.
3. Pipetler ve okuma çubuklarını içeren cam kadehleri sıvı nitrojenli (Dewar) vakumlu
beherler veya tanklar içinde saklayın.
6.2.1.8 Dondurulmuş semenin nakledilmesi
Dondurulmuş spermler piyasada sıvı nitrojenle soğutulmuş kuru sevkiyat tankları içinde
nakledilebilir. Sevkiyatın büyüklüğüne bağlı olarak sıvı nitrojen buharlaşabileceği için,
birkaç gün ilâ birkaç hafta uygun düşük ısı dereceleri muhafaza edilebilir.
Not: Sıvı nitrojen ve insan biyolojik numunelerinin sevkine ilişkin ulusal ve uluslararası
yönetmeliklere uyulmasını sağlayın.

6.2.1.9 Dondurulmuş semenin çözündürülmesi
1. Kullanmadan önce sıvı nitrojen veya buhar tankından gerekli sayıda pipeti alın, bir raf
içinde temizlik kâğıdı üzerine koyarak oda sıcaklığına ulaşmasını sağlayın (yaklaşık 6
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dakikada). Soğutma şişelerinin (cryovial) çözünmesi daha uzun zaman (10–20 dakika)
alabilir.
2. On dakika içinde pipetin ucunu steril makasla kesin, inseminasyon cihazını doldurun
(tedavi için kullanımı), içeriğini atarak (dondurma sürecini kontrol için) pipetten çıkan
spermlerin hareketlilik durumunu belirleyin.
3. Hızlı dondurma süreci kullanıldığında, daha hızlı çözündürme daha iyi bir yaklaşım
olabilir (Verheyen ve ark., 1993).
4. Küçük hacimli aşamalarla ardışık dilüsyonlar yoluyla kriyoprotektif maddelerin
ortamdan uzaklaştırılması, gereksiz ozmotik streslerden kaçınmasını (Gao ve ark.,
1995) sağladığı gibi, gebelik sonuçlarını iyileştirebilir.
6.2.2 Oligozoospermi ve cerrahi yolla elde edilen spermi dondurmak için modifiye edilmiş protokoller
• Yalnızca birkaç adet hareketli sperm içeren semenlerle, genital yoldan elde edilen
sperm süspansiyonları daha sonraki ICSI testi için saklanabilir.
• Gerekirse, semeni 10 dakika 1500 g’de santrifüjleyerek spermatozoayı minimum
0,4 ml’de konsantre edin. GEYC ilâve edin ve yukarıda tanımlandığı gibi işlemlerden
geçirin.
• Laboratuvarda yüzdürme yöntemi veya dansite gradyan santrifüjleme yöntemiyle
işlenmiş (bkz Bölüm 5.4 ve 5.5) Hepes tampon çözeltisi ve 4 mg/ml insan serum
albüminli bir sperm preparatı içinde, yeniden süspansiyon haline getirilmiş epididim
sıvısı, testis ekstraktları veya başka sperm süspansiyonları, kriyoprotektif Tyrodeglukoz-gliserol (TGG) çözeltisi veya piyasada mevcut insan albümini içeren bir
kriyoprotektif çözelti içinde dondurularak muhafaza edilebilir.
6.2.2.1 Değiştirilmiş kriyoprotektif çözelti (TGG)
1. 40 ml steril Tyrode çözeltisine (bkz Ek 4, Bölüm 4.9) 5 ml steril insan albümini stok
çözeltisi (100 mg/ml), 0,9 g glukoz ve 5 ml gliserol ilâve edin. Çözeltiyi, gözenek
büyüklüğü 0,45 µm olan filtreden süzün.
2. 2 ml’lik eş bölüntüler halinde –70°C’de saklayın.
6.2.2.2 Prosedür
1. Numunenin hacmi 2,0 ml’den fazla ve az sayıda hareketli sperm mevcutsa, oda
sıcaklığında 1500 g’de 5 dakika santrifüjleyin.
2. Geride yaklaşık 1,0 ml kalacak şekilde süpernatanı (üst fazı) aspire edin ve spermleri
yine bu sıvı içinde yeniden süspansiyon haline getirin. Hareketli spermlerin yüzdesini
(PR+NP) belirleyin. Çok az hareketli sperm mevcutsa, her lamel altındaki hareketli
hücrelerin sayısını hesaplayın.
3. Bir 2 ml’lik TGG numunesini çözündürün.
4. Bir hacim TGG’yi karıştırarak, yavaş yavaş bir hacim hazırlanmış nihai sperm
numunesine ilâve edin.
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5. Çözeltiyi pipetler (straw) veya soğutma şişeleri (cryovial) içinde ambalajlayıp yukarıda
tanımlandığı gibi dondurun. Bazı pipetler dolmamışsa, mini cam kadehi (mini-goblet)
kapatıp donduruldukları zaman pipetlerin yüzeyde yüzmemesini sağlayın.
6.2.3 Pipetlerin işaretlenmesi ve kayıt
Pipetler veya şişeleri işaretlemek için sağlam bir kodlama sistemi gereklidir. Laboratuvar
veri formları ve bilgisayar veri tabanlarının tümü için kodlar kullanarak vericilerin gizliliğini
koruyun. Kod anahtarını vericinin kimliğiyle birlikte ayrı ve güvenli bir yerde saklayın.
Birçok potansiyel kodlama sistemi mevcuttur. Her verici veya alıcıya özgü kodların
kullanılması önemli bir gerekliliktir. Aşağıdaki kodlama sistemi tatminkâr sonuçlar
vermektedir:
• Her yeni anonim vericiye iki harfli kodlar verilmelidir (AA, AB, AC... BA... vs ZZ’de
sonlanır. ZZ’den sonra yeni bir işaretleme yöntemine gerek vardır.
• Hastalar ve bilinen vericiler için üç harfli kod sistemi kullanılır (AAA, AAB,... vs).
• Belli bir vericiden alınan her numune kişisel kod ardından bir sayıyla ifade edilir.
Örneğin, BT adlı vericinin yaptığı sekizinci semen bağışı BT-8 şeklinde işaretlenir.
• Siyah silinmez mürekkeple her pipet veya şişe üzerine kodu ve numune numarası
yazılmalıdır. Alternatif olarak, sıvı nitrojen içinde kullanılması tasarlanmış basılı bir
etiket yapıştırın.
• Pipetlerin içinde muhafaza edildiği mini-goblet’ler kod ve numune numarasını içeren
bir etiketle tanımlanmalıdır.
• Goblet, mini-goblet, straw ve kapatma tozunun renk kodlaması da, hızlı tanım için
yararlıdır.
• Muhafaza edilmiş spermler kullanıldıkça, veri tabanında straw veya vial’lerin sayımı
yapılır.

Not: Numunelerin kabulü, pipetlerin hazırlanması, etiketlenmesi, tanklar içine yerleştirilmesi,
kullanım veya eliminasyonu için çözündürülmesi gibi, verici veya hasta numunelerinin
tanıtımını ilgilendiren işlemlerin tümü iki kişi tarafından kontrol edilmeli ve bu denetimin
tanıklık kayıtları laboratuvar dosyalarına girilmelidir. İdeal olarak, her seferinde bir teknisyen
yalnızca bir semen numunesini çalışmalıdır.
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BÖLÜM 7 Kalite güvencesi ve kalite kontrolü
7.1 Androloji laboratuvarında kalitenin kontrolü
Androloji laboratuvarlarının, uygun tanı ve sağlık bakım kararları için güvenilir sonuçlar
vermesi gereklidir. Semen analizi, çok karmaşık ve standardize edilmesi zor bir
prosedür olduğu için, sistematik hataların ve çok değişken sonuçların saptanması
ve düzeltilmesi için kalite kontrolü esastır. Sperm konsantrasyonu ve morfolojisinin
değerlendirilmesinde, değişik laboratuvarlar arasındaki geniş farklılıklar, kalite kontrolü ve
standardizasyonun iyileştirilmesi gerekliliğine temel oluşturmaktadır (Neuwinger ve ark.,
1990; Matson, 1995, Cooper ve ark., 1999, 2002).
Kapsamları ne olursa olsun her laboratuvar, sonuçların hem doğru hem de kesin
olduğunu güvence altına almak için standartlaşmış yöntemler ve prosedürlere dayanan
bir kalite güvence programını uygulamaya koymalıdır (De Jonge, 2000; Mortimer
ve Mortimer, 2005). Kalite güvence programları bazı ülkelerde yasalar, bazılarında
akreditasyon mercileri veya sağlık sigortaları tarafından gerekli görülmektedir.
Bazı koşullarda mevcut kaynaklar, burada tanımlanan prosedürlerin tam anlamıyla
uygulanmasına olanak tanımayabilir. Her şeye rağmen, sperm konsantrasyonu,
morfolojisi ve motilitesinin temel verileri, her zaman iç, mümkünse dış kalite kontrol
birimlerince izlenmelidir.
Kalite kontrolü anlatan (örn; Wheeler ve Chambers, 1992; Wheeler, 1993) ve kalite
kontrol sürecini derinlemesine tanımlayan (örn; Cembrowski ve Carey, 1989; Carey ve
Lloyd, 1995; Westgard, 2002), laboratuvar kalite kontrolünde uzmanlaşma bilgilerini
sağlayan birkaç kitap mevcuttur. Bir laboratuvarın içinde gerçekleştirilen kalite kontrol
aktivitelerine iç kalite kontrol denmektedir (bkz Bölüm 7.6). Dış kalite kontrol ise; aynı
numunelerde birkaç laboratuvarın sonuçlarının değerlendirmesini içerir (bkz Bölüm 7.11).

7.2 Semen analizindeki hataların niteliği
Kalite kontrol prosedürlerinin yönetimi, ölçüm hatalarının kaynağı ve büyüklüğünün
anlaşılmasını gerektirmektedir. Her ölçüm —hatanın boyutunun alt ve üst sınırları
olan bir % 95’lik güven aralığıyla ifade edilmek üzere— bir miktar hatalıdır. Kesin bir
ölçümde sınırlar birbirlerine yakındır; yani sonuç, gerçek değere ne kadar yakınsa o
kadar doğrudur. Random ve sistematik olmak üzere iki hata sınıfı mevcuttur. Kesinliği
etkileyen random hatalar; örnekleme veya yorumlamada karşılaşılabilecek farklılıklardan
kaynaklanır ve genellikle aynı gözlemci ve donanımla yapılan yinelenen ölçümlerle
belirlenebilir. —Bazen “yanlılık” olarak da tanımlanabilen— sistematik hatalar ise; sonucu
yalnızca bir yönde değiştiren faktörlerden kaynaklanması nedeniyle, yinelenen ölçümlerle
belirlenemediği için daha sinsidir.
Semen numunesi iyice karıştırılsa bile, fiksatif veya kültür vasatı içindeki spermlerin
random dağılımı, semen analizinde kesinliğin olmaması durumunu açıklamaktadır. Sperm
konsantrasyonu, motilitesi, vitalitesi ve morfolojisinin değerlendirmesi, numunenin
tümünü temsil ettiği varsayılan kısıtlı sayıda sperme dayanmaktadır. Konsantrasyonu
hesaplamak için ya sabit bir semen hacminin belirlenmesi, ya da motilite, morfoloji
veya vitaliteyi sınıflandırmak için sabit sayıda sperm örnekleminin seçimi, çoğunlukla
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istatistiksel veya örneklem hatası denilen bir random hatadır. Bu alanda kullanılan bazı
terminoloji Kutu 7.1’de sunulmaktadır. Numune karıştırıldığında veya numuneden temsili
bir miktar çıkarıldığında değerlendirmeye daha fazla hata sokulabilir. Tekniği iyileştirerek
bu hatalar en az düzeye indirilebilir (bkz Bölüm 7.13).
Rutin semen analizinde kalite kontrolün amacı; hem random hem de sistematik hataların
derecesini izlemek ve mümkünse azaltmaktır. Sonuçların inanılabilir ve klinisyenler
ve araştırmacılar tarafından kullanılabilir olması için, tüm bu hataların en az düzeye
indirilmesi gerekir.

7.3 İstatistiksel örneklem hatasını en alt düzeye indirmek
Daha çok sayıda spermi değerlendirerek örneklem hatası azaltılabilse de (bkz Tablo 2.2
ve Kutu 2.5 ve 2.7), istatistiksel kesinliğin kazanılması için, o kesinliğin kazanımı için
gerekli süre ve yorgunluğa bağlı olarak, o teknisyenin işinde ortaya çıkabilecek olası
doğruluk kaybı arasında bir denge kurulmalıdır. Aynı numuneden alınan iki eş örneğin
kabul edilebilirliğini değerlendirmede % 95 güven aralığının kullanılması; yalnızca tesadüfi
değişkenlik sonucu numunelerin yaklaşık % 5’i için 1,96 x standart hata ölçeğinde
farklılıklar oluşacağı ve ölçümün tekrarlanmasının gereksiz olacağı anlamına gelmektedir.
Bu olayın sıklığını yaklaşık % 1 ve % 0,2 oranında azaltmak için, alternatif olarak daha
geniş aralıklar (2,6 veya 3 x standart hata) seçilirse, bu ilâve çalışmanın yapılması kabul
edilebilir.
Kutu 7.1 Kalite güvence ve kalite kontrolü terminolojisi
doğruluk

Bir test sonucunun gerçek değerle yakından uyumluluk derecesi

belirlenen değer

Sıklıkla birçok laboratuvar sonucunun (hedef değer, uzlaşı değeri,
konvansiyonel gerçek değer) ortalamasından türetilen gerçek değer
tahmini

yanlılık

Bir test sonucunun belirlenen değerden sapması. Sürekli aynı yönde
yinelenebilir hatalı sonuçlar (sistematik hata)

binomial dağılım

İki kategoriye (hareketli, hareketsiz, canlı/cansız) ayrılan olayları
modellendirmek için kullanılan bir teorik dağılım

Bland-Altman grafiği

Ortalama değerine karşın iki eşleştirilmiş gözlem dizisi arasındaki farklılığın
grafiği

olağan değer değişkeni

İncelenmekte olan sürecin tüm bireysel değerlerini olumsuz etkileyen
doğal değişkenlik kaynağı

% 95 güven aralığı

Aynı numuneden alınan ikişer eş örneğin % 95’inde gerçek değeri içeren
gözlenmiş verilere göre hesaplanmış bir aralık

uzlaşı değeri

bkz belirlenen değer

konvansiyonel gerçek değer

bkz belirlenen değer

kontrol çizelgesi

Zaman–ardışıklar çizelgesinde bir orta hat ve kontrol sınırlarıyla birlikte bir
dizi bireysel ölçümü gösteren çizelge

kontrol sınırları

Yalnızca ortak nedenlere bağlı olarak bir süreçte izin verilebilir maksimal
değişkenlik. Bir kontrol sınırının ötesindeki değişkenlik özel nedenlerin
süreci etkileyebildiğinin kanıtlarını oluşturur.

değişim

Zamanla doğruluk derecesinde bir değişikliğe yol açan değerlerdeki ardışık
küçük değişiklikler.
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dış kalite kontrolü

Birkaç prosedür için farklı laboratuvarlar arasında karşılaştırmalar yapan
bir dış kuruluş tarafından uygulanan kalite testleri. Sistematik değişkenliği
belirleme ve doğruluk derecesini değerlendirmede kullanışlıdır.

iyi laboratuvar uygulaması
(GLP)

Laboratuvar çalışmalarının planlandığı, gerçekleştirildiği, kaydedildiği,
bildirildiği ve arşivlendiği bir çerçeve oluşturan ilkeler seti.

kontrol altında

Değerlerin tümü beklenen kontrol sınırları içinde kaldığında bu süreç
kontrol altındadır.

iç kalite kontrolü

Bir laboratuvar içinde bir prosedürdeki değişkenliği ölçen kalite testleri.
Bu testler, günlük uygulamalardaki kesinliği değerlendirir. Kesinliğin
değerlendirmesinde tesadüfi değişkenliği belirlemede yararlıdır.

ISO

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International Organization for
Standardization). Laboratuvar kalitesi dahil olmak üzere uluslararası
standartları belirleyen bir kuruluş.

ticari kalite kontrol numuneleri

Üretim kılavuzlarına göre imâl ve analiz edilmiş (ölçülmüş) ticari
numuneler.

kontrolsüz

Ölçülen değer beklenen kontrol sınırlarını aştığında veya kontrol
sınırları içinde olduğu halde değerlerde önemli bir eğilimi gösteren
bu süreç kontrol altında değildir. Kontrol altında olmayan bir süreç de
değerlendirilmelidir.

PDCA

Planla, gerçekleştir, kontrol et ve harekete geç.
(Shewhart döngüsü: check, do, control and act).

Poisson dağılımı

Sayıları biçimlendirmek için kullanılan bir teorik dağılım.

kesinlik

İki eş örneğin ölçümü arasında uyumun yakınlığı. Genellikle kesinsizlik
(değişim, uygulamalar/seriler, testler, ölçümler veya laboratuvar
testlerinde kendi içlerinde ve aralarındaki) değişkenlikler olarak
ifade edilir. Kesinlik ölçümleri yanlılıktan (bkz ayrıca örneklem hatası)
etkilenmemektedir.

kesinlik hatası

bkz örneklem hatası.

random hata
S çizelgesi
örneklem hatası

bkz örneklem hatası.
Zamana karşı ölçülen değerlerin standart sapmalarının kontrol çizelgesi.
Sürecin tekdüzeliği ve ölçüm kesinliğini takip için kullanılır.
Kısıtlı sayıda sperm sayıldığında oluşan hata. Sperm sayısının kare
köküyle ters orantılıdır. Örneklem hatası (% SE) sayımın(√N) yüzdesi
(100 × (√N/N) olarak ifade edilen standart hatadır (rastlantısal hata, kesinlik
hatası, istatistiksel örneklem hatası).

Shewhart döngüsü

bkz PDCA.

özel nedenli değişkenlik

Geniş, aralıklı veya öngörülemez değişkenlik kaynağı olup incelenmekte
olan sürecin bireysel değerlerinin yalnızca bir bölümünü etkilemektedir
(rastlantısal değişkenlik).

standart çalışma prosedürleri

Süreçler ve yöntemlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin direktifler
dizisi.

istatistiksel örneklem hatası

bkz örneklem hatası.

sistematik hata

bkz yanlılık.

hedef değer

bkz belirlenmiş değerler.

değişkenlik

Bir sürecin bireysel sonuçları arasında farklılık. Değişkenlik (hata) özel
veya sık görülen bir nedene bağlı olabilir.

Xbar çizelgesi

Zamana karşı ölçülen değerlerin ortalamalarını gösteren bir kontrol
çizelgesi. Sürecin değişkenliğini izlemek ve hedef değerlere göre
değişiklikleri saptamak için kullanılır.

Youden grafiği

Başka bir numuneye göre belirlenmiş değerler grafiği.

182

KISIM 3

Kalite güvencesi

7.4 Kalite güvence programı
Kabul edilebilir sonuçlar elde etmenin en iyi yolu, sürekli bir kalite güvence programının
geliştirilmesi ve uygulamaya konmasından geçer. Bir kalite güvence programı, düzenli
olarak laboratuvarın sağladığı veriler ve hizmetlerin kalite ve uygunluğunu izler ve
değerlendirir. Bir kalite güvence planının temelini; tedavi, yönetim, istatistiksel analiz,
korunma ve düzeltici önlemler oluşturmaktadır. Sürekli izlem, yalnızca sorunları saptayıp
düzeltmemekte, sorunlardan sakınmada da yardımcı olmaktadır.
Kalite güvence programı; standart çalışma prosedürleri, laboratuvarda kullanılan farklı
süreçler ve yöntemler için ayrıntılı direktifler setini içeren bir kalite kontrol el kitabında
tanımlanmalıdır. Bu direktiflerle ilişkili olarak birçok form ve belge, referans notları,
laboratuvar çalışmalarını raporlama formları, hastalar ve sevk edilen klinisyenlere yönelik
bilgilendirici broşürler mevcuttur. Kalite kontrol el kitabı; laboratuvarın organizasyon
şemasını tanımlar, farklı pozisyonlarda (meslek tanımları) gerekli becerileri (eğitim) sıralar,
testleri gerçekleştiren personelle gözetmenler arasında toplantılar programlar, personelin
sürekli eğitim, gelişim ve eğitimini planlar.

7.5 Laboratuvar prosedürleri el kitabı
Yazılı standart çalışma prosedürlerine, tüm laboratuvar teknisyenleri tarafından
uyulmalıdır. Bu uyum, eğitim için yararlı olup, rutin olmayan prosedürler ve kabul
edilebilir sonuçlar oluşturmayan hatalı prosedürler için önemli bir referans noktasıdır.
Bu protokoller; sevk notları, hasta bilgilendirme prosedürleri, hasta randevularının
çizelgeleri, analizlerin performansları, analiz sonuçlarının bildirilmesi, yeni laboratuvar
personelinin eğitimi, donanımın test edilmesi ve izlemi, bu tabelalardaki değerler bir
sorun olduğunu gösterdiğinde (kontrolsuz analizler) kontrol çizelgeleri ve prosedürlerinin
kullanılmasını içerir. Standart çalışma prosedürleri, donanımların tümüyle uygun
biçimde çalıştığını kontrol eden prosedürleri kapsamalıdır. Bu kontroller; donanımların
çalışma durumunun rutin kontrolü, bir kalibrasyon takvimi ve kayıtlarının yapılmasını,
mikroskoplar, santrifüjler, pipetler, teraziler, dondurucular, buzdolapları ve acil
donanımın (göz banyoları ve duşlar) rutin kontrol ve bakımını da içerir. Temel yöntem,
tüm ayarlamalar ve kalibrasyonların kaydedildiği bir kayıt defterinin tutulmasıdır. Bir
laboratuvar prosedürü, kontrol dışı sonuçlar vermeye başladığında bu kayıtlardan
yararlanılır.

7.6 İç kalite kontrolü
İç kalite kontrolü; sonuçların kesinliğini gösterir, kontrol limitlerinin dışında sonuçlar
alındığında analizin hatalı olabildiğine işaret eder. Farklı değerlendirmeler farklı hata
tiplerine duyarlı olduğundan, kullanılan kalite kontrol prosedürü, kontrol edilecek
değerlendirmelere bağlıdır. Dilüsyon, pipetleme ve sayma kamaralarının yeniden
kullanılması düzenli testleri gerektirirken, daha az hata olanağı bulunduğu için, fikse
edilmiş lamlar ve videoteyp daha düşük sıklıkla test edilebilir.
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İç kalite kontrol testlerini uygulamanın pratik bir yolu; laboratuvarın düzenli iş
yüküne iç kalite kontrol materyallerinin dahil edilmesi ve malzemelerin kalite kontrol
çizelgelerini kullanarak sonuçların takibini içermektedir. Bu şekilde iç kalite kontrol,
laboratuvar rutininin bir bölümünü oluşturur ve yerel ve bölgesel standartlara göre
gerçekleştirilir. Kalite kontrol numuneleri analizinin rutin laboratuvar çalışmasının bir
bölümünü oluşturması, özel prosedürlere tabi tutulmamış olması önemlidir. Bu kalite
kontrol numunelerinin analizi, rutin numunelere göre daha kesin ve doğru sonuçlar
verebilmektedir. Teknisyene özgü bireysel ve teknisyenler arası değişkenliği takip için
kullanılan iç kalite kontrol malzemesi, satın alınabilir veya laboratuvarda hazırlanabilir.
Her bir yaklaşımın kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
7.6.1 Satın alınmış kalite kontrol (QC) numuneleri
Piyasada satılan iç kalite kontrol numuneleri, o ürün için belirlenmiş ortalama değer ve
değişkenlik aralığına sahiptir. Bu numunelerin avantajı; hem doğruluk hem de kesinlik
derecesinin değerlendirilebilmesidir. Laboratuvarda, semen analizindeki değişkenlik,
onaylanmış bir kaynaktan gelen numunelerle ilişkili değişkenlikle karşılaştırılabilmektedir.
Bu numunelerle laboratuvarın kesinlik derecesini değerlendirmek için, kendi kontrol
çizelgesini geliştirmesi, doğruluk derecesini değerlendirmek için ise, üreticinin önerdiği
değer aralığını kullanması gerekir (Westgard, 2002). Satın alınmış iç kalite kontrol
numunelerinin dezavantajları; maliyetleri ve her yerde bulunamamaları gerçeğiyle
özetlenebilir. Üreticinin verdiği hedef değerlerin nasıl elde edilmiş olduğu belirtilmelidir
(çoklu değerlendirmeler, bilgisayar yardımlı semen analizi, ulaşılan değerler, yuvarlanmış
ortalamalar vs.).
7.6.2 Laboratuvarda hazırlanmış kalite kontrol (QC) numuneleri
Laboratuvarda hazırlanan iç kalite kontrol numunelerinin avantajları; düşük
maliyetleri ve numunelerin spesifik olarak laboratuvarın özel gereksinmelerine göre
oluşturulabilmesidir. Çok geniş bir sonuç yelpazesinde birçok numune hazırlanabilir ve
uzun süre saklanabilir. Dezavantajı; hedef değerlerin bilinmemesidir. Hem değerlerin
ortalama aralığı (örn. sperm konsantrasyonu 50 x 106/ml) hem de değerlerin kritik
aralığını (örn: sperm konsantrasyonları < 15 x 106/ml) değerlendirmek için kontrol
numunelerinin mevcut olması önerilir.
7.6.3 Stoklanmış numuneler (satın alınmış veya laboratuvarda hazırlanmış)
Sperm konsantrasyonu, sperm motilitesi, sperm morfolojisi ve sperm vitalitesini
değerlendirmek için, iç kalite kontrol programlarında stoklanmış semen numuneleri
kullanılabilir. Bu numunelerin avantajı, hedef değerin bilinmesidir. Hedef değer; ya dış
kalite kontrol programlarıyla temin edilir ya da birçok değerlendirme sonucu hesaplanır
(laboratuvarda imâl edilen materyal için). Böylece, yineleyen ölçümler sonucu sistematik
hatalar saptanabilir.
7.6.3.1 Sperm konsantrasyonu
Değişik sperm konsantrasyonlarına sahip semen numuneleri seyreltilebilir ve
saklanabilir. Belli bir konsantrasyona ulaşmak için birkaç numune bir araya toplanabilir
veya seyreltilmiş süspansiyonun daha geniş bir hacmi kullanılabilir, ancak sperm
aglütinasyonu oluşabilir.
Sperm konsantrasyonunun iç kalite kontrolü, aglütine olmayan sperm süspansiyonlarının
hazırlanması ve saklanmasına ilişkin direktifler için bkz Ek 7, Bölüm A7.6.
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7.6.3.2 Sperm morfolojisi ve vitalitesi
Morfoloji için havada kurutulmuş, fikse edilmiş (bkz Bölüm 2.13.2.1) veya fikse
edilmiş ve boyanmış semen sürüntüleri (bkz Bölüm 2.14), vitalite değerlendirmesi
için eozin-nigrozin sürüntüleri (bkz Bölüm 2.6.1) kullanılabilir. Yayma preparatı
hazırlanacak numuneler, tanımlayıcı kodları maskelenmiş olarak laboratuvarın rutin
numuneleri arasından seçilmelidir. Numuneler; iyi, orta ve kötü kaliteli semenlerden
hazırlanmalıdır. Lamlar yeniden kullanılabilir. Lam preparatları bozulmaya başladığında
yeni preparatlar hazırlanmalıdır. Teknisyenlerin, sonuçta yanlı analizlere yol açabilen
bazı lamları tanıma olasılığını ortadan kaldırmak için, en iyisi çok sayıda lam
kullanmaktır.
Morfolojinin değerlendirmesinde kalite kontrol amacıyla lamların nasıl hazırlanacağını
anlamak için bkz Ek 7, Bölüm A7.7. Lamlar doğru biçimde hazırlandığı ve saklandığı
takdirde, birkaç ay hatta birkaç yıl değişmeden kalabilir. Dönüşümlü olarak farklı
lam setleri kullanılabilir veya bir kalite kontrol setinden diğerine geçerken birbirleriyle
örtüşebilir.
7.6.3.3 Sperm motilitesi
İster klinikte ister dış kalite kontrol dağıtımı yoluyla veya spesifik olarak hazırlanmış
olsun, kalite kontrol için CD veya DVD’ye kayıtlı numuneler kullanılabilir. Mikroskopta
analiz edilen gerçek numunelerle aynı büyütmede video kayıtları yapılmalıdır. Günlük
rutin değerlendirmelerin tümü için video kayıtlarıyla özdeş büyütme ve kontrastta
televizyon kamerası ve ekranından yararlanılması, kalite kontrol için kullanılan video
kayıtlarının geçerliliğini artırır.
Motilite ölçümlerinin kalite kontrolünde video kayıtlarının hazırlanması için bkz Ek 7,
Bölüm A7.5.
7.6.4 Yeni hazırlanmış QC numuneleri (laboratuvarda hazırlanmış)
İç kalite kontrol için basit bir yöntem; teknisyenlerin biri veya birkaçının bir
semen numunesinden alınan farklı eş örneklerde ikişer kez ölçüm yapmasıdır.
İkili değerlendirmeler, rutin semen analizinde olduğu gibi gerçekleştirilmelidir. Bu
kalite kontrol formu; sperm konsantrasyonu, motilitesi, morfolojisi ve vitalitesi
için kullanılabilir. Aglütinasyon ve agregasyon değerlendirmelerinin öznelliği ve
karma antiglobülin reaksiyon testinin değişkenliği (Bohring ve Krause, 1999), canlı
gametlere ve pozitif kontrollere gereksinmeyle birlikte, bu analizlerin kalite kontrolünü
zorlaştırmaktadır.
Motilite, zamanla azalabildiği ve teknisyenlerin tümü tarafından ilk önce ve yaklaşık aynı
anda değerlendirilmesi gerektiği için, taze numunelerde sperm motilitesinin iç kalite
kontrol ölçümü, özellikle sorunlar yaratabilmektedir. Motilite için hazırlanan lam ve lamel
preparatları yalnızca birkaç dakika değişmeden kaldığından, 30 dakika boyunca sabit
kalabilen derinlikli kamaralar da bu amaçla kullanılabilir. Çift okülerli mikroskop veya
ekrana bağlı video kameralı mikroskobun kullanılması, aynı anda aynı preparattaki aynı
görme alanının birkaç teknisyen tarafından değerlendirilmesine olanak tanır. Monitörün
üzerine oküler gridine benzer bir asetat grid konularak, canlı motilite analizi sırasında
kullanılabilir (bkz Ek 7, Bölüm A7.5).
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CASA sistemleri kullanan laboratuvarlar kalite kontrol analizlerini yürütmek için üreticinin
direktiflerine uymalıdır. Bu yaklaşım, sıklıkla belli hızlarda yüzdükleri belirtilen hareketli
spermlerin saklı görüntülerinin yeniden oynatılmasını gerektirmektedir.

7.7

Teknisyene özgü bireysel ve teknisyenler arası sistematik hataları
değerlendirmek ve bildirmek için kullanılan istatistiksel prosedürler
Laboratuvarda kalite güvencenin en önemli parçası, kontrol çizelgelerinin oluşturulması
ve yorumlanması. Hangi kalite kontrol sistemlerinin kullanılacağı, sorunun niteliğine ve
eldeki malzemeye bağlıdır.

7.7.1 Xbar çizelgesi
Xbar çizelgesi esasen, hedef değerden çok farklı sonuçları veya değişkenlikte genel bir
artışı saptamak için tasarlanmıştır. Aynı numunelerin ardışık ölçümleriyle sistematik
hatalar saptanabilir. Bir numune tekrar tekrar değerlendirilir ve zamana karşı ortalama
değer grafiklenir. Prosedür doğru veya hedef değerin bilinmesine dayandığından,
üretici (satın alınmış numuneler) veya bir dış kalite kontrol programından temin edilmiş
veya tahmini değeri hesaplanmış (materyalin yinelenen değerlendirmeleri sonucu) stok
numunelerin kullanılması gerekir.

Yorum: Teknisyenlerin çok değişken sonuçlar verip-vermediğini belirlemede Xbar çizelgesi, S
çizelgesinden daha az duyarlıdır (bkz Bölüm 7.7.2). Değişkenliği kontrol etmek için, her bir
kalite kontrol numunesinin değerler aralığı, değer aralığı uyumlu olarak belirlenmiş uyarı ve
önlem almaya başlama limitleriyle, Xbar çizelgesindeki gibi bir S çizelgesi üzerinde izlenebilir.

7.7.1.1 Xbar çizelgesi kontrol limitlerinin hesaplanması
Aynı iç kalite kontrol preparatından hazırlanan bir dizi kalite kontrol numunesi serisi, art
arda analiz edilir. İlk 10 numune analiz edildikten sonra, her bir teknisyen için kontrol
llimitleri hesaplanır. Bu limitler, bir numuneyle aynı analistler tarafından uygulanan
spesifik prosedürlerde yinelenen ölçümlerin değer aralığını göstermektedir. Ortalama ve
standart sapma tahmini değerleri, her 10 numuneden sonra yeniden hesaplanmakta,
kalite kontrolle herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde, Xbar ve Sbar için yeni değerler
kullanılarak kontrol limitleri güncelleştirilmektedir. Kalite kontrol numuneleri bitmeden
yeni bir kalite kontrol numune havuzu hazırlanmalı, yeni kontrol limitlerini belirlemek
için yeni serinin ilk 10 numunesi eski serinin geri kalan numuneleriyle birlikte analiz
edilmelidir. Kontrol limitlerini hesaplamak için kullanılan faktörler Tablo 7.1’de verilmiş
olup, çalışılan numuneler Kutu 7.2 ve 7.3’de gösterilmektedir.
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Tablo 7.1 Ortalama standart sapmaya (Sbar) dayanan Xbar ve S çizelgeleri için kontrol limitlerini
belirleyen faktörler
Xbar kontrol limitleri
Teknisyenlerin
SS tahmini
Uyarı
sayısı
(cn)
limiti (A2)
(n)

Harekete
geç me
limiti (A3)

Sbar kontrol limitleri
Önlem almaya
Uyarı limiti
başlama limiti
alt sınır
alt sınır değer
değer(s0,975)
(s0,999)

Uyarı limiti
üst sınır
değer
limit (s0,025)

Önlem almaya
başlama limiti
üst sınır değer
(s0,001)

2

1,253

1,772

2,659

0,002

0,039

2,809

4,124

3

1,128

1,303

1,954

0,036

0,180

2,167

2,966

4

1,085

1,085

1,628

0,098

0,291

1,916

2,527

5

1,064

0,952

1,427

0,160

0,370

1,776

2,286

6

1,051

0,858

1,287

0,215

0,428

1,684

2,129

7

1,042

0,788

1,182

0,263

0,473

1,618

2,017

8

1,036

0,733

1,099

0,303

0,509

1,567

1,932

9

1,032

0,688

1,032

0,338

0,539

1,527

1,864

10

1,028

0,650

0,975

0,368

0,563

1,495

1,809

Önlem almaya başlama limiti: Değerler bu sayıların üstünde (üst sınır) veya altında (alt sınır)
olduğunda, telafi edici, düzeltici önlemlerin alındığı limit (ç.n.)

Kutu 7.2 Xbar çizelgesinin uyarı ve eylem kontrol limit değerlerinin belirlenmesi
Aşağıdaki tablo, aynı iç kalite kontrol preparatından alınan 10 kalite kontrol örneğinin, dört
teknisyen tarafından ölçülen sperm konsantrasyonlarıyla birlikte, her numune için hesaplanmış
ortalama ve standart sapma değerlerini göstermektedir.
Numune:
1
2
Sperm konsantrasyonu (x 106/ml)
A teknisyeni:
38
35
B teknisyeni:
42
36
C teknisyeni:
38
43
D teknisyeni:
34
36

3

4

5

6

7

8

9

10

40
42
40
36

34
40
51
37

38
40
38
36

36
40
33
39

44
43
39
42

43
43
45
43

39
46
35
46

43
40
39
34

Ortalama
SS

39,5
2,52

40,5
7,42

38,0
1,63

37,0
3,16

42,0
2,16

43,5
1,00

41,5
5,45

39,0
3,74

38,0
3,27

37,5
3,70

On kalite kontrol numunesi için ortalamaların ortalaması (Xbar):
(38,0+37,5 +... + 39,0)/10 = 39,7 ve standart sapmaların ortalaması (Sbar):
(3,27+3,70 +... + 3,74)/10 = 3,40.
A2,n ve A3,n (bkz Tablo 7.1) katsayılarının değerleri
n = 4, sırasıyla 1,085 ve 1,628. O halde uyarı kontrol limitleri (ortalamaya göre iki standart hata
uzakta):
Xbar ± A2,n × Sbar = 39,7 ± (1,085 × 3,40) = 39,7 ± 3,7 veya 36,0 ve 43,3 × 106/ml.
Benzer şekilde önlem almaya başlama kontrol limitleri (ortalamaya göre üç standart hata
uzaklıkta):
Xbar ± A3n × Sbar = 39,7 ± (1,628 × 3,40) = 39,7 ± 5,5 veya 34,2 ve 45,2 × 106/ml.
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Kutu 7.3 Toplu standart sapma değerlerine göre Xbar hesaplamanın alternatif yöntemi
Dört teknisyen arası standart sapmayı hesaplayabilmek için Sbar ile cn (= 1,085 çarpıldığında
(Tablo 7.1)) 3,69 sayısı elde edilir. Bu sayı, numune havuzunun standart sapması için s =
√((s12 + s22 +…+ s102)/10) denklemiyle doğrudan hesaplanmış olan 3,84 değerine yakındır.
Burada si standart sapma i. kalite kontrol numunesinin standart sapmasıdır. Bu sonuç,
ortalamanın her iki yanında 2 ve 3 standart hata (s/√n) düzeyinde uyarı ve önlem almaya
başlama limitlerini hesaplamak için kullanılabilir. Bu örnekte Sbar, A2,n ve A3,n kullanılarak elde
edilenlere çok yakın olmak üzere uyarı limitleri sırasıyla; 35,8 ve 43,5 × 106/ml iken, önlem
almaya başlama limitleri 33,9 ve 45,5 × 106/ml’dir.

7.7.1.2 Xbar çizelgesinin grafiklenmesi
Her teknisyen iç kalite kontrol numunelerini analiz etmeli ve iç kalite kontrol çizelgesine
katkıda bulunmalıdır. Bir analitik prosedür, kabul edilebilir değişkenlikle uygun
bulunmuşsa, iç kalite kontrol rutin olarak gerçekleştirilmeli ve sonuçlar belirlenmiş
değerlerle karşılaştırılmalıdır. Kontrol çizelgesinde her bir analiz için ölçülen ortalama
değerler işaretlenip, laboratuvarda belirlenmiş yöntemdeki değişkenlik derecesinin (hata)
dışında olup-olmadığı gözlemlenerek, iç kalite kontrol gerçekleştirilir. Örnek için bkz Şekil
7.1.
Xbar çizelgeleri oluşturulabilir, sperm konsantrasyonunda özetlenen aşamaları izleyerek,
sperm motilite, morfoloji ve vitalitesinin değerlendirilmesi için belirlenmiş uyarı ve önlem
almaya başlama limitleri (yüzdeler arasındaki farklılıklarla birlikte) değerlendirilir (bkz
Bölüm 7.8).
Şekil 7.1 Sperm konsantrasyonu için Xbar çizelgesi

Ortalama sperm konsantrasyonu (106/ml)

Önceden ölçülmüş hedef değerle (Xbar), uyarı ve önlem almaya başlama limitlerini gösteren bir grafikte, ardışık
ölçümlerin ortalama değerleri (◊) işaretlenmiştir.

Kontrol limitleri
Önlem almaya
başlama
Uyarı

Uyarı
Önlem almaya
başlama

Kontrol numunesi
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7.7.2 S çizelgesi
Bu çizelge, teknisyenlerin çok değişken sonuçlar verip-vermediğini belirlemektedir.
Yinelenen ölçümler yapılır ve zamana karşı standart hata grafiklenir. Kalite kontrol
numunelerinin tümü aynı numune havuzundan elde edilmiş olduğundan, numuneler
arasında herhangi bir farklılığın saptanması beklenmemektedir. Bu nedenle, teknisyenler
arasında herhangi bir anlamlı farklılığın olması, bir veya birden fazla teknisyenin
sistematik yanlılığını düşündürecektir.
7.7.2.1 S çizelgesi kontrol limitlerinin hesaplanması
Aynı Xbar çizelgelerinde olduğu gibi, S çizelgesine de kontrol limitleri eklenir. Ancak,
standart sapmanın dağılımı simetrik olmadığından, doğruluk veya kesinlik derecesinde
hiçbir değişiklik olmaması koşuluyla, yeni bir gözlemin kontrol limitleri dışına düşme
olasılığı Xbar çizelgesine benzer şekilde olmak üzere, uyarı ve önlem almaya başlama
limitleri seçilir. Bu nedenle, uyarı ve önlem almaya başlama limitleri, yalnızca
rastlantısal değişkenlik sonucu gelecek numunelerin, sırasıyla % 3 ve % 0,2’si
düzeyinde kesişecektir. Bu limitler, c2 dağılımına göre belirlenir. Ortalama standart
sapmayla (Sbar) çarpım için kullanılan faktörler (sa,n) Tablo 7.1’de verilmektedir. Kutu
7.4’de, çalışılmış bir örnek gösterilmektedir. S çizelgesinde alt limitlerin de altına
düşen sonuçlar, beklenmedik derecede küçük bir değişkenliğe işaret etmekte,
teknisyenler arasındaki uyum derecesinde iyileşmeyi veya olası bir görüş ayrılığını
düşündürmektedir.
Kutu 7.4 Bir S çizelgesinin uyarı ve eylem kontrol limit değerlerinin belirlenmesi
Kutu 7.2’deki sonuçları kullanarak numunenin ortalama standart sapması Sbar = 3,40 × 106
p/ml.
Tablo 7.1’e göre n = 4 için sa,n değerleri
önlem almaya başlama alt limiti
Sbar × s0,999 4 = 3,40 × 0,098 = 0,33 × 106/ml,
alt uyarı limiti 			
Sbar × s0,975 4 = 3,40 × 0,291 = 0,99 × 106/ml,
üst uyarı limiti 			
Sbar × s0,025 4 = 3,40 × 1,916 = 6,51 × 106/ml,
önlem almaya başlama üst imiti
Sbar × s0,001 4 = 3,40 × 2,527 = 8,59 × 106/ml.

7.7.2.2 S çizelgesinin grafiği
Laboratuvarda kullanılan yöntem için belirlenmiş değişkenliğin (hata), standart sapmanın
ardışık değerleri dışında kalıp-kalmadıklarını anlamak için, kontrol çizelgesi üzerinde
işaretlenir. Örnek için bkz Şekil 7.2
Sperm konsantrasyonu için özetlenmiş aşamaları izleyerek sperm motilitesi, morfolojisi
ve vitalitesi için S çizelgeleri oluşturulabilir, uyarı ve önlem almaya başlama limitleri
belirlenebilir. Tek farklılık, yüzdelerin de değerlendirilmiş olmasıdır (bkz Bölüm 7.8).
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Şek. 7.2 Sperm konsantrasyonu için S çizelgesi
Ardışık ölçümlerin (◊) standart sapmaları, önceden ölçülmüş ortalama değer (Sbar), uyarı ve önlem almaya
başlama limitleri gösteren bir grafik üzerinde işaretlenmiştir.

SS sperm konsantrasyonu (106/ml) Önlem
almaya başlama

Kontrol limitleri
Önlem almaya
başlama
Uyarı

Uyarı
Önlem almaya
başlama
Kalite kontrol numunesi

7.8 Yüzdelerin kalite kontrolü
Spermler iki veya daha fazla kategoriye ayrıldığında (örn: normal veya anormal morfoloji,
ileriye doğru hareketliliğin olup-olmaması, canlı veya ölü spermler), bir kategori içinde
tahmini yüzdenin (p) standart hatası gerçek, ancak bilinmeyen yüzdeye ve sayılan sperm
adedine (N) bağlıdır. Yüzde 20 ilâ 80 arasındaki değerler için bir oranın ortalama standart
hatası p ise, bu oran, √(p(100–p)/N) formülüne göre hesaplanır. Bu aralığın dışı için açısal
dönüşüm formülünün kullanılması daha uygun olur (arc sin kare kök), z = sin-1√(p/100),
burada standart sapma 1/(2√N) radyandır. Standart sapma, gerçek yüzdeye değil,
yalnızca sayılan spermlerin adedine bağımlıdır (bkz Kuster ve ark., 2004).
Bireysel okumaların standart sapmasının bu değerlere yakın olması gerekirse de,
teknisyenler arasında ilâve değişkenlik nedeniyle ortalama standart sapma (Sbar) % 2,5’i
aşacaktır. Bu durumda Sbar’ın azaltılması hedeflenecektir.

7.9 Xbar ve S çizelgelerinin değerlendirilmesi
Teknisyenler ve laboratuvar gözetmeni birlikte kontrol çizelgelerini gözden geçirmelidir.
Kontrol değerler kabul edilebilir değilse, olası değişkenlik kaynaklarını belirlemek için
prosedürün tümüyle sistematik değerlendirmeden geçmesi gerekir.
7.9.1 Kontrol dışı değerleri nasıl tanıyalım
Prosedürlerin kalite kontrolünün izlenmesinde temel kılavuzlar vardır. Kalite kontrol
çizelgeleri bu kılavuzların ışığı altında izlenmeli ve gerektiğinde önlem alınmalıdır. Bir
yöntemin kontrol dışı olduğunu açıklamanın, aşağıdakiler gibi değişik kuralları vardır:
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• Üç standart sapmaya eşit kontrol limitleri dışında tek bir nokta bulunmaktadır. Bu en
basit kural olup, genel olarak benimsendiği görünmektedir. Süreçte ani ve kapsamlı
bir değişimi gösterebilir.
• Üç ardışık noktanın ikisi, önlem almaya başlama kontrol limitlerinin dışındadır.
• Beş ardışık noktanın dördü, uyarı kontrol limitlerinin dışındadır.
• İki ardışık sonuç, alt uyarı kontrol limitlerinin üstünde veya altında yer almaktadır.
• İki ardışık sonucun biri, alt uyarı kontrol limitinin yukarısında ve diğeri aşağısında yer alır.
• Sekiz ardışık nokta, orta hattın aynı yanındadır. Uygulanması kolay olup ilk kuralın
atlayabildiği tedrici değişiklikler veya eğilimlere karşı duyarlı olduğundan, bu kural ilgi
çekicidir.
Uygulamada bu kuralların ilki ve sonuncusunun kullanılması kabul edilebilir. Kalite
kontrol numunesi “reddedilirse”, uyarının farklı hata tiplerine (rastlantısal veya sistematik)
karşı duyarlılığının, araştırmayı olası nedenlere yönlendirmesi gerekir (bkz Kutu 7.5).
Laboratuvar gözetmeninin genellikle, kalite kontrol sonuçlarını düzenli aralıklarla gözden
geçirmesi gerekir
Kutu 7.5 Kalite kontrol çizelgeleri için temel kontrol kuralları
Kontrol kuralı

Belirtilen hata

Harekete geçme limitlerinin dışında bir sonuç

rastlantısal

Üç noktadan ikisi önlem almaya başlama kontrol limitlerinin dışında

sistematik

Beş noktadan dördü uyarı kontrol limitlerinin dışında

sistematik

İki ardışık sonucun her ikisi de “üst/alt uyarı” limitlerinin ya üstünde veya
aşağısında

sistematik

İki ardışık sonucun biri “üst veya alt uyarı” limitlerinin yukarısında diğeri
aşağısında

rastlantısal

Hepsi ortalamanın üstünde veya altında sekiz ardışık sonuç

sistematik

7.9.2 Kontrol dışı değerlerin nedenleri
Kalite kontrol prosedüründen gelen işaretler dikkatlice değerlendirilmeli ve prosedürlerle
ilişkili hatalar tanımlanmalıdır. Olası hatalar:
• numunenin yeterince karıştırılmamış olması (viskoz ve aglütine olmuş numunelerle sık
görülmektedir);
• teknisyenin stresi (örn: düzensiz örneklem veya kayıt hatası);
• yetersiz teknik beceri (örn: dikkatsiz pipetleme, lam veya sayma kamarasının
hazırlanmasında özensizlik) (bkz Bölüm 7.13);
• yetersiz eğitim (örn: sayım için spermlerin tanımlanmasında, normal morfolojinin
sınıflandırmasında, sperm vitalitesi için pembe veya beyaz sperm başlarının
veya sarmal sperm kuyruklarının değerlendirmesinde ve hareketli spermlerin
saptanmasında sistematik farklılıklar, sürekli hesaplama hatalarından kaynaklanan
yanlılık) (bkz Bölüm 7.13);
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• aletlerdeki değişkenlik (hatalar) (örn: numune alma ve dilüsyon sırasında
yinelenebilirlik olasılığını azaltabilen eskimiş veya kalibre edilmemiş otomatik pipetler,
optik netliği azaltabilen, vitalite veya morfolojinin uygun değerlendirmesini önleyebilen
yanlış ayarlanmış mikroskoplar, hatalı teraziler veya ölçüm silindirleri) (bkz Ek 7,
Bölüm A7.8);
• kalite kontrol numunelerinin bozulmuş olması;
• donanım, özellikle pipetler ve sayma kamaralarındaki değişiklik;
• prosedürler veya laboratuvar ortamında değişiklik.
7.9.3 Kontrol dışı değerlere yanıtlar
Sonuçlar kontrol limitlerinin dışına çıktığında, olası nedenin ve düzeltici önlemin
kaydedilmesi gerekir. Sorun belirgin değilse, ilk sonucun olağandışı olup-olmadığını
kontrol için, kalite kontrol numunelerini yeniden inceleyin. Kalite kontrol sonucu, kontrol
limitlerinin dışında kalmışsa, nedeni bulunmalı ve ileri analizlere geçmeden önce
düzeltilmelidir.
Bunu gerçekleştirmek için:
• Adım adım sürecin tümü için bir akış çizelgesi oluşturun. Standart çalışma prosedürü
ve Tablo 7.2–7.5 bu sürece yardımcı olabilir.
• Akış çizelgesinden potansiyel değişkenlik alanlarını tanımlayın, olası nedenleri tahmin
edin ve değişkenliği azaltmak için bir plan geliştirin.
• Daha fazla sayıda veri toplayın, yeni kontrol çizelgeleri oluşturun, değişkenliğin
prosedür için kabul edilebilir olup-olmadığını belirlemek için hepsini gözden geçirin.
Bu, bir sorunu tanımlama, bir varsayımı geliştirme ve test etme ve süreci yeniden
değerlendirme basamakları, Shewhart döngüsü veya PDCA (planla, gerçekleştir,
kontrol et, harekete geç) döngüsü olarak bilinmektedir.

7.10

Laboratuvar teknisyenleri arasında değişkenliği analiz ve raporlamaya ilişkin
istatistiksel prosedürler
Taze semen numunelerinin değerlendirmesine dayanan kalite kontrol prosedürleri
stoklanmış numunelerinkine benzer, değerlendirilen teknisyenlere özgü ve teknisyenler
arası değişkenliğin değerlendirilmesine olanak tanır. Ancak, gerçek değer bilinmediği
için Xbar kullanılamaz ve sistematik hata (teknisyenin yanlılığı) tahmin edilemez. Burada
birincil kalite kontrol prosedürleri, teknisyenler arasında değişkenliği değerlendirmek
için S çizelgesi, her 5 veya 10 kalite kontrol numunesinden sonra teknisyenler arasında
sistematik farklılıkları değerlendirmek için ise, iki yanlı değişkenlik analizi kullanılır.

7.10.1 İki veya daha fazla sayıda teknisyenden alınan sonuçların karşılaştırması
• Ortalamalarına karşı iki tahmini değer arasındaki farklılığın grafiklenmesi (Bland ve
Altman, 1986). Aynı numuneyi inceleyen iki teknisyenin sperm konsantrasyonu
tahminlerinin karşılaştırmasının Şekil 7.3’dekine benzer bir grafik oluşturması gerekir.
Şekil 7.3’de bir teknisyen ve bir bilgisayar yazılımının karşılaştırmalı olarak sperm
motilitesi tahminlerini göstermektedir.
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Şekil 7.3 İleri hareketli sperm yüzdesinin Bland-Altman grafiği manuel plotu ve CASA’yla hesaplanması

Farklılık (%)

Grafik, ortalamaya (manuel + CASA)/2) göre iki yöntemle (manuel-CASA) elde edilen sonuçlar arasındaki farklılığı
göstermektedir.

Ortalama (%)
Veriler için HWG Baker’dan izin alınmıştır.

• Farklılıkların ortalama + SS’sını hesaplama (ikili karşılaştırmalar): Aynı numune her
iki teknisyen tarafından incelendiğine göre, ortalamalar arası farklılığın sıfır olması
gerekir. İkili t-testiyle değerlendirildiği gibi, sıfırdan herhangi bir anlamlı farklılık iki
teknisyen arasındaki yanlılığı (sistematik farklılık) göstermektedir.
• İki numune sonuçlarının karşılaştırmalı grafiği (Youden grafiği): Her biri iki ayrı
numuneyi inceleyen birkaç teknisyenin sperm konsantrasyonu tahminlerinin,
Şekil 7.4’dekine benzer bir grafik kalıbı oluşturması gerekir. Her bir teknisyen (iç
kalite kontrol) veya merkez (dış kalite kontrol) için iki numuneye ilişkin değerler
karşılaştırmalı olarak grafiklenmiştir. Noktalı yatay ve dikey çizgiler deneyimli
teknisyenler (iç kalite kontrol) veya referans laboratuvarların (dış kalite kontrol)
sonuçlarına göre % 95 güven aralığı limitlerini göstermektedir. Bu çizgilerin
kesişmesiyle tanımlanan alan, değerlerin içeri düşmesi gereken hedef penceresidir.
Bir numunenin değeri, doğru değer aralığı içinde olmasına karşın, diğer numunenin
dışarda kalması (1 rakamıyla işaretlenmiş) rastlantısal hataları, her iki numuneye
ait değerler çok yüksek (sağ üst panelde 2 rakamıyla işaretlenmiş) veya çok düşük
(sol üst panelde 2 rakamıyla işaretlenmiş) ise sistematik hataları göstermektedir.
Rastlantısal hatalar en büyük olasılıkla bir numunenin çok düşük ve diğerinin çok
yüksek (3 rakamıyla işaretlenmiş) olmasına katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM 7

Kalite güvencesi ve kalite kontrolü

193

Şekil 7.4 Sperm konsantrasyonunun Youden grafiğiyle hesaplanması.
İki numunenin (A, B) birkaç teknisyen tarafından analiz grafiği. Her iki analiz sonuçları birbirleriyle karşılaştırmalı
olarak işaretlenmiştir. Her bir teknisyenin (veya dış kalite kontrole dahil laboratuvarın) verdiği sonuçlar, farklı
simgeler ve renklerle gösterilebilir. Paneller içindeki  işaretli sonuçlar, olasılıkla sistematik hatalara bağlıdır.
Paneller içinde  ve  ile işaretlenmiş sonuçlar ise, rastlantısal hatalara bağlı olabilir.

B Numunesi (106/ml)

A Numunesinin hedef aralığı

Hedef penceresi

B numunesinin
hedef aralığı

A numunesi (106/ml)

• İki yönlü değişkenlik analizi: Birçok istatistik kitabında bu teknik tanımlanmıştır (örn:
Armitage ve ark., 2002). Bu teknik, teknisyenler arasında farklılıkların istatistiksel
testleriyle birlikte bilgisayar programlarına alınmıştır. Yukarıdaki eşleştirilmiş
karşılaştırmada olduğu gibi, tüm teknisyenlerin tahminleri arasındaki farklılığın ‘sıfır’
olması gerekmektedir. O halde, her bir teknisyenin her bir numunesi için ortalama
değerden farklılıklar ve her bir teknisyen için bu farklılıkların ortalaması ve standart
sapması hesaplanmaktadır. Ortalama farklılığa göre farklılığın mutlak değerinin
3 standart hatadan fazla olduğu sonuçlar bildiren teknisyenlerin yanlı olduğu
belirtilmiştir.
Teknisyenler arasında farklılıkların formal istatistiksel testi, doğrudan istatistik yazılım
programlarından indirilebilen iki yönlü değişkenlik analiz tablosunun F-testine
dayanmaktadır. Hatanın ortalama karekökü (σ^) rezidüel veya hatanın karekökü olup,
ortalama karekök değişkenlik analizi tablosundan elde edilebilir. Standart hataların
yaklaşık 2,5 katından daha yüksek ortalama farklılıkların yalnızca rastlantısal değişkenlik
(< % 1,2) sonucu oluşması mümkün değildir. Teknisyenler arasındaki farklılıklar anlamlı
olsun veya olmasın, hangisinin beklenenden daha yüksek olduğunu belirlemek için,
teknisyenlerin verdikleri sonuçların ortalamaları veya ortalama farklılıklarının gözden
geçirilmesi gereklidir. Bilgisayar istatistik yazılım paketlerinin tümü, teknisyenler
arasındaki farklılıkların standart hatasını vermemekte, bu değerlerin ayrı ayrı
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hesaplanması gerekebilmektedir. Teknisyenler arasındaki belirgin farklılıkların, tutarlılığın
nasıl iyileştirilebileceğinin belirlenmesi için, tüm prosedürlerin gözden geçirilmesini teşvik
etmesi gerekir.
Kutu 7.6’da çalışılmış numune, doğrudan sperm konsantrasyonlarına bakarak
teknisyenler arasındaki farklılıklara ilişkin standart hatanın nasıl hesaplandığını
göstermekte, bu değerlerin yalnızca rastlantısal değişkenlikten bekleneceklerden
daha yüksek olup-olmadığını değerlendirmektedir. Doğrudan gözlemlere bakarak
hesaplamalar yaparken, yuvarlama hatalarından kaçınmak için değerlerin yazımına
yeterli sayıda ondalık basamak ayrılmalıdır.
7.10.2 Aylık ortalamaların izlenmesi
Birincil iç kalite kontrol prosedürleri, teknisyenlerin bireysel ve teknisyenler arasındaki
farklılıkların değerlendirilmesine dayandığından, semen analizinin sonuçlarına bakarak
sonuç takip eğilimleri hakkında fikir edinilebilir.
Belli bir dönemde (örn. ayda bir) incelenen hastaların tümü için ortalama değerler, bir Xbar
çizelgesi üzerine işaretlenebilir. Uyarı ve önlem almaya başlama limitleri, ortalamanın her
iki tarafında 2 ve 3 standart hata değeri erimindedir. İlk gözlemlerin standart sapması,
her bir zaman aralığında yapılan semen analizleri sayısının kareköküyle bölünerek
veya ortalamanın doğrudan gözlemlenen dağılımına göre ortalamanın standart hatası
hesaplanabilir. En azından 6 aylık gözlemle kontrol limitleri belirlenmeli ve düzenli aralıklarla
gözden geçirilmelidir. Her bir ortalama için en azından 20 sonuç elde edilmiş olmalıdır.
Küçük bir laboratuvarın, bir aydan uzun süre boyunca elde edilen sonuçları biriktirmesi
gerekebilir. Bu yöntem, normal değerleri olan hastaların aylık ortalamalarının takibi,
ortalamadan herhangi bir sistematik sapmanın hızla belirlenmesi için kümülatif toplam
(CUSUM) çizelgelerinin kullanılması gibi yaklaşımlarla iyileştirilmiştir (Barnett, 1979).
Beklenen değerlerden sapmalar, farklı hasta özellikleri (incelenmekte olan deneklerde
zamana bağlı değişiklikler, aynı erkeklerde yinelenen testlerin sayısında bir değişiklik,
farklı infertilite tiplerine sahip erkeklerin sevk kalıplarındaki değişiklikler) veya teknik
faktörleri (teknisyenler, laboratuvar stokları, mevsimsel sıcaklık derecelerindeki
değişiklikleri vs.) yansıtabilmektedir.

7.11 Dış kalite kontrolü ve kalite güvencesi
Dış kalite kontrol tam bir kalite kontrol sürecinin bütünleşik bir bölümünü oluşturmaktadır
(Cekan ve ark., 1995). İç kalite kontrol analiz sonuçlarını izlerken, dış kalite kontrol
laboratuvar prosedürlerinin kontrol altında olduğundan emin olmak için, verilerin
toplanması ve bildirimine ilişkin laboratuvar prosedürlerinin tümünü denetlemektedir.
Dış kalite kontrol, bir laboratuvarın sonuçlarının diğerleriyle karşılaştırmasına olanak
tanımaktadır. Farklı yöntemlerin değerlendirilmesine olanak tanımakta ve tek bir
laboratuvarda mevcut olması mümkün olmayan bir ölçekte karşılaştırmaktadır.
Dış ve iç kalite kontrol, tamamlayıcı süreçlerdir. Kontrol numuneleri yeterince
maskelenmediği veya seçildiği takdirde, dış kalite kontrol iç kalite kontrolle belirgin
olmayan sorunları doğrulukla ortaya çıkartabilmektedir. Dış kalite kontrol, bir
laboratuvarın yöntemlerinin doğrulukla ve kararlı bir biçimde izlenmesine olanak tanıma
gibi bir avantaja sahiptir (Plaut ve Westgard, 2002). Ancak, dış kalite kontrol numuneleri
açıkça dış kaynaklı olduğundan, özel bir yöntemle ele alınabilmektedir. Bu yöntemin
mümkün olduğu kadar rutin numuneler gibi prosedürden geçirilmesine dikkat edilmelidir.
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Kutu 7.6 Teknisyenler arasında sistematik farklılıkların değerlendirilmesi
Aşağıdaki tablo, beş kalite kontrol numunesinde üç teknisyen tarafından hesaplanan sperm
konsantrasyonlarını göstermektedir. Sperm konsantrasyonu (106/ml)
Numune
A Teknisyeni
B Teknisyeni
C Teknisyeni
Numunenin ortalaması

1
108
103
104
105,0

2
45
47
46
46,0

3
100
102
89
97,0

4
50
50
41
47,0

5
92
96
88
92,0

Her bir gözlemdeki ortalamadan, semen numunesine ait ortalama çıkartılarak, numunenin
ortalamasına göre oluşan (dij) farklılıklar hesaplanır.
Numune
A Teknisyeni
B Teknisyeni
C Teknisyeni

1
3,0
–2,0
–1,0

2
–1,0
1,0
0,0

3
3,0
5,0
–8,0

4
3,0
3,0
–6,0

5
0,0
4,0
–4,0

Her bir teknisyen için bu farklılıkların ortalaması, mj = Σidij/n ve standart sapması, sj =√(Σidij2/(n–1))
hesaplanır. Burada n semen numunelerinin sayısını gösterir.

A Teknisyeni
B Teknisyeni
C Teknisyeni

Ortalama
(m)
1,600
2,200
–3,800

SS
(s)
1,949
2,775
3,347

Ortalama /standart hata
(m/se(m))
1,836
1,773
–2,539

C teknisyeni için numunenin ortalamasından ortalama farklılık –3,8 × 106/ml veya 5,7 (–3,8–
(1,6+2,2)/2) × 106/ml olup diğer iki teknisyenin ortalamasından daha düşüktür. Yetersiz
değerlendirmenin rastlantısal bir değişkenlikle (hata) uyumlu olup-olmadığını belirlemek için
^
teknisyenlerin bulduğu farklılıkların standart sapmalarından hatanın ortalama kare kökü σ = V(Zjsj2/
^
(t –1)) hesaplanır. Burada, t teknisyenlerin sayısını göstermektedir. Bu örnekte σ = 3,369 × 106/ml.
^
Her bir teknisyene ilişkin ortalama farklılığın standart hatası se(mj) = σ V((1–1/t)/n), veya 1,230 × 106/
6
ml. C teknisyeninin ortalama farklılığının mutlak değeri (3,8 × 10 /ml) 3 standart hatadan daha büyük
ve dolayısıyla beklenen sıfır değerinden daha büyüktür (teknisyenler arasında herhangi bir sistematik
farklılık olmadığı varsayılarak).
Teknisyenler arasındaki farklılıkların formal bir istatistiksel testi, teknisyenler ve kalite kontrol
numunelerinin iki yönlü değişkenlik analizinden türeyen F testine dayanmaktadır. Yukarıdaki sperm
konsantrasyonlarını kullanarak oluşturulan değişkenlik analizi tablosu aşağıda verilmektedir.
Kaynak

Karelerin
toplamı
Kalite kontrol numuneleri
9807,6
Teknisyenler
109,2
Hata
90,8
Toplam
10007,6

Serbestlik
dereceleri
4
2
8
14

Ortalama
kare
2451,90
54,60
11,35

F-orantısı P-değeri
216,03
4,81

< 0,001
0,042

Hatanın ortalama kare kökü √11,35 = 3,369 × 106/ml olup, yukarıda elde edilenle özdeştir. Farklı taze
semen numunelerinden alındıkları için, beklendiği gibi kalite kontrol numuneleri arasındaki farklılıklar
çok geniş (P < 0,001) (2 ve 8 serbestlik derecesiyle F = 4,81, P = 0,042), 0,05 düzeyinde anlamlı
olup bu farklılıkların yalnızca rastlantısal değişkenlikten beklenenden daha büyük ölçekli olduğunu
düşündürmektedir.
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Kutu 7.7 İç kalite kontrol prosedürlerinin başlıca özellikleri
Dış kalite kontrol
materyali material

Teknisyenlerin sayıs

Prosedür

Belirlenen hatalar

Xbar çizelgesi

yanlılık, genel
değişkenlik, doğruluk

S çizelgesi

yanlılık/kesinlik

stok/taze

birkaç

İki yönlü ANOVA

yanlılık/kesinlik

stok/taze

birkaç

Bland-Altman

yanlılık/kesinlik

stok/taze

iki

Eşleştirilmiş testler
Youden Grafikleri

yanlılık/kesinlik
yanlılık/kesinlik

stok/taze
stok/taze

iki
birkaç

stok

bireysel birkaç

Dış kalite kontrol, meslektaşların yaptığı karşılaştırmaları ve yetkinliği test programlarını
kapsar. Burada numunelerin özdeş olduğu ve analiz için katılımcı laboratuvarların
tümüne gönderildiği varsayılır (Cembrowski ve Carey, 1989). Laboratuvarlar, sonuçlarını
merkezi bir laboratuvara gönderir. Burada veriler, aykırı değerler açısından incelenir,
katılımcı laboratuvarların performansını belirlemek için ortalamalar ve standart sapmalar
hesaplanır. Ek 8’de semen analizi için ulusal dış kalite kontrol programlarının bir listesi
verilmiştir.
7.11.1 Dış kalite kontrol sonuçlarının değerlendirmesi
Dış kalite kontrol şemaları, laboratuvarlara hem kendi hem de diğer katılımcı
laboratuvarların sonuçları hakkında bilgiler sunmaktadır. Doğru ölçümler, sperm
konsantrasyonunun birçok hemositometre sayımları, sperm motilitesinin bilgisayar
yardımlı analizlerinde spesifik hedef değerlerin belirlenmiş olup-olmadığı, sonuçları
iyice denetlenen referans laboratuvarlardan elde edilip-edilmediği veya tüm katılımcı
merkezlerden gelen “kırpılmış” ortalamaları olup-olmadığı araştırılmalıdır. Sonuçlar,
sıklıkla sütun diyagramı gibi grafiklerle gösterilir. Aynı dış kalite kontrol numunesi birkaç
kez kullanılmışsa, bu numuneye ait laboratuvar sonuçlarının yanlılık ve değişkenliği de
bildirilecektir.
Analiz için iki numune verildiğinde, sıklıkla her bir numunenin değerlerinin x ve y
eksenlerine noktalarla işaretlendiği Youden grafiği oluşturulur (bkz Şekil 7.4). Noktalarla
gösterilen değerlerin dağılımı ve sapma diyagramından, değerlendirmelerinde açıkça
merkezlerin farklılaşma boyutu görülür. Farklı yöntemler (sayma kamaraları, boyalar
veya değerlendirme kriterleri) veya farklı merkezleri gösteren, farklı simgeler veya renkler
kullanılarak grafik üzerinde ilâve veriler de gösterilebilir.
İkiden fazla sayıda numunenin dağıtımı grafiklendiğinde, yanlılığın (belirlenmiş değerden
farklılık) değişik yönleri gösterilebilir. Örneğin:
• yanlılığın indeks skoru (BIS): yanlılık değerinin seçilmiş değişkenlik katsayısıyla
bölümü x 100; bu değer pozitif veya negatif olabilir.
• değişkenlik indeks skoru (VIS): BIS’e benzemekle birlikte her zaman pozitiftir.
• kullanılan ortalama BIS veya VIS skorları (MRBIS, MRVIS): eğilimlerin
değerlendirilmesine yardımcı olur.
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Düşük MRBIS ve MRVIS değerleri, sonuçların belirlenmiş değerlere yakın olduğunu
gösterir. Düşük MRBIS ve yüksek MRVIS rastgele hataya, yüksek MRBIS ve MRVIS ise
sistematik hatalara işaret etmektedir. Başarılı/başarısız veya derecelendirme şeklinde
bildirilen sonuçlar, laboratuvar denetimi ve sertifikasyonu için yararlıdır.
Performansı takibi için basit bir yöntem de; her parametre için x ekseninde işaretlenen
hedef değere karşı, laboratuvar sonuçlarını y ekseni üzerinde göstermektir. Bu
yaklaşım, laboratuvar değerlerinin özdeşlik hattına ne kadar yakın düştüğünü açıkça
göstermektedir. Alternatif olarak hedef değerlerden farklılıklar bir Bland-Altman
grafiğinde gösterilebilir (bkz Şekil 7.3).
7.11.2 Kontrol dışı sonuçlara yanıtlar
Dış kalite kontrol programlarından elde edilen esas bilgiler, laboratuvar ve laboratuvar
yöntemlerinin yanlılık veya doğruluk dereceleriyle ilişkilidir. Laboratuvarların,
yöntemlerinin doğruluk derecelerini sürdürmeleri veya iyileştirmeleri arzulanır (Plaut
ve Westgard, 2002). Sonuçları, belirlenen kabul görmüş değerlerden veya dış kalite
kontrollerinin ortalamasından sürekli daha yüksek veya daha düşük olan laboratuvarların,
yöntemlerini yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış kalite kontrol sonuçlarında
büyük bir değişkenlik, genellikle iç kalite kontrol sonuçlarında da geniş bir değişkenlikle
ilişkili olup, numuneden numuneye prosedürlerin değerlendirmesindeki tutarsızlıklara
işaret etmektedir. Bu el kitabındaki önerilere uyumlu olduğundan emin olmak için, teknik
prosedürler dikkatlice yeniden değerlendirilmelidir.
Uygun önlemler, yeniden eğitim ve yeniden test edilmelerle birlikte, iç kalite kontrol
için (bkz Bölüm 7.9.3) tartışılanları kapsamaktadır. Tablo 7.2–7.5, semen analizinde ve
önerilen çözümlerde potansiyel değişkenlik kaynaklarını göstermektedir. Laboratuvarlar
arasında bilgili personelin değiş-tokuşu, dış kalite kontrol sonuçları iyi olan
laboratuvarlarda teknisyenlerin eğitimi, sıklıkla yararlı olabilmektedir. Dış kalite kontrol
sonuçları iyi bir laboratuvardan gelen bir danışman, yinelenebilirliği iyileştirmek için
yöntemlerin nerede değiştirilmesi gerekeceğini görebilecektir.

7.12 Kalite kontrol sıklığı ve önceliği
Kalite kontrol numuneleri rutin olarak analiz edilmelidir. Analizlerin sıklığı, ulusal ve
yöresel önerilerle belirlenebilir, laboratuvar ruhsatlandırma yasaları ve akreditasyon
ajansları tarafından istenebilir. Bazı yönetmelikler, kalite kontrol numunelerinin her gün
analiz edilmesini ve hasta sperm konsantrasyonlarının değerlendirilmesini, aksi halde
numunelerin % 1–5’inin iç kalite kontrolü için ayrılmasını gerektirir.
Kalite kontrol numunelerinin kullanım endikasyonları:
• eski ve yeni işe girmiş personelin takibi;
• yeni laboratuvar donanımı, stokları, prosedürleri veya iç kalite kontrol serileri
geldiğinde.
Kutu 7. 8, pratikte genel bir iç kalite kontrolünü programlama kılavuzunu içermektedir.
Bu zaman çizelgesi, laboratuvardaki işyüküne bağımlı olacaktır. Kutu, farklı protokollerin
önceliklerini göstermektedir. Kısıtlı mali kaynaklarla çalışan bazı laboratuvarlar için, bazı
prosedürlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir.
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Kutu 7.8 Kalite kontrolün zaman çizelgesi
Her zaman

numunelerin gözetimi ve sonuçlar arasında korelasyon

Haftada bir / ayda bir

farklı teknisyenler tarafından mükerrer iki ölçümün incelenmesi

Ayda bir / 3 ayda bir

ortalama değerlerin incelenmesi

3 ayda bir / 6 ayda bir

dış kalite kontrol sürecine katılım

6 ayda bir / yılda bir

pipetler, sayma kamaraları ve diğer donanımın kalibrasyonu

Kutu 7.9 Kalite kontrol testlerinin özeti
Parametre
Materyal
Hedef
değer
Konsantrasyon

Morfoloji

Motilite

Vitalite

Doğruluk
derecesi
Yanlılık

Kesinlik Öncelik
(1>2>3)
S çizelgesi, 2 yönlü ANOVA
1

IQC taze

Yok

IQC stok

Var

Xbar çizelgesi

S çizelges

3

EQC

Var

Xbar çizelgesi

S çizelges

2

IQC taze

Yok

S çizelgesi, 2 yönlü ANOVA

1

IQC stok

Var

Xbar çizelgesi

S çizelgesi

3

EQC
IQC taze

Var
Yok

Xbar çizelgesi

S çizelgesi
S çizelgesi, 2 yönlü ANOVA

2
1

IQC stok

Var

Xbar çizelgesi

S çizelgesi

3

EQC

Var

Xbar çizelgesi

S çizelgesi

2

IQC taze

Yok

S çizelgesi, 2 yönlü ANOVA

1

IQC stok
EQC

Var
Var

S çizelgesi
S çizelgesi

3
2

Xbar çizelgesi
Xbar çizelgesi

IQC: iç kalite kontrol, EQC: dış kalite kontrol

7.13 Eğitim
Teknisyenler eğitilirken, yeni analizler tanıtılırken veya mevcut yöntemlere
modifikasyonlar yapılırken kalite kontrole benzer bir yaklaşım kullanılabilir. Eğitilen
teknisyenler aşağıda özetlenen yaklaşımlara aşina olmalıdır.
7.13.1 Sperm konsantrasyonunu değerlendirmede zorluk yaşandığında faydalı pratik ipuçları
• Karıştırma ve dilüsyon prosedürlerini, sayma kamarasının karelerini ve hesaplamaları
gözden geçirin.
• Sayma kamarasını doldurduktan sonraki 10–15 dakika içinde numuneleri okuyun.
Daha sonra oluşan buharlaşma, kamara içindeki spermlerin konumunda farkedilebilir
etkilere neden olmaktadır.
• İki teknisyen iki okülerli veya video kamera ve bir TV ekranıyla donanmış bir
mikroskop kullanarak birlikte çalışmalı; dilüsyonu, sayma kamarasını doldurma ve
sayım süreçlerini karşılaştırmalıdır. Aynı doldurulmuş sayma kamarasını saymalı,
sıralar veya büyük karelerdeki değerleri karşılaştırarak farklılıkların kaynağını
bulmalıdır.
• Sayım ve eğitim seanslarında, spermin çizgi üstünde mi kaldığı yoksa sayıma
dahil edilmesi mi gerektiği kararını vermek, oküler sahasındaki karelerde spermleri
incelemek için, iki teknisyen iki okülerli mikroskopla numuneyi aynı anda incelesin.
• Tablo 7.2.’yi gözden geçirin.
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Tablo 7.2 Sperm konsantrasyonunun değerlendirilmesinde değişkenlik (hata) kaynakları ve önerilen çözümler.
Prosedür

Çözümler

Kontrol

Seyreltmeden önce semen numunelerinin yeterince
karıştırılmaması

Eğitim, SOP
(standart çalışma
prosedürleri)

İkişer kez dilüsyon

Seyreltim hataları (örn: 1:20 dilüsyonun 1+20 olduğunu
varsayarken gerçekte 1+19’dur)

Eğitim, SOP

IQC (iç kalite kontrol)

Pipetleme cihazı kalibre edilmemiş (örn: pipet 100 µl’ye
ayarlıyken gerçekte hacmi 95 µl veya 110 µl’dir)

Donanımın bakımı,
SOP

İkişer kez dilüsyon IQC,
EQC (dış kalite kontrol)

Uygun olmayan pipet kullanımı (örn: pozitif deplasman pipeti
yerine, hava pipetinin kullanılması)

Eğitim, SOP

İkişer kez dilüsyon IQC,
EQC

Seyreltme için düşük hacimlerin kullanılması, temsil edici bir
örneklemin yapılmamış olması riski taşır

Eğitim, SOP

İkişer kez dilüsyon IQC,
EQC

Seyrelticiye numuneyi koymadan önce, artık semenin pipet
ucu dışından silinip atılmaması

Eğitim, SOP

IQC

Sayma kamarası temiz veya kuru değil

Eğitim, SOP

İkişer kez değerlendirme

Sayma kamarası hatalı monte edilmiş veya doldurulmuş (örn:
sütunların üzerindeki kirli kırıntılar lamel-lam arası mesafeyi
değiştirebilir).

Eğitim, SOP

İkişer kez değerlendirme

Semenin karıştırılmasıyla dilüsyon için numuneden örnek
alınması arasında çok fazla zaman geçmiş olması (semen
içindeki spermler hemen çökmeye başlar)

Eğitim, SOP

İkişer kez dilüsyon ve
değerlendirme

Dilüsyonun vortekslenmesiyle kamaranın doldurulması
arasında çok fazla zaman geçmesi (seyreltilmiş spermler
hemen çökmeye başlar)

Eğitim, SOP

İkişer kez dilüsyon ve
değerlendirme

Mikroskop uygun biçimde temizlenmemiş veya
ayarlanmamıştır. Hatalı büyütme

Eğitim, SOP

IQC ve EQC

Analizden önce, sayma kamarasını doldurduktan sonra
yeterince uzun süre beklenmemesi (çökelme için yeterince
zaman tanımama)

Eğitim, SOP

İkişer kez
değerlendirme, IQC,
EQC

Spermin çökmesi sırasında hemositometre kamarası yatay
konumda değil veya bu sırada kamara nermlendirilmiş
ortamda tutulmamış

Eğitim, SOP

İkişer kez
değerlendirme, IQC,
EQC

Spermleri tanımama (örn: hücre döküntülerini sperm olarak
sayma veya tanınması zor spermleri atlama)
Bir sırada çok az veya fazla sayıda kareyi değerlendirme
(hatalı hesaplama), sıranın ortasında değerlendirmeyi kesme
Çok az sperm sayımı yüksek bir örneklem hatasına yol
açmaktadır

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Sayma kamarasında sayımda tutarsız davranma (üst, alt, sol
ve sağ sınır çizgilerindeki spermler sayılırsa konsantrasyon
abartılı hesaplanmış olur)

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Çok anahtarlı sayıcının bozulması

Donanımın bakımı

IQC, EQC

Dilüsyonun hesaplanması veya düzeltilmesinde matematiksel
hata

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Sayma kamarasının kapiller yöntemle doldurulması (dolum
sırasında spermlerin eşit olmayan dağılımı)

Eğitim, SOP

IQC, EQC
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7.13.2 Sperm morfolojisini değerlendirmede zorluk yaşandığında faydalı pratik ipuçları
• Bu el kitabındaki kılavuzlara uyun: mikrografileri ve her bir sperme ilişkin yorumları
inceleyin.
• Sınırda morfolojisi olan spermlere özellikle dikkat edin. Bu spermler anormal olarak
sınıflandırılmalıdır.
• İki okülerli mikroskop veya bir video kamera ve bir TV ekranlı monitörü olan skorlama
ve eğitim seansı yürütün.
• Tablo 7.3’ü gözden geçirin.

Tablo 7.3 Sperm morfolojisinin değerlendirilmesinde değişkenlik (hata) kaynakları ve önerilen çözümler
Prosedür

Çözümler

Mikroskop iyi bir şekilde temizlenmemiş veya
ayarlanmamış. Hatalı büyütme oranı

Eğitim, SOP (standart
çalışma prosedürleri),
donanımın bakımı

Kontrol
IQC (iç kalite kontrol),
EQC (dış kalite
kontrol)

Semen analizinden önce yeterli eğitimin alınmamış olması Eğitim

IQC, EQC

Kesin kılavuzlara dayanmayan öznel teknikler

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Meslektaşların sınıflandırma sistemleri üzerine etkileri
(analiz sırasında değişikliklere neden olabilir)

Eğitim

IQC, kontrol
çizelgeleri

Yayma preparatı hazırlarken semenin yeterince
karıştırılmamış olması

Eğitim, SOP

IQC

Yayma preparatının iyi hazırlanmamış olması (çok kalın
veya çok ince)

Eğitim, SOP

IQC

Yetersiz boyama tekniği (örn: açık, koyu veya çok
fazla boyanmış arka plan)

Eğitim, SOP

IQC

Lamın kenarındaki spermlerin değerlendirilmesi

Eğitim, SOP

IQC

Düz olmayan veya diğer spermlerle örtüşen
spermlerin sayılmaya çalışılması

Eğitim, SOP

IQC

Görme alanındaki tüm spermlerin sayılmaması,
değerlendirme için sperm seçimi

Eğitim, SOP

IQC

Zamanla boyanın soluklaşması (stoklanmış iç kalite
kontrol numuneleri için)

Eğitim, SOP

IQC, kontrol çizelgesi

Yüzün katları kadar sperm sayılmadığı takdirde
yüzdelerin hesaplanmasında hatalar

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Çok anahtarlı sayıcıda arıza

Donanımın bakımı

IQC, EQC

7.13.3 Sperm motilitesini değerlendirmede zorluk yaşandığında faydalı pratik ipuçları
• Değerlendirmeye başlamadan hemen önce hazırlık yapın. Yanlılık olasılığını azaltmak
için semenin lamel altında kayması durduktan sonra genel motiliteyi değerlendirin.
• Rastgele alan seçimi yapın. Kasıtlı olarak hareketli spermlerin yüksek veya düşük
sayıda olduğu alanları seçmeyin. Bunu başarmanın bir yolu da, bir alan seçilene
kadar okülerden bakmamaktır.
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• Sayıma başlamadan önce hareketli spermlerin gözlem alanına girmesini beklemeyin
• Hızla inceleyin. Sperm konsantrasyonuna bağlı olarak her seferinde gözlem alanının
bir bölümünü inceleyin.
• Analiz sırasında incelediğiniz sahaya, yüzen spermleri saymaktan kaçınmak için,
gözlem alanının bir bölümünde çok fazla zaman harcamayın.
• İleriye doğru hareketli, ileriye doğru hareket etmeyen ve hareketsiz spermleri iki
aşamada inceleyin. Teknikte sorunlar varsa incelemeyi bir de ters taraftan başlayarak
yapın.
• Tablo 7.4’i gözden geçirin.

Tablo 7.4 Sperm motilitesini değerlendirirken değişkenlik (hata) kaynakları ve önerilen çözümler
Prosedür

Çözümler

Kontrol

Numuneden eş örnek almadan önce numunenin uygun
biçimde karıştırılmaması

Eğitim, SOP
(standart çalışma
prosedürleri)

İkişer kez örneklem
ve değerlendirme,
IQC (iç kalite
kontrol)

Analizden önce lam hazırlandıktan sonra çok uzun süre
bekleme (spermler hızla canlılıklarını kaybeder)

Eğitim, SOP

İkişer kez örneklem
ve değerlendirme,
IQC

Uygun olmayan derecede yüksek ısı (çok yüksek ısılar
spermleri öldürecektir)

Eğitim, SOP,
donanımın bakımı

IQC

Mikroskop iyice temizlenmemiş veya ayarlanmamış. Hatalı
büyütme oranı

Eğitim, SOP,
donanımın bakımı

IQC, EQC

Okülerde klavuz gridin olmaması

Donanımın bakımı

IQC, kontrol
çizelgesi

Lamın kenarlarındaki spermlerin analizi (lamın dışındaki 5
mm’lik bölümde spermler ölecek veya çok yavaşlayacaktır

Eğitim, SOP

İkişer kez
değerlendirme,
IQC

Değerlendirmenin çok yavaş yapılması (değerlendirme
sırasında diğer spermler tanımlanmış alan içine
sürüklenecektir)

Eğitim, SOP

IQC

Çok anahtarlı sayıcı arızası

Donanımın bakımı

IQC, EQC

Yüz sayısının katları kadar sperm sayılmadığında yüzdelerin
hesaplanmasındaki hatalar

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Öznel yanlılık (sürekli çok yüksek veya çok düşük derecede
hareketli spermler)

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Motiliteyi azaltan hazırlık aşaması koşulları (örn: ısı
değişiklikleri, kuvvetle karıştırma, toksinlerle kontaminasyon)

SOP

IQC

Analiz için rastgele mikroskobik alan seçimi yapılmaması,
analizde gecikme (örn: analize başlamak için hareketli
spermlerin, incelenen mikroskobik alana veya kare içine
girmesini bekleme)

Eğitim, SOP

IQC, EQC
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7.13.4 Sperm vitalitesini değerlendirmede zorluk yaşandığında faydalı pratik ipuçları
• Kırmızı (ölü) ve pembe (canlı) sperm başlarının ayrımına özel dikkat gösterin.
Açık pembe renkli boya tutan sperm başlarına sahip spermler canlı olarak
değerlendirilmiştir. Boya, boyun bölgesiyle sınırlı olduğu ve baş bölgesinin geri kalan
bölümü boyanmadığında “boyun membranında kaçak” olduğu düşünülür, hücre
ölümü ve toplam membran parçalanmasının işareti olarak düşünülemez.
• Eozin-nigrozin yöntemini kullanmayı düşünün (bkz Bölüm 2.6.1).
• Tablo 7.5’i gözden geçirin.

Tablo 7.5 Sperm vitalitesini değerlendirirken değişkenlik (hata) kaynakları ve önerilen çözümler
Prosedür

Çözümler

Kontrol

Mikroskop iyice temizlenmemiş veya ayarlanmamış. Hatalı
büyütme oranı

Eğitim, SOP
(standart çalışma
prosedürleri),
donanımın bakımı

IQC (iç kalite kontrol),
EQC (dış kalite kontrol)

Uygun olmayan boyama, bazı boyama fomülleri spermleri
öldüren hipoozmotik ortamın oluşmasına yol açmaktadır

Eğitim, SOP

Motiliteyle
karşılaştırma

Boyama için çok fazla bekleme

Eğitim, SOP

Motiliteyle
karşılaştırma

Doğrudan yayma preparatı hazırlanmazsa, kuru sürüntü
yeniden sıvılaşarak boyanın spermlerin tümü içine sızmasına
izin verecektir

Eğitim, SOP

Motiliteyle
karşılaştırma

Ölü spermlerin abartılı değerlendirmesi (hafifçe pembeye
boyanmış ölü sperm başlarının ölü spermler olarak
algılanması)

Eğitim, SOP

IQC, EQC

Sperm boynuyla sınırlı pembe boyamalı spermlerin ölü
spermler olarak değerlendirilmesi

Eğitim, SOP

IQC, EQC
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Referans değerler ve semen terminolojisi

A1.1 Referans değerler
Semen numunelerinde yapılan ölçümlerin, klinik çalışmalar ve araştırmalar için eşik
değerlerin belirlenmesi ve hastanın tedavisi hakkında karar verilmesinin sağlanması
amacıyla, referans değerlerle karşılaştırılması gerekmektedir. Burada verilen referans
değerleri, semen kalitesi ve fertiliteye ilişkin birkaç prospektif, çapraz-kesişimli
çalışmanın sonuçlarına göre oluşturulmuştur. Bu veriler, doğum kontrol yöntemlerini
bıraktıktan sonraki 12 ay içinde eşleri gebe kalmış fertil erkeklerin, doğrudan geriye
dönük seçimiyle elde edilmiştir (Cooper ve ark., 2009).
• Yalnızca, 2–7 günlük cinsel perhiz dönemi sonrası elde edilen eksiksiz semen
numuneleri değerlendirilmiştir. Her erkekten tek numune alınmış, birkaç numune
verilmişse birincisi bu analize dahil edilmiştir
• Semen hacmi, o sırada Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen yöntemler
kullanılarak ölçülmüştür. Ölçüm için semen tartılmış veya pipetlere ya da dereceli
kaplara aktarılmıştır. Toplam sperm sayısı, tespit edilmiş ve seyreltilmiş numunelerin
konsantrasyonlarının hemositometrik ölçülüyle hesaplanmıştır. Toplam hareketliliğin
(PR+NP), ileriye doğru olan (PR) ve yerinde (NP) hareketliliğin ve hareketsiz
spermlerin değerlendirilmesi, oda sıcaklığında veya 37°C’de gerçekleştirilmiştir.
Yalnızca kesin sınıflama (Tygerberg) yöntemiyle beklenen en yüksek düzeyi (normal
formlar yaklaşık % 35) aşmayan değerleri sunan laboratuvarların normal sperm
morfolojisi verileri kabul edilmiştir. Vitalite, sperm başı membranlarının vital boyayı
(eozin) almamasına göre belirlenmiştir.
• İstatistiksel geleneğe göre, eşik değer olarak iki-yanlı referans aralığının 2,5. yüzdeliği
kabul edilir. Bu eşik değerin altındaki sonuçların, farklı bir popülasyondan geldiği
düşünülebilir. Ancak, yüksek değerlerin fertilite açısından zararlı olması mümkün
olmadığından, semen parametreleri için tek yanlı referans aralığının daha uygun
olduğu düşünülmüştür. Tablo A1.1’de alt referans limitlerinin 5. yüzdelik değerleri,
Tablo A1.2’de ise sıklık dağılımları verilmiştir.
1. Yorum: Tablo A.1.2’deki referans dağılımlar çift, doğum kontrol yöntemlerini bıraktıktan
sonraki 12 ay içinde eşleri gebe kalmış erkeklerin semen karakteristiklerini tanımlamaktadır.
2. Yorum: Baba olmuş bu erkekler seçilmiş bir grubu oluşturduğundan, semen parametreleri
sağlıklı erkek popülasyonundan farklı olabilir.
3. Yorum: Semenin karakteristik özellikleri, hem (erkeğe özgü) bireysel hem de erkekler
arası çok değişken olduğundan, çiftin fertilite durumunu tek başına belirleyemez. Bu
nedenle referans aralıkları, erkeğin fertilite durumuna ilişkin yalnızca bir kılavuz özelliği
taşımaktadır.
4. Yorum: Yüzde 95 referans aralığına düşen semen parametreleri fertiliteyi garanti
etmemektedir.
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5. Yorum: Karakteristik semen özellikleri, burada verilen limitlerin altına düşmüş erkekler
mutlaka kısır değildir; tanımlamaya göre referans aralıkların hesaplanması için semen veren
fertil erkeklerin % 5’i bu belirtilen referans limitlerin altında semen parametrelerine sahiptir.
6. Yorum: Erkek semeninin karakteristik özellikleri, klinik bilgilerin ışığı altında
değerlendirilmelidir.
7. Yorum: Semen kalitesinde bölgesel farklılıklar ya da laboratuvarlar arasında farklılıklar
olabilir. Bu el kitabında tanımlanan teknikleri kullanarak, laboratuvar kendi referans
değerlerini belirlemeyi düşünmelidir.

8. Yorum: Gebe kalmaya kadar geçen süre, kadın partnerin fertilite durumundan da
etkilenmektedir.

Tablo A1.1 Semenin karakteristik özelliklerinin alt referans limitleri (5. yüzdelikleri ve % 95 güven aralıkları)
Parametre

Alt referans limiti

Semen hacmi (ml)

1,5 (1,4–1,7)

Toplam sperm sayısı (106/ejakülat)

39 (33–46)

Sperm konsantrasyonu (106/ ml)

15 (12–16)

Toplam motilite (PR+NP, %)

40 (38–42)

İleriye doğru hareketlilik (PR, %)

32 (31–34)

Vitalite (canlı spermler, %)

58 (55–63)

Sperm morfolojisi (normal formlar, %)

4 (3,0–4,0)

Uzlaşılan diğer eşik değerler
pH

≥ 7,2

Peroksidaz pozitif lökositler (10 /ml)

< 1,0

MAR testi (partiküllere bağlı hareketli spermler, %)

< 50

İmmunobead test (boncukların bağlandığı hareketli spermler, %)

< 50

Seminal çinko (µmol/ejakülat)

≥ 2,4

Seminal fruktoz (µmol/ejakülat)

≥ 13

Seminal nötral glikozidaz (mU/ejakülat)

≥ 20
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Tablo A1.2 Eşleri doğum kontrol yöntemlerini bıraktıktan sonraki 12 ay içinde gebe kalmış çiftlerin erkeklerinin
semen parametrelerinin dağılımı

Parametre (birimler)

N

Yüzdelikler
2,5

5

10

25

50

75

90

95

97,5

Semen hacmi (ml)

1941

1,2

1,5

2,0

2,7

3,7

4,8

6,0

6,8

7,6

Toplam sperm sayısı
(106/ejakülat)

1859

23

39

69

142

255

422

647

802

928

Sperm konsantrasyonu (106/ml)

1859

9

15

22

41

73

116

169

213

259

Toplam hareketlilik (PR+NP, %)

1781

34

40

45

53

61

69

75

78

81

İleri hareketli (PR,%)

1780

28

32

39

47

55

62

69

72

75

Yerinde hareketli (NP, %)

1778

1

1

2

3

5

9

15

18

22

Hareketsiz spermatozoa (IM, %)

1863

19

22

25

31

39

46

54

59

65

Vitalite (%)

428

53

58

64

72

79

84

88

91

92

Normal formlar (%)

1851

3

4

5,5

9

15

24,5

36

44

48

Kaynak: Cooper ve ark., 2009.

A1.2 Terminoloji
Bu el kitabı, sayılar yerine sözcükleri kullanarak referans semen değerlerinden
sapmaları ifade eden terminolojiyi muhafaza etmektedir (bkz Tablo A1.3). Ancak bazı
yazarlar, bu terminolojinin terk edilmesini savunmaktadır (Grimes ve Lopez, 2007).
Terminoloji, yalnızca semen kalitesini sınıflandırmakta ve herhangi bir biyolojik nedeni
düşündürmemektedir (Eliasson ve ark., 1970). Bu terimler, referans aralığının dışında
bulunan numuneleri tanımlamak için kullanılmakta olduğundan, olasılıkla farklı bir
popülasyona aittir. Semen terminolojisinin çoğu tek bir parametreyi göstermektedir.
Ancak, normozoospermi üç sperm parametresini –sperm sayısı, hareketliliği ve
morfolojisi– kapsamaktadır. Bu nedenle, her bir parametre için referans aralığından
sapmalar ayrı ayrı tanımlanabilir.

Kaynaklar
Cooper TG et al. (2009) World Health Organization reference values for human semen
characteristics. Human Reproduction Update (Advance Access Dec 2009).
Grimes DA, Lopez LM (2007) “Oligozoospermia”, “azoospermia”, and other semen-analysis
terminology: the need for better science. Fertility and Sterility, 88: 1491-1494.
Eliasson R et al. (1970) Empfehlungen zur Nomenklatur in der Andrologie. Andrologia, 2: 1257.
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Tablo A1.3 Semen kalitesine ilişkin terminoloji
aspermi

semen yok (retrograd ejakülasyon var veya yok)

astenozoospermi

ileri hareketli spermlerin (PR) yüzdesi alt referans limitin altında

astenoteratozoospermi

hem ileri hareketli spermlerin (PR) hem de morfolojik olarak normal
spermlerin yüzdesi alt referans limitlerinden düşük

azoospermi

ejakülatta hiç sperm yok (uygulanan değerlendirme yönteminin kantitatif
analiz limitine göre)

kriptozoospermi

taze preparatlarda sperm olmamasına rağmen santrifüjlenmiş pellette
gözlenir

Hemospermi
(hematospermi)

ejakülatta eritrositlerin varlığı

lökospermi (lökosito-spermi,
piyospermi)

ejakülatta eşik değer üstünde lökosit varlığı

nekrozoospermi

ejakülatta düşük yüzdede canlı ve yüksek yüzdede cansız spermler

normozoospermi

alt referans limitlerine eşit veya yüksek toplam sperm sayısı (veya
raporlanan sonuca göre, konsantrasyonu)*, ileriye doğru hareketli (PR) ve
morfolojik olarak normal spermatozoa yüzdeleri

oligoastenozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu)* ve ileri hareketli spermazoa yüzdesi

Oligoastenoteratozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu)*, hem ileri hareketli (PR) hem de morfolojik
olarak normal spermlerin yüzdeleri

oligoteratozoospermi

alt referans limitlerinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu)* ve morfolojik olarak normal spermlerin
yüzdesi
alt referans limitinden düşük toplam sperm sayısı (veya raporlanan
sonuca göre, konsantrasyonu)*

oligozoospermi
teratozoospermi

alt referans limitinden düşük yüzdede morfolojik olarak normal spermler

Konsantrasyona göre daha öncelikli olduğundan her zaman toplam sperm sayısı tercih edilmelidir.

Not: “Spermi” son eki ejakülatı ve “zoospermi” spermleri ifade etmektedir. Bu nedenle
aşağıdaki terimler kullanılmamalıdır: astenospermi, astenoteratospermi, kriptospermi,
oligoastenospermi, oligoteratospermi, oligospermi, teratospermi.
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A2.1 Androloji laboratuvarında gerekli temel gereçler
Bu el kitabında anlatılan temel testleri gerçekleştirmek için, bir androloji laboratuvarında
gerekli olan malzemeler ve donanımın listesi aşağıda gösterilmiştir.
Aşağıdaki malzemelerden herhangi birinin referansını bulmak için yardım isterseniz, bu el
kitabında listelenen yayınlanmış bilimsel literatüre başvurun.
A2.1.1 Laboratuvar aşağıdaki genel donanım ve malzemelere sahip olmalıdır:
• hassas terazi,
• su geçirmez malzemeyle kaplı çalışma bankoları,
• kaplar
– keskin nesnelerin atılması için,
– tehlikeli atıklar için,
• Laboratuvar biyolojik emniyet el kitabının (Laboratory Biosafety Manual) kopyası
(WHO, 2004),
• derin dondurucu,
• dezenfektan veya saf suda % 0,1 (v/v) ve % 1 (v/v) sodyum hipoklorit,
• dezenfektan sabun veya antiseptik deri temizleyicisi,
• tek kullanımlık eldivenler,
• göz yıkama veya durulama çözeltisi,
• ilk yardım kiti,
• toksik reaktifler, kimyasallar veya boyalarla çalışılması ve bunların saklanması için
çekerocaklı kabin,
• buzdolabı,
• duş.
A2.1.2 Semen analizi için aşağıdaki malzemeler ve donanıma gerek vardır:
• kapiller tüpler ve mühür mumu (mukus penetrasyon testi için),
• CASA makinesi (isteğe bağlı),
• santrifüjler,
– 300–500 g (rutin sperm ve idrar analizleri için), 1000 g (semen belirteçleri için)
veya 2000 g (viskoz numuneler için)
– 3000 g‘ye ulaşan daha yüksek hızda santrifüj (azoospermik olduğundan
kuşkulanılan numunelerin hazırlanması için) veya 16 000 g’ye ulaşan mikrosantrifüj
(spermden arındırılmış semen elde etmek için) (bkz Kutu A2.1),
• kriyokonservasyon donanımı (isteğe bağlı),
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• spermisitten yoksun, toksik olmayan kondomlar (isteğe bağlı),
•

dilüsyon şişeleri,

•

diseksiyon mikroskobu (isteğe bağlı; hamster oositlerini toplamak için),

•

filtre kâğıdı, 90 g/m2 (boyaların filtrelenmesi için),

• floresan mikroskobu ve objektifler (isteğe bağlı; yüksek duyarlılıklı sperm
konsantrasyon ölçümleri ve akrozom reaksiyon testleri için),
• hemositometreler: geliştirilmiş Neubauer veya alternatifi, 100 µm derinliğinde, kalın
lamelli (4 numara kalınlıkta, 0,44 mm),
• inkübatör (37°C), tercihen % 5 (v/v) CO2’li (isteğe bağlı),
• laboratuvar filmi, kendinden yapışkanlı, esnek,
• laboratuvar çok anahtarlı sayacı (6 veya 9 anahtarlı),
• geniş hacimli sayma kamarası (isteğe bağlı düşük sperm konsantrasyonlarını
değerlendirmek için),
• luminometre (isteğe bağlı; ROS analizi için),
• mikroskop lamları:
– buzlu camlı veya kaba dokulu yazma yüzeyli ve lameller (kalınlık no. 1,5; 0,16–0,19
mm),
– başka bir lam üzerindeki bir damla semeni çekerek yaymalar hazırlamak için
kullanılan düz lamlar,
•

kurşun/ tükenmez kalemler
– buzlu cam lamlar üzerine yazmak için: HB yumuşak uçlu bir kurşun kalem
(Amerikan standartlarına göre 2 no.lu) yeterli olur.
– mum/gres yağı kalemi (sınırlama kalemi-bir lam üzerinde antikor çözeltisi alanını
sınırlandırmak için),
– silinmez sabit kalem,

•

pH (ISFET) elektrodu (isteğe bağlı; viskoz semen numuneleri için),

•

pH kâğıdı (6–10 arası),

• en az 50 watt ışık kaynağı ve aşağıdaki aksesuarları olan faz kontrast mikroskobu
(sperm konsantrasyonu, motilitesi, morfolojisinin değerlendirilmesi için) (bkz Ek 3):
– x10, x20 (veya x25), x40 (veya x63) pozitif fazlı objektifler, x100 yağ immersiyonlu
objektif,
– x40 negatif fazlı objektif (isteğe bağlı; eozin vitalite testi için),
– geniş görüş alanlı x10 (veya x12,5) oküler,
– oküler retikülü (motilite için taranacak alanın değerlendiirlmesi için),
– mikroskop tablası mikrometresi (sperm morfolojisi ölçümü için),
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– England Finder (gridli lam-isteğe bağlı kalite kontrol değerlendirmesi için),
– ısıtılabilir mikroskop tablası (isteğe bağlı; sperm hızını ölçmek için),
• pipetler ve pipet uçları:
– Kauçuk puarlı Pasteur pipetleri veya plastik tek kullanımlık transfer pipetleri ya da
semeni karıştırmak için otomatik pipetler,
– hava deplasman pipetleri (mikropipetler),
– Pozitif deplasman pipetleri (kapiller mikropipetler) 10–100 µl aralığının ölçümü için.
•

semen ve mukus analiz sonuçları kayıt formları (bkz Ek 6),

•

numune karıştırıcıları:
– semeni karıştırmak için iki boyutlu çalkalayıcı veya döner teker (isteğe bağlı),
– seyreltilmiş semen için vorteks karıştırıcı.

•

96 kuyucuklu kültür kabı için seloteyp (isteğe bağlı; fruktoz testi için),

•

semen toplama kabı:
– tek kullanımlık, geniş ağızlı kapaklı kaplar,
– otoklavlanabilir cam numune toplama silindirleri.

• bölmeli lam, tek kullanımlık (isteğe bağlı; kalite kontrol için motilite numunelerinin
hazırlanmasında),
•

spektrofotometre (isteğe bağlı; semen biyokimyasal analizleri),

•

spot plate, porselen veya borosilikat cam (eozin-nigrozin testi için),

•

kronometre (isteğe bağlı, kalite kontrol numunesinin hazırlanması için),

•

lif bırakmayan kâğıt mendil,

• ısıtıcı plaka: banko üstü (isteğe bağlı; motilitenin değerlendirmesinde lamları önceden
ısıtmak için).
A2.1.3 Aşağıdaki kimyasal maddelere gerek duyulabilir:
• antikorlar (lökositler için CD45),
• köpüklenme önleyici madde (isteğe bağlı kalite kontrol numunelerinin hazırlanması
için),
• hücresel peroksidaz kiti (isteğe bağlı),
• kriyoprotektif medyum (isteğe bağlı),
• dansite gradyan medyumu (spermlerin hazırlanması için),
• fruktoz test kiti (isteğe bağlı),
• glutaraldehit (isteğe bağlı; HOP testi için),
• mineral yağ (isteğe bağlı; HOP testi için),
• nötral α-glikozidaz test kiti (isteğe bağlı),
• Papanicolaou boyası (isteğe bağlı),
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• vazelin (isteğe bağlı; HOP testi için),
• hızlı boyama kiti (isteğe bağlı; sperm morfolojisi için),
• mum (ergime noktası 48–66°C) (isteğe bağlı; HOP testi için),
• çinko ölçüm kiti (isteğe bağlı).

Kutu A2.1 Santrifüjleme güçlerinin hesaplanması
Santrifüjleme sırasında spermlerin maruz kaldığı güç (rölatif santrifüjleme gücü, RCF)
dönme hızına (N, dakikadaki devir, rpm) ve rotorun merkeziyle gücün ölçüldüğü nokta
arasındaki mesafeye (genellikle santrifüj tüpünün dibi) (R= yarıçap, cm) bağlıdır. RCF,
aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 1,118 × 10-5 × R × N2. Örneğin, rotorun yarıçapı 8,6 cm
ve 5000 rpm’de santrifüjleme yapıldıysa santrifüjleme gücü 2404 g; rotor yarıçapı 13,5 cm
ve 3900 rpm’de santrifüjleme yapıldıysa santrifüjleme gücü 2296 g olacaktır. Şekil A2.1’de
rotor yarıçapı ve dönme hızına göre RCF’yi belirleyen bir nomogramı gösterilmektedir.

A2.2 Androloji laboratuvarında potansiyel biyolojik tehlikeler
Semen gibi insan vücudu sıvıları enfeksiyon potansiyeli taşıdığından, özellikle dikkat
sarfedilerek kullanılmalı ve atılmalıdır. Androloji laboratuvarı için semende bulunan en
bulaşıcı mikroorganizmalar; HIV, hepatit B ve C virüsleridir (HBV ve HCV). Laboratuvar
personeli, tüm biyolojik numuneleri potansiyel enfekte materyal olarak düşünmeli ve
onlarla çalışırken uygun dikkati göstermelidir.

A2.3 Laboratuvar personeli için güvenlik prosedürleri
• İnsan numuneleriyle çalışan tüm laboratuvar personeli hepatit B’ye karşı aşılanmalıdır.
• Androloji laboratuvarında hiç kimse bir şeyler yememeli, içmemeli, sigara ve kozmetik
kullanılmamalı, yiyecek saklanmamalıdır.
• Ağız pipeti kullanmak yasaklanmalıdır. Sıvıların manipulasyonu için her zaman
mekanik pipetleme cihazları kullanılmalıdır.
• Laboratuvar personelinin hepsi, laboratuvarda laboratuvar önlüğü veya tek kullanımlık
iş gömleği giymeli, laboratuvardan ayrılırken çıkarmalıdır. Laboratuvar personeli
özellikle taze veya donmuş semenle, seminal plazmayla veya başka biyolojik
numunelerle çalışırken veya bunları içeren kaplarla temas ettiklerinde, tek kullanımlık
eldivenler (pudralı veya pudrasız lastik, lateks veya vinil) kullanmalıdır. Personel
laboratuvarı terk ederken, telefon veya bilgisayar kullanırken eldivenler çıkartılıp
atılmalı, tekrar kullanılmamalıdır.
• Personel düzenli aralıklarla, özellikle laboratuvardan ayrılırken, numunelerle
çalıştıktan, laboratuvar giysilerini ve eldivenlerini çıkardıktan sonra ellerini iyice
yıkamalıdır.
• Personel semenle kontamine olabilen kesici aletlerle kazayla yaralanmamak için
tedbir almalı, çıplak deri, kesikler, soyulmalar veya lezyonlarla semenin temasından
kaçınılmalıdır.
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Şekil A2.1 Rotor yarıçapı ve dönme hızına göre göreceli santrifüjleme gücünü (RFC) okuma nomogramı

B. Dakikadaki devir (r.p.m.) cinsinden
santrifüjleme hızı

C. Rölatif santrifüjleme gücü (xg)

A. Yarıçap (cm) santrifüj orta ekseni merkezinden santrifüj tüpü
kenarındaki bir noktaya kadar

Rotor yarıçapı (cm, sol eksen) ve dönme hızı (rpm, sağ eksen) orta eksende RCF’le kesişmektedir. Bu örnekte
yarıçapı 8 cm ve dönme hızı 2500 rpm olan bir santrifüjün RCF’si yaklaşık 550 g’dir (hesaplanan değer 559 g)
(bkz Kutu A. 2.1).
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• Semen, kan veya idrar numunelerinin saçılmasını engellemeye ve gerektiğinde kontrol
altına almaya yönelik önlemler alınmalıdır.
• Keskin cisimlerin tümü (iğneler, bistüriler) kullanıldıktan sonra işaretli kaplara
konmalıdır. Bu kap dolmadan kapatılıp, mühürlenmeli ve diğer tehlikeli laboratuvar
malzemeleri gibi ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
• Tehlikeli malzemelerin tümü (eldivenler, semen kapları) uygun şekilde toplanmalı ve
atılmalıdır.
• Aerosol veya damlacık oluşturabilen prosedürleri (örn: açık kapların vortekslenmesi
ve santrifüjlenmesi) kullanan personelin hepsi yüz maskeleri veya cerrahi maskeler
takmalıdır. Aerosol veya damlacıkların oluşmasına neden olabileceğinden semen
numunelerinin son damlaları pipetten zorla dışarı atılmamalıdır.
•

Gerektiğinde, örneğin sıvı nitrojen kullanırken (bkz Bölüm A 2.5) personel koruyucu
gözlüklerini takmalı, yalıtımlı eldivenlerini ve kapalı ayakkabılarını giymelidir.

A2.4 Laboratuvar donanımı için güvenlik prosedürleri
Semen veya başka biyolojik numunelerle temas etmiş bulunan çalışma alanları ve tek
kullanımlık olmayan kaplar sterilize veya dezenfekte edilmelidir. Aşağıdaki prosedürler
uygulanmalıdır:
Her gün, analizler tamamlandıktan sonra:
• Çalışma alanını dezenfektanla yıkayın, örn: sodyum hipoklorit % 0,1 (1 g/l) veya
benzeri bir dezenfektan, en az 1 saat (veya 1 gece) bekleyin, daha sonra dezenfektanı
suyla durulayıp temizleyin.
• Sayma kamaralarını ve lamelleri bir gece müddetle sodyum hipoklorite % 0,1 (1 g/l)
veya benzer bir dezenfektana batırın. Suyla dezenfektanı durulayıp temizleyin.
Numune döküldükten sonra:
• Numune kabının dışı kontamine olmuşsa dezenfektanla yıkayın, örn: sodyum
hipoklorit % 0,1 (1 g/l) veya benzeri bir dezenfektan, daha sonra suyla durulayın.
• Dökülme olduktan hemen sonra bankonun üstünü dezenfektanla yıkayın, örn:
sodyum hipoklorit % 1,0 (10 g/l) veya benzeri bir dezenfektan, en az 4 saat bekleyin,
daha sonra dezenfektanı suyla durulayıp temizleyin.
Gerektiğinde semen toplama kaplarında HIV’nin ısıyla inaktivasyonu aşağıdaki gibi
gerçekleştirilebilir:
• En az 2 saat 170°C’de (340°F) kuru ısıyla sterilizasyon. Isıtmadan önce folyoyla
kaplayın ve numuneyle çalışmadan önce soğumaya bırakın.
• En az 20 dakika 121°C’de (250°F) atmosfer basıcının üstünde 101 kPa’da (15 psi
veya 1 atmosfer) buharla sterilizasyon (otoklavlama).
•

Yirmi ilâ 30 dakika sürekli kaynatma.
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A2.5 Sıvı nitrojenle çalışırken emniyet tedbirleri
• Sıvı nitrojen tehlikelidir. Her zaman dikkatli kullanın. Yalnızca onaylanmış tankları
kullanın ve konteynerleri sıkıca kapatmayı denemeyin. Sıvı nitrojen içine batırılmış
nesneleri almak için maşa kullanın.
• Yüz siperliği veya emniyet gözlükleriyle gözleri koruyun. Elleri, gevşek kuru deri veya
yalıtımlı eldivenlerle koruyun. Ayakları kapalı ayakkabılarla koruyun.
• Sıvı nitrojen bir yüzey üzerine döküldüğünde yüzeyi tamamen örtme eğiliminde
olduğundan geniş bir alanı soğutur. Oda sıcaklığında yumuşak ve kırılgan nesneler,
sıvı nitrojenin ısısı altında genellikle sertleşir ve kırılgan hale gelir.
• Son derece düşük ısılar, ciddi hasara neden olabilmektedir. Deriye döküldüğünde
yanığa benzer bir etki oluşturabilir. Sıvıdan salınan gaz son derece soğuktur. Gözler
gibi nazik dokular yüz veya elleri etkilemeyebilen kısa bir gaz maruziyetinden bile
zedelenebilmektedir.
• Kaynayan veya etrafa saçılan sıvı nitrojenden ve etrafa saldığı soğuk gazdan uzak
durun. Sıcak kaba konulduğunda veya nesneler batırıldığında, sıvı nitrojen her zaman
kaynamaya ve etrafa saçılmaya başlar. Kaynama ve etrafa saçılmayı en az düzeye
indirmek için bu işlemleri her zaman yavaş gerçekleştirin.
• Yalıtımsız tüplere dokunmaktan kaçının. Vücudun korunmasız herhangi bir
bölümünün sıvı nitrojen içeren tüplere veya kaplara dokunmasına olanak tanımayın.
Son derece soğuk metal, hızla yapışabilir ve nesne ayrılmaya çalışılırken vücudun etli
kısmı parçalanabilir.
• İyi havalandırılmış ortamlarda çalışın. Az miktarda sıvı nitrojen çok büyük miktarda
gaz oluşumuna yol açar (oda sıcaklığında sıvı hacminin 9 katı). Kapalı bir odadaki sıvı
nitrojenden azot gazı buharlaşır, havadaki oksijen yüzdesi düşebilir ve asfiksi riski
oluşturur. Oksijen düzeyi % 17’nin (v/v) altına düştüğünde alarmı tetiklenen oksijen
dedektörleri, sıvı nitrojenin saklandığı ortamlarda kullanılmalıdır.
• Sadece sıvı nitrojen içinde donma için imâl edilmiş tüpler ve pipetleri kullanın. Bu
malzemeler de ısındığında patlayabildiğinden, her zaman dikkatli olmak gerekir.

Kaynak
WHO (2004) Laboratory Biosafety Manual, 3rd ed. Geneva, World Health Organization
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546506.pdf).
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Belli bir mikroskop için en iyi bilgi kaynağı, tüm kısımlarının tanımlandığı bir diyagram
içermesi gereken üreticinin el kitabıdır. Böyle bir el kitabı yoksa internet araştırmasıyla
mikroskobun kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olabilir.
Bu el kitabında tanımlanan semen değerlendirmeleri için, bir faz kontrast mikroskobu
önerilmektedir. En azından 50 wattlık bir ışık kaynağı olan, tercihen binoküler (iki okülerli),
faz kondansörlü, x10, x20 (veya x25) ve x40 (veya x63) faz objektiflerle donanımlı (genel
değerlendirme, motilite, vitalite, spermler ve sperm dışı hücrelerin sayımı için), aydınlık
alanlı x100 büyütmeli yağ immersiyon objektifi (morfoloji ve vitalitenin değerlendirmesi
için) olan bir mikroskobun kullanılması önerilir. Vitalite ölçümleri ve bazı CASA donanımı
için negatif faz lensi, floresan mikroskobu için bir floresan lens gerekli olabilir.
• Objektif lenslerinin kalite ve fiyatları oldukça değişkendir (Bkz Kutu A3.1). Pahalı
objektifler daha iyi görüntü vermesine karşın, düşük kaliteli objektifler de yeterli
olabilir.
• Oküler telçaprazları (retikülü) (retiküller, gratiküller, oküler mikrometreleri) bilinen
ebatlarda, genellikle 5 mm veya 10 mm, ölçek içeren veya üzerine farklı şekilli gridler
kazınmış cam disklerdir. Bazı okülerlerde kalıcı retikül bulunur; bazı okülerlerin
ise vidaları gevşetilip araya bir retikül monte edilebilir. Farklı çaplarda imâl edilmiş
olup, çapları tam olarak okülerin çapına uymalıdır. Sperm boyutlarını belirlemek için
bir mikroskop tablası mikrometresiyle kalibre edilebilir. Ayrıca, sperm motilitesini
değerlendirmek için kullanılan alanı sınırlandırmak amacıyla da kullanılır. Şekil 2.4 (a)
ve Şekil A7.4 (a)’da gösterilen 5 x 5 mm’lik bir grid hem x20 hem de x40 büyütmede
motilite değerlendirmesi için uygundur. Bazı teknisyenler konsantrasyonu tahmin
etmek veya morfolojiyi değerlendirmek için 10 mm x 10 mm’lik bir gridi tercih ederler.
• Bir mikroskop tablası, mikrometresi genellikle yüzeyine 10 µm’lik alt bölümlere
ayrılmış 1 mm’lik bir skala kazınmış modifiye bir mikroskop lamıdır. Oküler
mikrometresini veya retikül gridini kalibre etmek veya motilite analizlerinde sperm
boyutlarının ölçümü için kullanılabilir (bkz Şekil A7.5).
Aşağıda tanımlanan prosedür, mikroskoptan mümkün olan en iyi görüntü alınmasını
garanti edecektir. Işık yolu uygun biçimde hizalanıp ayarlanırsa görüntü net, canlı olacak
ve gözü pek yormayacaktır. Yeni bir mikroskop kullanırken veya görüntüler düşük
kalitede olduğunda aşağıdaki prosedürler uygulanmalıdır.

A3.1 Numunenin yerleştirilmesi
• 10 µl (veya başka bir miktarda, bkz Kutu 2.4) semeni bir mikroskop lamı üzerine
yerleştirip 22 mm x 22 mm boyutlarında lamelle (kalınlık no. 1,5; 0,17 mm) (veya
başka boyutlarda) kapatıp mikroskop tablasına koyun. Mikroskobu ayarlamak için
semen lamı yerine bir mikroskop tablası mikrometresi de kullanabilirsiniz.
• Işığı açın ve gözlerinizi rahatsız etmeyen en yüksek kontrastı sağlayan yoğunluğa
ayarlayın.
• x10 pozitif fazlı bir objektif lensi seçin. Tercih edilen objektif lensinin gücüne uymak
üzere kondansörün halkasını çevirin.
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Not: Mikroskopta üç oküler varsa (üçüncü okülere fotoğraf çekme veya video kayıtları için bir kamera
monte edilebilir), okülerlerin genellikle sağ tarafına yerleşik bir ışık yönlendirme düğmesi mevcut olacaktır.
Bu kontrol düğmesi, olasılıkla üç ayar moduna sahiptir. Biri ışığın tümünü okülerlere, diğeri kameraya,
üçüncü mod ise ışığın yarısını okülerlere diğer yarısını kameraya sevk eder.

Kutu A3.1 Objektifin merceği
Her mikroskop lensinin üzerinde aşağıdaki gibi bilgiler mevcuttur:
UPlanFl
20×/0.80 imm corr
160/0.17

PlanApo
40×/0.75 Ph2
∞/0.17

Plan Neofluor
100×/1.35 oil iris 		
∞/–			

Plan			
100×/1.25 oil Ph3
∞/0.17 WD 1.0

S Fluor
20×/0.75

Farklı işaretlerin açıklamaları aşağıda verilmektedir:
Plan: Herşeyin odak alanı içinde iki boyutlu görüntüsüne olanak tanıyan bir düzlemsel lens.
Apo: Kromatik sapma için çok iyi düzeltilmiş bir apokromatik lens.
F, Fl, FL, Neofluor, Fluo, Fluotar, UV, S-Fluor: Morötesi ışınları geçirecek ve floresan mikroskobu için
kullanılan bir lens.
x100, x63, x40, vs: Lensin büyütme oranı.
0.30, 0.50, 0.80, 1.30, 1.40, vs.: Lensin sayısal açıklığı (NA). Lensin ışığı bir araya toplama yetisinin bir
ifadesidir. Kullanılan ışığın dalgaboyuyla (λ, lambda) birlikte, NA çözünürlüğü (iki nesnenin birbirinden
ayırt edilebildiği en kısa mesafe) belirlemektedir. NA = η × sin α, burada η (eta) immersiyon medyumunun
kırılma indeksiyken α (alfa) aydınlatma konisinin kenarıyla dikey arasındaki açıdır. Sin α’nın maksimum
değeri 1,00 iken, maksimum NA’ın teorik olarak η’ya eşit olması gerekirken pratikte en yüksek değeri
1,4’tür. En iyi çözünürlük için en yüksek NA’yı seçin.
Ph, Ph1, Ph2, Ph3, NP, N: İçinde faz halkası olan lensi ifade eder. Ph pozitif faz, NP veya N negatif
faz halkalarını belirtmektedir. Ph1, Ph2 ve Ph3 lenslerinin her biri kondansörde farklı bir faz halkasının
olmasını gerektirir. Pozitif faz kontrast, hücre içi yapıların görülmesine (ıslak preparatlar ve motilite için
kullanılır), negatif faz kontrast ise koyu bir arka plana karşı beyaz görüntüler oluşmasına olanak sağlar
(ıslak preparatta vitalite değerlendirmesi veya CASA için kullanılır).
Imm, immersiyon,oil, W: Daha keskin görüntü sağlamak için nesneyle lens arasına konan bir sıvıyla –
sıklıkla yağ, su (W) veya giserol- kullanılması tasarlanmış bir lensi gösterir. (Bu işaretler yoksa lens “kuru”
olduğundan bir sıvıyla kullanılmamalıdır).
İris: Bir çentikli ayar halkasıyla kontrol edilen iris diyaframlı bir lensi ifade eder.
Corr: Farklı kırılım indekslerine sahip immersiyon maddelerinin kullanılmasına izin veren çentikli ayar
halkası olan lensi ifade eder.
160, ∞: Tüp uzunluğu veya okülerle objektif arasındaki mesafe. Genellikle 160 mm olmakla birlikte
modern lenslerle sonsuz (∞) olabilir.
0,17, –: Objektif için gerekli lamel kalınlığı. Pek çok amaç için 1,5 numara lamel (0,16–0,19 mm) uygundur.
Hemositometreler 4. numaralı lamele (0,44 mm) ihtiyaç gösterir. “–” lamel kalınlığının önemli olmadığını
veya immersiyon sıvısının doğrudan lama ilâve edilebildiği anlamını taşır.
WD: Çalışma aralığı; numune keskin odak altında olduğu zaman lamel yüzeyiyle objektifin ön lens
elemanı arasındaki en kısa mesafedir. Büyütme ve NA arttıkça, çalışma aralığı da genellikle kısalarak
normal (NWD, 5 mm’ye kadar), uzun (LWD, 5,25–9,75 mm), ekstra uzun (ELWD, 10–14 mm) ve süper
uzun çalışma aralıklı (SLWD, 15–30 mm) lenslerin üretimine yol açmıştır. Bazı mikroskoplar, geliştirilmiş
Neubauer kamarası için bir LWD lensinin kullanılmasını gerektirebilmektedir.
Kırılma (refraktif) indeksi: Bir ortamın içinden geçerken ışığın fazının gecikme derecesi. Bir vakumun
kırılma indeksi (RI, η, eta) yaklaşık 1,0000, havanın 1,0 (1,0008), suyun 1,33, gliserolün 1,47 ve bir çok
immersiyon yağının 1,515’tir. Kuruma sonrası kullanılan kapatma ortamı (1,488–1,55) da camla (1,50–
1,58) benzer kırılma indeksine sahiptir.
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A3.2 Okülerlerin ayarlanması
• Okülerleri birbirlerinden ayırıp-yakınlaştırarak okülerler arası mesafeyi gözlerinize göre
ayarlayın.

A3.3 Görüntünün odaklanması
• Kaba ayar düğmesini döndürerek mikroskop tablasını x20 veya x40 büyütmeli
objektife mümkün olduğu kadar yaklaştırın. Objektifin lensini ve lamı çatlatmamak
için, objektif ve tablaya okülerlerden değil, önden veya yandan bakın. Tablanın
yüksekliğini ayarlamak için, kaba ayar düğmesini kullanarak lamı hemen hemen
objektifle temas haline getirin. Tablayı objektiften uzaklaştırmak için, kaba ayar
düğmesinin hangi yöne döndürüldüğüne dikkat edin.
• Her iki okülerden bakarken, kaba ayar düğmesini yavaşça döndürerek numune
ortalama odak alanına gelene kadar tablayı objektiften yavaş yavaş uzaklaştırın En iyi
ayarı sağlamak için, ince ayar düğmesini kullanın.
Not : Odaklamakta zorlanıyorsanız, doğru odaklama düzlemine yaklaşmak için lamın buzlu
camla kaplı alanının kenarına odaklanmaya çalışın.

A3.4 Okülerleri odaklama
• Bazı mikroskoplarda iki oküler birbirlerinden bağımsız olarak odaklandırılabilir. Diğer
mikroskoplarda bir oküler sabit olup, diğeri odaklanabilir.
• Ayarlanabilir okülerler genellikle a “+ / 0 / –” skalasına göre işaretlenir. İşleme
başlamadan önce oküler “0”a göre ayarlanır.
• Bir oküler sabitse, yalnızca sabit okülerden bakın (diğer gözünüzü kapatın veya
örtün).
• İnce odak ayarıyla numuneyi odaklayın. Hareketsiz bir nesneye (örn: ölü bir sperm,
toz parçacığı veya tabla mikrometresinin kılavuz çizgisine) odaklanma yararlı olur.
• Ayarlanabilir okülerin içinden bakarken, sabit okülere bakan gözü kapatarak veya
örterek nesneye odaklanın. Okülerin tabanındaki halkayı odaklanma gözünüz için
uygun duruma gelene kadar “+” veya “–” işarete doğru döndürün.

A3.5 Işık kondansörünü odaklamak
• Alan diyaframını (mikroskop tabanındaki ışık kaynağı üzerinde) kapatın.
• Diyaframın kenarları mümkün olan en keskin biçimde odaklanana, ışık dairesi
küçük ve net görünene kadar kondansörün sağ ve solundaki düğmeleri kullanarak,
kondansörü yükseltin veya alçaltın. Kondansör en üst konumda olduğunda, genellikle
bu pozisyon sağlanacaktır. Kondansör odaklandıkça, ışık görüntünün kenarı maviden
kırmızıya (kromatik sapma) dönecek, kondansörün kenarları hafifçe bulanık kalacaktır.
Işık ortalanabilir veya ortalanmayabilir.
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Not: Alan açıklığında iris diyaframı yoksa, ışık kaynağı üzerine yerleştirilmiş keskin bir
nesneye (örn. bir kurşun kalem ucu) odaklanın.

A3.6 Kondansörü ortalama
• Alan diyafram sahasını, kondansör ortalama düğmelerini kullanarak ortaya getirin. Bu
iki düğme genellikle kondansörün altında birbirlerine çapraz konumda ön ve yanda
bulunur.
• Işık ortalandığında alan diyaframını açarak yalnızca görüş sahasına ışığı yayın. Alan
diyaframını daha fazla açmayın.
• Kondansör açıklığını ışığın parlaklılığı kaybolana kadar kapatın.

Not: Sağ taraftaki kondansör ortalama vidasının tam arkasında, kondansörü sabitleyen
küçük vidalar bulunabilir. Bu vidaları gevşetmek, kondansörün mikroskoptan ayrılmasına
neden olacağından, kondansörü ortalarken bu vidaları çevirmemeye dikkat edin.

A3.7 Faz halkalarının ayarlanması
• Mikroskop üreticilerinden temin edilebilen ortalayıcı teleskobik okülerle faz halkaları
ayarlanır.
• Kullanılmakta olan objektif için kondansördeki uygun faz halkasını görme alanı içine
getirin.
• Bir oküleri çıkartın ve yerine ortalayıcı teleskobik oküleri yerleştirin. Bir elle teleskobik
okülerin tabanını tutun. Teleskobun içinden bakarken, diğer elinizle üst kısmını
döndürün. İki halka tam olarak odaklanana kadar iki halkayı döndürün. Bir halka
karanlığı (faz halkası), diğeri aydınlığı (ışık halkası) ayarlar.
• Faz kondansörü üzerinde bulunan faz ayarlama düğmelerini döndürerek, bu halkaları
konsantrik (iç merkezli) olana kadar hizalayın. Bu düğmeler, genellikle kondansörün
arkasında bulunmaktadır.
• Bu teleskobik oküleri çıkartıp yerine mikroskobun kendi okülerini yerleştirin.

A3.8 Floresan mikroskobisi
Floresan mikroskop Hoechst 33342 boyasıyla (bkz Bölüm 2.11.2) yapılan hassas
sayma işlemlerinde; spermlerin çekirdeklerinin belirlenmesi ve FITC işaretli lektinle (bkz
Bölüm 4.4.1) akrozom reaksiyonun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Hoechst 33342
boyası ve FITC’nin maksimum eksitasyon spektrumu, sırasıyla 346 nm ve 494 nm
ve karşıt maksimum emisyonlar sırasıyla 460 nm ve 520 nm şeklindedir. Bir floresan
lense gerek vardır (bkz Kutu A3.1). Her model mikroskop için, isteğe bağlı olarak satın
alınabilen donanım ve bu boyaları incelemek için gerekli dikroik ayna ve bariyer filtre seti
bulunmaktadır.
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Tüm çözeltiler için bir saf su kaynağı (damıtılmış, iki kez damıtılmış veya iyonsuzlaştırılmış)
gereklidir.

A4.1 Biggers, Whitten ve Whittingham
BWW stok çözeltisi (Biggers ve ark., 1971)
1. 1000 ml saf suya 5,54 g sodyum klorür (NaCl), 0,356 g potasyum klorür (KCl), 0,294
g magnezyum sülfat heptahidrat (MgSO4.7H2O), 0,250 g kalsiyum klorür dihidrat
(CaCl2.2H2O) ve 0,162 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) ilâve edin.
2. 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e ayarlayın.
3. Her litreye 1,0 ml (% 0,04, 0,4 g/l) fenol kırmızısı ilâve edin.

Not: Bu çözelti 4oC’de birkaç hafta saklanabilir.

BWW çalışma çözeltisi.
Kullanılacağı gün:
1. 100 ml stok çözeltisine 210 mg sodyum bikarbonat (NaHCO3), 100 mg D-glukoz, 0,37
ml % 60 (v/v) sodyum laktat şurup, 3 mg sodyum pirüvat, 350 mg fraksiyon V sığır
serumu albümini, 10 000 ünite penisilin ve 10 mg streptomisin sülfat ilâve edin.
2. Kullanımdan önce % 5 (v/v) CO2, % 95 (v/v) hava karışımlı atmosferik ortamda
37oC’ye ısıtın.
Not 1: Havada inkübasyon için: 20 mmol/l Hepes (Na tuzu 5,21 g/l) ilâve edin ve NaHCO3’ı
0,366 g/l’ye düşürün.
Not 2: Dansite gradyanları için (bkz Bölüm 5.5.1): Fenol kırmızısı dışındaki bileşiklerin
belirlenmiş ağırlıklarının 10 katını kullanarak x10 konsantre bir stok çözeltisi hazırlayın.
Gradyan hazırladıktan sonra yukarıda olduğu gibi 100 ml’ye tamamlayın.

A4.2 Dulbecco fosfatla tamponlanmış salin
1. Dulbecco glukoz-PBS: 750 ml saf suya 0,2 g potasyum klorür (KCl), 0,2 g potasyum
dihidrojen fosfat (KH2PO4), 0,1 g magnezyum klorür hekzahidrat (MgCl2.6H2O), 8,0 g
sodyum klorür (NaCl), 2,16 g disodyum hidrojen fosfat heptahidrat (Na2HPO4.7H2O)
ve 1,00 g D-glukoz ilâve edin.
2. 0,132 g kalsiyum klorür dihidratı (CaCl2.2H2O) 10 ml saf suda çözdürün ve karıştırarak
yukarıdaki çözeltiye yavaş yavaş ilâve edin.
3. 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e getirin.
4. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
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Not 1: Çökelmeyi önlemek için CaCl2’ü ayrı olarak, yavaş yavaş ve çözeltiyi karıştırarak ilâve
edin.
Not 2: Gerektiğinde, kullanmadan önce her 100 ml’ye 0,3 g sığır serum albümini (BSA)
(esansiyel yağ asitlerini içermemeli) ilâve edin.

A4.3 Earle medyumu
1. 750 ml saf suya 6,8 g sodyum klorür (NaCl), 2,2 g sodyum bikarbonat (NaHCO3), 0,14
g sodyum dihidrojen fosfat monohidrat (NaH2PO4.H2O), 0,4 g potasyum klorür (KCl),
0,20 g magnezyum sülfat heptahidrat (MgSO4.7H2O) ve 1,0g D-glukoz ilâve edin.
2. 0,20 g anhidröz kalsiyum klorürü (CaCl2) yukarıdaki çözelti içinde yavaş yavaş
karıştırarak çözdürün.
3. 1 mol/l hidroklorik asit (HCl) veya 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e
getirin.
4. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.

Not 1: Havada inkübasyon için: 20 mmol/l Hepes (Na tuzu: 5,21 g/l) ilâve edin ve NaHCO3’ı
0,366 g/l’ye düşürün.
Not 2: Dansite gradyanları için (bkz Bölüm 5.5.1): Bikarbonat dışındaki bileşiklerin
belirlenmiş ağırlıklarının 10 katını kullanarak 10 kat konsantre bir stok çözeltisi hazırlayın.
Gradyanı hazırladıktan sonra 100 ml’sine 0,22 g NaHCO3 ilâve edin.

A4.4 Ham F-10 medyumu
1. 750 ml saf suya 7,4 g sodyum klorür (NaCl), 1,2g sodyum bikarbonat (NaHCO3),
0,285 g potasyum klorür (KCl), 0,154 g sodyum monosodyum fosfat (Na2HPO4),
0,153 g magnezyum sülfat heptahidrat (MgSO4.7H2O), 0,083 g potasyum dihidrojen
fosfat (KH2PO4), 0,044 g kalsiyum klorür dihidrat (CaCl2.2H2O) ve 1,1g D-glukoz ilâve
edin.
2. 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e getirin.
3. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
Not 1: Havada inkübasyon için: 20 mmol/l Hepes (Na tuzu: 5,21 g/l) ilâve edin ve NaHCO3’ı
0,366 g/l’ye düşürün.
Not 2: Dansite gradyanları için (bkz Bölüm 5.5.1): Bikarbonat dışındaki bileşiklerin
belirlenmiş ağırlıklarının 10 katını kullanarak x10 konsantre bir stok çözeltisi hazırlayın.
Gradyanı hazırladıktan sonra 100 ml’sine 0,21 g NaHCO3 ilâve edin.
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A4.5 Hanks dengeli tuz çözeltisi
1. 750 ml saf suya 8,0 g sodyum klorür (NaCl), 0,4 g potasyum klorür (KCl), 0,35 g
sodyum bikarbonat (NaHCO3), 0,185 g kalsiyum klorür dihidrat (CaCl2.2H2O), 0,1 g
magnezyum klorür heksahidrat (MgCl2.6H2O), 0,1 g magnezyum sülfat heptahirat
(MgSO4.7H2O), 0,06 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4), 0,048 g sodyum
dihidrojen fosfat (NaH2PO4) ve 1,0 g D-glukoz ilâve edin.
2. 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e getirin.
3. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.

A4.6 İnsan tubal sıvısı
Orijinal formül (Quinn ve ark., 1985):
1. 750 ml saf suya 5,931 g sodyum klorür (NaCl), 0,35 g
potasyum klorür (KCl), 0,05 g magnezyum sülfat heptahidrat
(MgSO4.7H2O), 0,05 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4), 2,1 g
sodyum bikarbonat (NaHCO3), 0,5 g D-glukoz, 0,036 g sodyum pirüvat, 0,3 g
kalsiyum klorür dihidrat (CaCl2.2H2O) ve 4,0 g sodyum DL-laktat (% 60 (v/v) şurup)
ilâve edin.
2. Yukarıda hazırlanmış karışımın 1 ml’sine 10 µg fenol kırmızısı, 100 U penisilin ve 50 µg
streptomisin sülfat ilâve edin.
3. 1 mol/l hidroklorik asitle (HCl) pH’yı 7,4’e getirin.
4. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
Not 1: Havada inkübasyon için: 20 mmol/l Hepes (Na tuzu: 5,21 g/l) ilâve edin ve NaHCO3’ı
0,366 g/l’ye düşürün.
Not 2 : Dansite gradyanları için (bkz Bölüm 5.5.1): Bikarbonat, pirüvat ve laktat dışındaki
bileşiklerin belirlenmiş ağırlıklarının 10 katını kullanarak x10 konsantre bir stok çözeltisi
hazırlayın. Gradyanı hazırladıktan sonra 100 ml’sine 0,21 g NaHCO3, 0,0036 g sodyum
pirüvat ve 0,4 g sodyum laktat ilâve edin.

A4.7 Krebs-Ringer medyumu
Fenol kırmızısı içermeyen Krebs-Ringer medyumu
1. 750 ml saf suya 6,9 g sodyum klorür (NaCl), 2,1 g sodyum bikarbonat (NaHCO3), 0,35
g potasyum klorür (KCl), 0,32 g kalsiyum klorür dihidrat (CaCl2.2H2O), 0,18 g sodyum
dihidrojen fosfat dihidrat (NaH2PO4.2H2O), 0,1 g magnezyum klorür hekzahidrat
(MgCl2.6H2O) ve 0,9 g D-glukoz ekleyin.
2. 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e getirin.
3. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
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A4.8 Tris’le tamponlanmış salin
1. 750 ml saf suya 6,055 g Tris bazı ve 8,52 g sodyum klorür (NaCl) ilâve edin.
2. 1 mol/l hidroklorik asitle (HCl) pH’yı 8,2’ye getirin.
3. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
Not : Bileşiklerin belirtilmiş ağırlıklarının 10 katını kullanarak x10 konsantre bir stok çözeltisi
hazırlanabilir. Kulanım için 10 kat fazla saf suyla seyreltip 1 mol/l HCI’le pH’yı ayarlayın.

A4.9 Tyrode çözeltisi
1. 750 ml saf suya 0,2 g anhidröz kalsiyum klorür (CaCl2), 0,2 g potasyum klorür (KCl),
0,05 g disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4), 0,2 g magnezyum klorür hekzahidrat
(MgCl2.6H2O), 8,0 g sodyum klorür (NaCl), 1,0 g sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve
1,0 g D-glukoz ilâve edin.
2. 1 mol/l hidroklorik asit (HCl) veya 1 mol/l sodyum hidroksitle (NaOH) pH’yı 7,4’e
ayarlayın.
3. Saf suyla 1000 ml’ye tamamlayın.
4. Gerekirse kullanmadan önce her 100 ml’ye 0,3 g BSA (esansiyel yağ asidi içermeyen)
ilâve edin.

A4.10 Papanicolaou boyası
Piyasada satılan çözeltiler genellikle tatminkar olmasına karşın, laboratuvarda da bu
boya hazırlanabilir.
Not: Farklı derecelerde etanol hazırlamadan önce, saf suyun asiditesini kontrol edin. pH 7,0
olmalıdır.

EA-36 (EA-50’ye eşdeğer)
İçeriği
1. Eozin Y (renk indeksi 45380)					

10 g

2. Bismarck kahverengisi Y (renk indeksi 21000)			

10 g

3. Açık yeşil SF, sarımsı (renk indeksi 42095)			

10 g

4. Saf su								

300 ml

5. Etanol % 95 (v/v)						

2000 ml

6. Fosfotungstik asit						

4g

7. Doymuş sulu lityum karbonat çözeltisi (> 1,3 g /100 ml)

0,5 ml
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Stok çözeltiler
Boyaların her biri için aşağıdaki gibi ayrı ayrı % 10’luk (100 g/l) çözeltiler hazırlayın:
1. 10 g eozin Y’yi 100 ml saf suda çözdürün.
2. 10 g Bismarck kahverengisi Y’yi 100 ml saf suda çözdürün.
3. 10 g açık yeşil SF’yi 100 ml saf su içinde çözdürün.
Hazırlanması
1. 2 litre boya hazırlamak için 50 ml eozin Y stok çözeltisini 10 ml Bismarck kahverengisi
Y stok çözeltisiyle karıştırın ve 12,5 ml açık yeşil SF stok çözeltisi ilâve edin.
2. % 95 (v/v) etanolle 2000 ml’ye tamamlayın.
3. 4 g fosfotungstik asit ekleyin.
4. 0,5 ml doymuş lityum karbonat çözeltisi ilâve edin.
5. İyice karıştırın ve koyu kahverengi sıkıca kapalı şişeler içinde oda sıcaklığında
saklayın.
Not 1: Çözelti 2-3 ay stabil kalır.
Not 2: Kullanmadan önce 0,45 µm’lik filtreden geçirin.

Oranj G6
İçeriği
1. Oranj G kristalleri (renk indeksi 16230)			

10 g

2. Saf su							

100 ml

3. % 95 (v/v) etanol					

1000 ml

4. Fosfotungstik asit					

0,15 g

1 no.lu stok çözeltisi (oranj G6, % 10 (100 g/l) çözeltisi)
1. 10 g Oranj G kristallerini 100 ml saf suda çözdürün.
2. İyice karıştırın. Kullanmadan önce koyu kahverengi veya alüminyum folyoyla kaplı bir
şişede oda sıcaklığında 1 hafta bırakın.
2 no.lu stok çözeltisi (oranj G6, % 0,5 çözeltisi)
1. 1 no.lu 50 ml’lik stok çözeltisine 950 ml % 95 (v/v) etanol ilâve edin.
2. 0,15 g fosfotungstik asit ilâve edin.
3. İyice karıştırın. Koyu kahverengi veya alüminyum folyoyla kaplı tıpalı şişelerde ve oda
sıcaklığında muhafaza edin.
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Not 1: Kullanmadan önce filtreden geçirin.
Not 2: Çözelti 2-3 ay stabil durumda kalır.

Asetik asitsiz Harris hematoksilen
İçeriği
1. Hematoksilen (koyu renkli kristaller; renk indeksi 75290)
2. Etanol % 95 (v/v)
3. Alüminyum amonyum sülfat dodekahidrat (AlNH4(SO4)2.12H2O)
4. Civa oksit (HgO)
Hazırlanması
1. 1600 ml saf su içinde yavaş yavaş ısıtarak 160 g alüminyum amonyum sülfat
dodekahidratı çözdürün.
2. 8 g hematoksilen kristalini 80 ml % 95 (v/v) etanol içinde çözdürün.
3. Alüminyum amonyum sülfat çözeltisine hematoksilen çözeltisini ilâve edin.
4. Karışımı 95°C’ye kadar ısıtın.
5. Karışımı artık ısıtmayın ve karıştırırken yavaşça 6 g civa oksit ilâve edin.
Not: Çözelti koyu mor renge bürünecektir.
6. Kabı hemen soğuk su banyosuna batırın.
7. Çözelti soğuduğunda filtreden geçirin.
8. Oda sıcaklığında koyu kahverengi veya alüminyum folyoyla kaplı şişelerde saklayın.
9. Kullanmadan önce 48 saat bekletin.
10. Gerekli miktarı eşit miktarda saf suyla seyreltin.
11. Yeniden filtreden geçirin.
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Scott musluk suyu yedek çözeltisi
Dikkat: Scott çözeltisi sadece sıradan musluk suyu hücre çekirdeğini mavi renge
dönüştürmeye yetmediğinde kullanılır. Sık sık, örneğin 20–25 lamı duruladıktan sonra
değiştirilmelidir.

İçeriği
1. Sodyum bikarbonat (NaHCO3) 3,5 g
2. Magnezyum sülfat heptahidrat (MgSO4.7H2O) 20,0 g
3. Birkaç timol kristali (koruyucu madde olarak gerekirse)
4. Saf su 1000 ml

Asit etanol çözeltisi
İçeriği
1. Etanol % 99,5 (v/v) 300 ml
2. Konsantre hidroklorik asit (HCl) 2,0 ml
3. Saf su 100 ml

Kaynaklar
Biggers JD et al. (1971) The culture of mouse embryos in vitro. In: Daniel JC (ed), Freeman
Pubishing Company, San Francisco, eds, Methods in mammalian embryology, 86 -116.
Quinn P et al. (1985) Improved pregnancy rate in human in vitro fertilization with the use of a
medium based on the composition of human tubal fuid. Fertility and Sterility, 44: 493-498.
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A5.1 Giriş
Servikal mukus içindeki spermler sıvı bir ortamda süspansiyon halindedir. Sağ kalmaları
ve işlevlerini sürdürmeleri için kadın üreme yolunun salgılarıyla etkileşimleri kritik
önem taşımaktadır. Halen, insan uterus ve tuba sıvılarının spermler üzerine etkilerini
değerlendirmenin pratik bir yöntemi yoktur. Ancak, örnekleme ve çalışma için servikal
mukus kolayca elde edilebilmektedir.
İnsan serviks epiteli farklı salgı hücrelerini içermektedir ve salgılayıcı granüllerin
doğası ve miktarı, serviksin farklı bölgelerinde değişiklik göstermektedir. Bu hücrelerin
salgıları servikal mukusa katkıda bulunmaktadır. Over hormonları servikal mukusun
salgılanmasını düzenlemektedir: 17β-östradiol; bol miktarda sulu mukus üretimini
uyarmakta ve progesteron; epitel hücrelerinin salgılayıcı aktivitesini inhibe etmektedir.
Salgılanan servikal mukus miktarı döngüsel değişiklikler göstermektedir. Menstrüel
siklusları normal doğurganlık çağı kadınlarında, günlük mukus üretimi siklus ortasında
500 µl iken, diğer zamanlarda 100 µl’den aşağı düşmektedir. Küçük miktarlarda
endometriyal, tubal ve olasılıkla folliküler sıvılar da servikal mukus havuzuna katkıda
bulunmaktadırlar. Ayrıca, lökositler ve uterus ve serviks epitel hücrelerinin döküntüleri de
mevcuttur.
Servikal mukus % 90’dan fazla su içeren heterojen bir salgıdır. Birçok reolojik özelliğe
(akışkanlık özelliği) sahiptir.
• Viskozite (kıvamlılık) servikal mukusun moleküler dizilimi ve protein ve iyon
konsantrasyonlarından etkilenmektedir. Siklus süresince mukus, menstrüasyondan
hemen önce son derece viskoz (sıklıkla hücreden zengin) halinden, siklus ortasında
ovulasyondan hemen önce sulu kıvama doğru değişkenlik gösterir. Ovulasyon
tamamlandığında mukusun viskozitesi yeniden artmaya başlamıştır.
• Spinnbarkeit fibroziteyi, servikal mukusun “ipliksiliğini” veya elastisite özelliğini
tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
• Ferning (eğreltiotu görünümü) servikal mukus cam bir yüzey üzerinde kurutulduğunda
gözlenen kristalizasyon derecesi ve kalıbını ifade etmektedir (bkz Şekil A5.1).
Servikal mukus yüksek ve düşük viskoziteli (elektrolitler, organik bileşikler ve çözünebilir
proteinler) bileşenler içeren sulu pelte (hidrojel) kıvamında bir sıvıdır. Yüksek viskoziteli
kısmı, mukusun reolojik özelliklerini etkileyen bir makromoleküler müsin ağıdır. Servikal
müsin bir peptid çekirdek ve oligosakkarit yan zincirlerden oluşan alt birimler içeren
ipliksi (fibriler) bir sistemdir. Servikal mukusun bileşenlerindeki döngüsel değişiklikler,
spermlerin penetrasyon ve sağkalım yetisini etkilemektedir. Normal bir 28 günlük
siklusun yaklaşık 9. gününden itibaren spermler insan servikal mukusuna penetre olabilir.
Penetrasyon yetisi, ovulasyondan hemen önce yavaş yavaş bir tepe düzeye ulaşır.
Daha sonra sperm penetrasyon yetisi, mukusun özelliklerinde büyük çaplı değişiklikler
belirginleşmeden önce azalmaya başlar. Spermin penetrasyon yetisinin zamanlaması ve
derecesinde bireysel değişkenlikler sıklıkla görülmektedir. Hareketli spermler, servikal
mukus iplikçikleriyle serviksin kriptalarına yönlendirilebilir. Spermler burada tutularak
yavaş yavaş uterus ve Fallop tüpleri içine salınabilir.
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Şekil A5.1 Cam lam üzerine havada kurumaya bırakılan servikal mukusta fern oluşumuna örnekler
(a) Fern (eğreltiotu) testi: 1, bir dallı; 2, iki dallı; 3, üç dallı; 4, dört dallı (skor 3) kristalleşme kalıpları; (b) esasen
bir ve iki dallı, bazen 3 dallı (skor 2); (c) atipik kristalleşme kalıbı; (d) kristalleşme olmamış (skor 0). Yuvarlak
oluşumlar hava kabarcıklarıdır. Skorlamanın açıklaması için bkz Bölüm A5.3.3.

Yorum: İnfertilitenin tam olarak değerlendirmesi için, sperm-servikal mukus etkileşimini
değerlendirmek önemlidir. AnormaI bir sperm-servikal mukus etkileşimi, aşılama veya
başka bir yardımlı üreme tekniği için endikasyon olabilir.

A5.2 Servikal mukusun toplanması ve saklanması
A5.2.1 Numunenin alınması
Serviksi bir spekulumla açıp dış ağzını bir coton swab (tampon monte) ile silerek
vajinayı dıştan kontamine eden unsurları silip atın. Serviks dışındaki mukusu tampon
monteyle veya bir forsepsle ortamdan uzaklaştırın. Bir mukus şırıngası, tüberkülin
şırıngası (iğnesiz), pipet veya polietilen tüple endoservikal kanaldan mukusu aspire
edin. Kullanılan aspirasyon basıncı standardize edilmelidir. Aspirasyondan önce,
servikal kanal içine pipetin ucunu yaklaşık 1 cm kadar ilerletin. Daha sonra pipet vs.
çekilirken aspirasyonu sürdürün. Pipeti, dış serviks ağzından tamamen çekmeden
hemen önce, aspirasyon basıncını azaltın. Daha sonra, serviks kanalından çekilirken
kateteri klempleyerek toplanan mukus içine hava kabarcıklarının veya vajinal materyalin
girmesinin önlenmesi önerilir. Mümkün olduğunda, alınan mukus numunesinin kalitesi,
alındıktan hemen sonra değerlendirilmelidir. Mümkün değilse, mukus test edilene kadar
saklanmalıdır (bkz Bölüm A5.2.2)
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Servikal mukus siklus ortasında toplanmayacaksa, numune alınmadan önce 7–10
gün süresince her gün 20–80 µg etinilöstradiol verilerek mukus üretimi artırılabilir.
Bu prosedür; daha sulu, bu nedenle daha az kıvamlı mukus salgısı oluşturacaktır
(Eggert-Kruse ve ark., 1989). Bu yaklaşım, in vitro ortamda sperm-mukus etkileşimini
değerlendirmede yararlı olabilmesine karşın, hormon tedavisi uygulanmadığı zaman
çiftin mutlaka biyolojik durumunu yansıtmayacaktır.
A5.2.2 Depolama ve saklama
Mukus, orijinal toplama kabında veya kurumasını önlemek için bir tıpayla ya da
kendinden yapışkanlı laboratuvar bandıyla kapatılmış küçük test tüpleri içinde
saklanabilir. Saklama kabı içinde bulunan hava miktarını minimum düzeye indirmek
için özen gösterilmelidir. Numuneler 5 gün kadar 4oC’de soğutucuda saklanmalıdır.
Mümkünse, numune alındıktan sonraki 2 gün içinde mukus numuneleri kullanılmalı,
numunenin alınmasıyla kullanımı arasında geçen süre kaydedilmelidir. Donmuş ve
çözündürülmüş mukus numunelerinde akışkanlık (reolojik) ve sperm penetrasyon testleri
uygulanmamalıdır.

A5.3 Servikal mukusun değerlendirilmesi
Servikal mukus özelliklerinin değerlendirilmesi spinnbarkeit, fern testi (kristalizasyon),
viskozite ve pH’yı da içermektedir. Ek 6, Insler ve ark.’nın (1972) orijinal önermesine
dayanan Moghissi (1976) tarafından tasarlanmış sisteme göre, bu servikal mukus
özelliklerinin skorlandığı ve kaydedildiği bir formu içermektedir. Bu skor, toplanan
servikal mukusun hacmi (bkz Bölüm A 5.3.1) ile karakteristik özelliklerini ve görünümünü
tanımlayan dört değişkene (bkz Bölüm A5.3.2 – A5.3.5) göre oluşturulmuştur.
Toplam servikal skora mukusun pH’sı dahil edilmemiş olmakla birlikte, spermmukus etkileşiminin önemli bir belirteci olarak ölçülmelidir (Eggert-Kruse ve ark.,
1993). Maksimum skor 15’dir. Skorun 10’dan daha yüksek olması, genellikle sperm
penetrasyonunu destekleyen iyi bir servikal mukusun işaretidir. Skorun 10’dan düşük
olması, servikal mukusun sperm penetrasyonu için uygun olmadığı anlamına gelebilir.
A5.3.1 Hacim
Mukusun viskozitesi, semen hacminin doğru ölçümünü zorlaştırmaktadır. Çapı bilinen
kateter içinde mukusun uzunluğuna göre hacim hesaplanabilmektedir (bkz Kutu A5.1).

Kutu A5.1 Toplanan mukus hacminin belirlenmesi
Mukus preparatının hacmini (V, µl = mm3) hesaplamak için, mukusun aspire edildiği pipetin
vs. enine kesitsel alanı (A, mm2) mukusun pipet içindeki uzunluğuyla (L, mm) çarpılır: V =
A × L. Enine kesitsel alan A = pr2, burada p yaklaşık 3,142 ve r pipetin yarıçapıdır. O halde
mukusun uzunluğu 10 cm (100 mm), pipetin çapı 2 mm, enine kesitsel alanı (A = 3, 142 × 1
× 1 = 3,142 mm2) ise hacim A × L = 3,142 × 100 = 314 mm3 = 314 µl veya 0,31 ml.

248

EK 5

Servikal mukus

Hacim aşağıdaki gibi skorlanır:
0 = 0 ml
1 = 0,01–0,10 ml veya yaklaşık 0,1 ml
2 = 0,11–0,29 ml veya yaklaşık 0,2 ml
3 = > 0,3 ml veya yaklaşık 0,3 ml veya daha fazla
A5.3.2 Viskozite (kıvam)
Servikal mukusun viskozitesi, sperm penetrasyonunu etkileyen en önemli faktördür.
Siklusun ortasında, servikal mukus içinde spermin hareketine çok az direnç mevcuttur.
Ancak luteal faz sırasında, viskoz mukus çok daha zor bir engel oluşturmaktadır.
Viskozite aşağıdaki gibi skorlanır:
0 = kalın, çok viskoz, premenstrüel mukus
1 = orta viskozitede mukus
2 = hafif derecede viskozite
3 = su gibi, minimal viskozite, siklus ortası (preovulatuar) mukus
A5.3.3 Fern (eğrelti otu) testi
Fern (bkz Şekil A5.1) testi, cam lamlar üzerinde havada kurumaya bırakılan servikal
mukusun incelenmesiyle skorlanmaktadır. Bu preparasyonlar eğreltiotu görünümünü
andıran değişik kristalizasyon kalıpları gösterirler. Mukusun bileşimine göre, bu
“eğreltiotlarının” yalnızca bir ana gövdesi veya bir (primer), iki (sekonder), üç (tersiyer)
veya dört (kuaterner) dalı mevcut olabilir. Preparatın çevresindeki birkaç alan gözlenmeli,
skor numunenin tipik en yüksek dallanma sayısına göre ifade edilmelidir.
Fern tipleri değişkendir, örneğin kalıplar preparatın kalınlığı ve mevcut sperm sayısına
bağlı olarak değişken olabilir. Bir preparat birden fazla kristalizasyon kalıbı gösterirken,
bazen bir preparatta bu kalıpların tümü mevcut olabilir.
Fern testi aşağıdaki gibi skorlanır:
0 = kristalizasyon oluşmamış
1 = atipik eğreltiotu görünümü
2 = primer ve sekonder dallanmalar
3 = üçlü (tersiyer) ve dörtlü (katerner) dallanmalar
A5.3.4 Spinnbarkeit testi
Servikal mukusun bir damlasını mikroskop lamının üstüne koyun. Lamel veya ikinci bir
lamı bir açıyla tutarak damlaya dokunup lameli veya ikinci lamı hafifçe kaldırın. İki yüzey
arasında uzanan servikal mukus iplikçiğinin uzunluğunu ölçün.
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Spinnbarkeit aşağıdaki gibi skorlanır:
0 = < 1 cm
1 = 1–4 cm
2 = 5–8 cm
3 = 9 cm veya daha uzun
A5.3.5 Selülarite (hücre sayımı)
Tüm hücre sayımlarının hücre/µl şeklinde ifade edilmesi önerilir. Servikal mukus içindeki
lökositler ve diğer hücrelerin sayısı geleneksel olarak yüksek büyütmeli alandaki (HPF)
(bkz Kutu A5.2) adedine göre ifade edilmektedir.
Kutu A5.2 100 µm derinlikteki bir mukus preparatında her büyük büyütmede gözlenen
hacim
Her bir mikroskop sahasında gözlenen mukus hacmi bu sahanın alanına (πr2, burada π
yaklaşık 3,142 ve r mikroskobik alanın yarıçapıdır) ve alanın derinliğine (burada 100 µm)
bağlıdır. Mikroskop alanının çapı bir mikroskop tablası mikrometresiyle ölçülebilir veya
oküler lens açıklığı çapının, objektif lensin büyütmesiyle bölünerek hesaplanabilir.
x40 büyütmeli bir objektif ve oküler açıklığı 20 mm olan, x10 büyütmeli bir okülerle
mikroskop alanının çapı yaklaşık olarak 500 µm’dir (20 mm/40). Bu olguda r = 250 µm, r2 =
62 500 µm2, πr2 = 196 375 µm2 ve hacim 19 637 500 µm3 veya yaklaşık 20 nl’dir.

O halde, bir yüksek büyütmeli alandaki 10 hücre yaklaşık 20 nl’de 10 hücreye veya µl’de
500 hücreye eşittir. Az sayıda sperm sayılmış olduğu için, örnekleme hatası yüksek olup,
tekrar sayımda da 10 sperm sayılmışsa örnekleme hatası % 22’dir (bkz Tablo 2.2) ve bu
değer mikrolitrede 280–720 hücre arasına karşıt gelebilir.
Hücre sayılarına göre skorlama:
0 = > 20 hücre/HPF veya > 1000 hücre/µl
1 = 11–20 hücre/HPF veya 501–1000 hücre/µl
2 = 1–10 hücre/HPF veya 1–500 hücre/µl
3 = 0 hücre
A5.3.6 pH
Endoservikal kanaldan alınan servikal mukusun pH’sı in situ veya alındıktan hemen sonra
pH ölçüm aralığı 6,0–10,0 olan turnusol kâğıdıyla ölçülmelidir. pH in situ ölçülecekse,
pH’yı her zaman endoservikal kanaldan daha düşük olan (daha asidik) serviks dışındaki
mukusla temas edilmemesine özen gösterilmelidir. Düşük pH’sı olan vajina salgılarıyla
kontaminasyondan kaçınmaya da dikkat edilmelidir.
Spermatozoa, servikal mukus pH’sındaki değişikliklere karşı hassastır. Asit mukus
spermleri hareketsizleştirirken, alkalen mukus hareketliliği güçlendirebilir. Ancak servikal
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mukusun aşırı alkalenliği (pH > 8,5), spermlerin vitalitesini olumsuz etkileyebilir. Sperm
göçü ve servikal mukus içinde sağ kalmaları için optimal pH değeri 7,0 ilâ 8,5 arasında
olmalıdır. Bu değer siklus ortasında servikal mukusun normal pH değeridir. pH değerinin
6,0 ilâ 7,0 arasında olması sperm penetrasyonuyla uyumlu olabilmesine rağmen, pH
6,5’un altında ise motilite sıklıkla bozulabilmektedir. Mukusun pH’sının 7,0’nin altında
olması durumunda, sıklıkla sperm-servikal mukus etkileşim testleri yapılmamaktadır.
Bazı olgularda servikal mukus belirgin derecede daha asidik olabilir. Nedenleri arasında;
anormal salgılar, bakteriyel enfeksiyon veya vajinal sıvıyla kontaminasyon sayılabilir.

Kaynaklar
Eggert-Kruse W et al. (1989) Prognostic value of in vitro sperm penetration into hormonally
standardized human cervical mucus. Fertility and Sterility, 51: 317–323.
Eggert-Kruse W et al. (1993) The pH as an important determinant of sperm-mucus interaction.
Fertility and Sterility, 59: 617– 628.
Insler V et al. (1972) The cervical score. A simple semiquantitative method for monitoring of the
menstrual cycle. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 10: 223–228.
Moghissi KS (1976) Postcoital test: physiological basis, technique and interpretation. Fertility and
Sterility, 27: 117–29.
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A6.1 Semen analizi kayıt formu
Aşağıda sunulan bu örnek kayıt formu, model olarak sunulmaktadır. Bu form, el
kitabında tanımlanan yöntemler kullanılarak semen analizi sırasında yapılan gözlemlerin
kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Birincil verilerin kombinasyon sonuçları, farklı
değişkenleri içeren analizlere de (örn: ejakülat başına toplam peroksidaz pozitif
hücrelerin sayısı) uyarlanabilir. Araştırma amaçlı kullanıldığında, örnek kayıt formlarının
verileri doğrudan bir bilgisayar veri tabanına girilebildiği gibi; herhangi bir türetilmiş
değişken elektronik ortamda hesaplanabilir.
Örnek kayıt formunda farklı zamanlarda yapılmış semen analizi sonuçlarının kayıtları için
ilgili sütunlar mevcuttur. Bu kayıt yöntemi, ardışık semen örneği sonuçlarını sunmanın
uygun bir yoludur. İlâve yorumlar ve gözlemlerin kaydına olanak tanımak için formun bazı
kısımlarına ek yer ayırmak yararlı olabilir. Referans değerler ve uzlaşılan eşik değerler
uygun olduğunda köşeli parantezler içinde verilebilir (bkz Ek 1, Tablo 1.1 ve yorumlar).
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Adı:
Kodu:
Tarih (gün/ay/yıl)
Numunenin alındığı yer (1, laboratuvarda; 2, evde)
Numunenin alındığı saat (saat: dakika)
Numunenin gönderildiği (saat: dakika)
Analize başlama saati (saat: dakika)
Hasta
Perhiz süresi (günler)
İlaç
Numune toplamada karşılaşılan zorluklar
Semen
İşlem (örn. bromelain ile)
Numune tam mı? (1, eksiksiz; 2, eksik)
Görünüm (1, normal; 2, anormal)
Viskozite (1, normal; 2, anormal)
Likefaksiyon (1, normal; 2, anormal (dakika))
Aglütinasyon (1–4, A–E)
pH [≥ 7,2]
Hacim (ml) [≥ 1,5]
Spermler
Toplam sayı (106/ejakülat) [≥ 39]
Konsantrasyon (106/ml) [≥ 15]
Hata (%) 400 spermden az sayıldıysa
Vitalite (% canlılık) [≥ 58]
Toplam motilite PR+NP (%) [≥ 40]
İleri hareket PR (%) [≥ 32]
Yerinde hareketli NP (%)
Hareketsiz (%)
Normal formlar (%) [≥ 4]
Anormal başlar (%)
Anormal orta parçalar (%)
Anormal esas parçalar (%)
Aşırı miktarda rezidüel plazma (%)
Direkt MAR-testi IgG (%) (3 veya 10 dakika) [< 50]
Direkt MAR-testi IgA (%) (3 veya 10 dakika) [< 50]
Direkt IB-testi IgG (% bead ile) [< 50]
Direkt IB-testi IgA (% bead ile) [< 50]
Sperm dışı hücreler
Peroksidaz–pozitif hücreler, konsantrasyonu(106/ml) [< 1,0]
Aksesuar bezlerin fonksiyonu
Çinko (µmol/ejakülat) [> 2,4]
Fruktoz (µmol/ejakülat) [> 13]
α–Glikozidaz (nötral) (mU/ejakülat) [≥ 20]
Teknisyen:
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A6.2 Servikal mukus kayıt formu örneği
Adı:
Kodu:
Son adet gününün tarihi (gün/ay/yıl)

Günlük servikal mukus skoru
Tarih (gün/ay/yıl)
Siklusun günü
Hacim (0, 1, 2, 3)
Viskozite (0, 1, 2, 3)
Fernleşme testi (0, 1, 2, 3)
Spinnbarkeit (0, 1, 2, 3)
Hücre miktarı (0, 1, 2, 3)
Toplam skor (maksimum15)
pH

Postkoital test
Tarih (gün/ay/yıl)
Koitustan sonra
geçen zaman (saat)

Sperm
konsantrasyonu
(spermatozoa/ml)
Sperm motilitesi
İleri hareketli (%)
Yerinde hareketli (%)
Hareketsiz (%)

Vajinal

Endoservikal

Vajinal

Endoservikal

Vajinal

Endoservikal

Vajinal

Endoservikal

havuz

havuz

havuz

havuz

havuz

havuz

havuz

havuz
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A7.1 Sperm konsantrasyon ölçümündeki hatalar
A7.1.1 Sperm sayımlarını değerlendirmesinde yapılan hatalar
Sperm konsantrasyonunu ölçmek için, seyreltilmiş semende sabit hacimde bulunan
sperm sayısı bir sayma kamarasında değerlendirilir Ancak, tek bir sayım kesinliği
hakkında herhangi bir endikasyon olmaksızın kısıtlı değere sahiptir. Kesinlik, gerçek
değeri içeren belirli bir olasılığı gösteren güven aralığıyla (güvenilirlik katsayısı veya
kapsama olasılığı) sağlanır. En sık kullanılan olasılık 0,95’tir. Bu aralık % 95 güven aralığı,
sınır değerleri de % 95 güven aralığı limitleri olarak adlandırılır (Armitage ve ark., 2002).
Spermler sayma kamarasında rastgele dağılmışlarsa, belli bir hacimdeki sayı, sayılan
sperm adedine eşit değişkenlikle Poisson dağılımına uyar. Bir sayımın (N) standart hatası
(SE), o sayının kare köküne ((√N) eşittir. Örneklem hatası (% SE) 100 × (√N/N) ve % 95
güven aralığı (CI) yaklaşık olarak N ± 1,96 × SE (veya N ± yaklaşık 2 × SE).
Not: Güven aralığı limitleri her zaman sayımın her iki tarafına simetrik dağılmadığı için, bu
değerler ancak yaklaşık değerlerdir. Poisson dağılımı özelliklerine dayanan tam % 95 güven
aralığı sayılan sperm adedi 400 ise 361,76–441,21, 100 ise 81,36– 121,66 10 ise 4,80–
18,39, 1 ise, 0,025–5,572, hiç sperm yoksa 0,0–3,7 şeklindedir.

A7.1.2 Aynı numuneden alınan eş örneklerin sayımları arasındaki uyum
İyice karıştırılmasına rağmen, spermlerin olası heterojen dağılımını hesaba katmak için,
her bir semen numunesinin iki ayrı dilüsyonda iki kez sayılması önerilir (bkz Bölüm
2.4.1). Tek bir dilüsyondan alınan numuneyle doldurulmuş aynı sayma kamarasındaki
spermleri iki kez sayma veya bir sayma kamarasının her iki yanını değerlendirme;
hazırlanma, karıştırma veya seyreltme sırasında oluşan hataların saptanmasına izin
vermeyeceğinden, gerçek bir replikasyon değildir.
Standart hata iki sayımın toplamının kareköküne eşit olduğundan, birbirlerinden
bağımsız sayımlar arasındaki farkın sıfır olması beklenir. O halde z = (N1– N2)/√(N1+N2)
eşitliğinin yalnızca rastlantısal olarak < 1,96 olması gerekir. Durum böyleyse, değerler
kabul edilir. Sonuç > 1,96 ise, aynı numuneden yeniden ikişer dilüsyon yapılır. Şekil A7.1,
N1–N2 için kabul edilebilir yuvarlatılmış değerleri vermektedir.
Örneğin, ortalama 200 adet spermatozoa sayımı (toplam sayı 400) için iki kez yapılan
sayım arasındaki farklılık 39 adet gibi büyük bir sayıya varabildiğinden, iki sayım yalnızca
rastlantısal olarak 180,5 (200–19,5) ve 219,5 (200+19,5) olabilir.
Tablo A7.1, Şekil A7.1’deki verileri özetlemekte olup, ikişer kez yapılan sayımlar
arasındaki uyumu değerlendirme amacıyla kullanılabilir. (bkz Bölüm 2.8.3 ve 2.11).
Rutin sperm sayımı için, ikişer kez tekrarlanan sayımın her birinde en az 200 spermin
sayılması önerilir. Böylece, toplam 400 sperm sayılmış olur. O zaman örneklem hatası
% 5’den düşüktür (bkz Tablo 2.2). Çok düşük sperm sayılarıyla daha yüksek örneklem
hataları kaçınılmaz olabilir. (bkz Bölüm 2.11.1 ve 2.11.2). Bu takdirde, sayılan sperm
adedine ilişkin örneklem hatası (% SE) bildirilmelidir (bkz Tablo 2.2).
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Şekil A7.1 Değerlendirilen toplam sperm sayısının bir fonksiyonu olarak, iki kez yapılan sayım arasında kabul
edilebilir farklılıklar

Sayımlar arasındaki farklılık

Çizgi yalnızca rastlantısal olarak ikişer kez yapılan sayımlar arasında, yalnızca rastlantısal olarak oluşması
beklenen maksimal farklılığı göstermektedir.

İki sayımın toplamı

Tablo A7.1 Belli bir toplam için iki replikat sayımı arasındaki kabul edilebilir farklılıklar
Toplam

Farklılık

Toplam

Farklılık

Toplam

Farklılık

35–40

12

144–156

24

329–346

36

41–47

13

157–169

25

347–366

37

48–54

14

170–182

26

367–385

38

55–62

15

183–196

27

386–406

39

63–70

16

197–211

28

407–426

40

71–79

17

212–226

29

427–448

41

80–89

18

227–242

30

449–470

42

90–98

19

243–258

31

471–492

43

99–109

20

259–274

32

493–515

44

110–120

21

275–292

33

516–538

45

121–131

22

293–309

34

539–562

46

132–143

23

310–328

35

563–587

47

*Yuvarlatılmış % 95 güven aralıklarına dayanarak.
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A7.2 Örneklem hatalarını anlamanın önemi
Bu el kitabı belli limitler dahilinde uyum sağlanması için yeterli sayıda spermatozoanın
sayılması ve ikişer kez sayım yapılmasına büyük önem vermektedir. Bu prosedürler,
konsantrasyonlar veya toplam sayıların gerçek (ancak bilinmeyen) değere yakın olmasını
temin için gereklidir. Çok az sperm sayılmışsa, hesaplanan konsantrasyon kesin
olmayacaktır. Toplam olarak en azından 400 sperm saymak mümkün değilse, bu durum
ve hata oranı rapor formunda belirtilmelidir (bkz Tablo 2.2).
Kesinlik, dar grid alanlarında az sayıda spermin bulunduğu sığ sayma kamaralarında
değil, aksine en iyi geniş grid alanlarında çok sayıda sperm içeren derin sayma
kamaralarında sayım yapılarak gerçekleştirilir Saymayı kolaylaştırmak için, semen
fiksatif içinde yeterince seyreltilerek hareketsiz spermlerin birbirlerinin üzerine
binme oranı düşürülür. Aşağıdaki örnek, sperm konsantrasyonu düşük bir semen
numunesinin doğru ölçümünü sağlamada, sayma kamaraları arasındaki farklılığı
göstermektedir.
Düşük hacimli,1 mm x 1 mm’lik gridi seyreltilmemiş semenle dolu sayma kamarasında.
• Gerçek sperm konsantrasyonu 1 × 106/ml ise her µl’de 1000 veya her nl’de 1 sperm
vardır.
• 10 µm derinliğinde 1 mm x 1 mm’lik gridi olan bir sayma kamarasının 10 nl’lik
gridinde 10 sperm mevcut olacaktır.
• Yalnızca 10 sperm saymada hata % 32 ve % 95 güven aralığı 10±1,96 × √N (=
10±6,2) (bkz Tablo 2.2).
• Bu geniş güven aralığı gerçek sperm sayısının toplam 10 nl’lik hacimde 4 (10–6) ilâ 16
(10+6) arasında olduğu anlamına gelir.
• O halde, bir mililitre semende gerçek konsantrasyonu 400.000 ilâ 1.600.000
arasındadır.
• Pratikte bir 50 µl’lik hacimde en iyi tahmine göre 20.000–80.000 spermatozoa
bulunacaktır.
• İkişer eş örnek incelenmişse, gözlemlenen 20 spermin örneklem hatası % 22, güven
aralığı 20±8,8, toplam 20 nl’de gerçek sayılar 11 (20–9) veya 29 (20+9), gerçek
sayının aralığı semende 550.000 spermatozoa/ml den – 1,450,000 spermatozoa/ml
olarak belirlenir ve her 50 µl’lik eş bölüntüde 27.500 ve 72.500 sperm arasındadır.
Geniş hacimli, 9 adet 1 mm x 1 mm’lik gridleri (1+1 [1:2]) seyreltilmiş semenle dolu bir
sayma kamarasında:
• Gerçek sperm konsantrasyonu 1 × 106/ml, semen 1+1 (1:2) (bkz Bölüm 2.8)
seyreltilmişse her ml’de 500.000, her µl’de 500 veya her nl’de 0,5 sperm bulunacaktır.
• Birkaç adet 1 mm x 1 mm’lik gridleri olan 100 µm derinliğindeki bir sayma
kamarasında (100 nl/grid) 4 gridde (400 nl) 200 sperm olacak her iki mükerrer
sayımda toplam 400 sperm (800 nl) sayılacaktır.
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• Dört yüz sperm sayıldığında hata % 5 ve % 95 güven aralığı 400±1,96 × √N
(= 400±39) (bkz Tablo 2.2).
• Bu güven aralığı, seyreltilmiş semenin (1+1 [1:2]) 800 nl’sinde gerçek sayının 360
(400–40) ilâ 440 (400+40) sperm olduğu anlamına gelir.
• O halde, seyreltilmemiş semenin bir mililitresinde konsantrasyonun 990.000 ilâ
1.100.000 arasında olduğu hesaplanır.
• Pratikte 50 µl’lik hacimde 45.000–55.000 sperm olduğu anlamı taşır.

A7.3 Yüzdelerin ölçümündeki hatalar
A7.3.1 Yüzdelerin değerlendirilmesindeki hatalar
Spermler iki sınıfa (normal ve anormal morfolojili, hareketli ve hareketsiz, canlı veya ölü,
akrozom reaksiyonu gösterebilen veya gösteremeyen, zonasız hamster yumurtalarıyla
kaynaşabilen veya kaynaşamayan) ayrıldığında, yüzdeler binomial dağılıma uyar.
Bu dağılım için, bir sınıf içinde tahmini yüzdenin (p) standart hatası gerçek, ancak
bilinmeyen yüzdeye ve sayılan sperm adedine (N) bağlıdır. Normal dağılıma göre
standart hata √(p(100–p)/N) ve ortalama güven aralığı hesaplanabilir. Değerler % 20–80
arasında olduğunda, bu iyi bir yuvarlamadır.
• Yüz sperm sayılır ve normal morfolojisi olanlar % 20 ise, normal spermlerin tahmini
yüzdesinin standart hatası √(20 (100–20)/100) = √((20 × 80)/100) = √(1600/100) =
% 4. % 95 güven aralığı limitleri±1,96 × % 4 veya ± % 7,8 ve karşıt güven aralığı
% 12,2–27’dir.
• İki yüz sperm sayılırsa standart hata √(20 (100–20)/200) = √((20 × 80)/200) =
√(1600/200) = % 2,8 ve % 95 güven aralığı limitli±1,96 × % 2,8 veya ± % 5,5 ve
karşıt güven aralığı % 14,5–25,5’dir.
• Dört yüz sperm sayılırsa standart hata √(20 (100–20)/400) = √((20 × 80)/400) =
√(1600/400) = % 2,0, % 95 güven aralığı limitleri±1,96 × % 2 veya ± % 3,9 ve karşıt
güven aralığı % 16,1–23,9’dir.
Yüzde 20–80 eriminin (range) dışında, açısal dönüşümü kullanmak daha uygundur (arc
sin karekök) z = sin–1√(p/100). Burada z’nin standart sapması 1/(2√N) olduğu gibi, gerçek
(ancak bilinmeyen) yüzdeye değil yalnızca sayılan sperm adedine bağımlıdır. Başka bir
seçenek de, birkaç yaygın istatistiksel yazılım paketinden birini kullanarak kesin binomial
güven aralığı limitlerinin hesaplanmasıdır.

A7.3.2 İkişer kez hesaplanan yüzdeler arasındaki uyum
Her numunede N sayıda sperm için yüzdelerin ikişer kez (p1 ve p2) değerlendirilmesi ve
karşılaştırılması önerilir.
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Beklenen farklılığın limiti d (d = |p1–p2|), 1,96(√(2pave(100–pave)/N)’dir. Burada pave =
(p1+p2)/2. Bağımsız değerlendirmeler arasındaki farklılığın sıfır olması beklenir. Burada
standart hata tahmini yüzde ve sayılan toplam sperm adedine bağlıdır.
Şekil A7.2’de görüldüğü gibi, ikişer kez yapılan sayımlarda 200 adetten az sperm
sayımı, yüksek derecede istatistiksel hatayla ilişkilidir. Bu şekilde; 100, 200 ve 400’er
sperm sayıldığında (toplam sperm sayıları sırasıyla 200, 400 ve 800) yüzdeler arasındaki
uyumun kesin % 95 güven aralıklarını göstermektedir. Ayrıca, hatanın yaklaşık % 50
oranında simetrik, maksimal değerinin % 50, minimalarının ise % 0 ve 100 olduğunu
göstermektedir.

Şekil A7.2 Değerlendirilen spermlerin toplam sayısı ve gerçek yüzdesinin bir fonksiyonu olarak, iki kez yapılan
değerlendirme arasındaki kabul edilebilir farklılıklar.

Yüzdelerdeki farklılık

Çizgiler ikişer kez değerlendirilen 100’er (toplam 200, yukarıda kesintisiz çizgi), 200’er (toplam 400; ortada
noktalı çizgi) ve 400’er (toplam 800; aşağıda kesintili çizgi) sperme ilişkin, yalnızca rastlantısal olarak (% 95
güven aralığı limitleri) oluşması beklenen farklılıkları göstermektedir.

veya

Ortalama yüzde

İkişer kez yapılan sayımlar arasındaki kabul edilebilir farklılıklar bu grafikte görülebilir.
Toplam 200 spermatozoa (her tekrar sayımda 100) ve % 5’lik (veya % 95) gerçek yüzde
için farklılığın % 95 güven aralığının üst limiti % 6,6’dır. Ortalama olarak, aynı numunenin
20 mükerrer değerlendirmesinin 19’unda farklılık % 2,42 ile % 9 arasında olacaktır.
Yirmi değerlendirmeden biri, yalnızca rastlantısal olarak bu limitlerin dışında bir sonuç
verecektir. Toplam 800 spermatozoa (ikişer kez 400’er sayım; kesintili çizgiler) % 5’lik
(veya % 95’lik) gerçek farklılık için % 95 güven aralığının üst limiti % 3,1 ve % 95 güven
aralığı limitleri % 3,1 ve % 7,6’dır. Benzer şekilde, toplam 400 spermatozoa sayılmışsa
(ikişer kez 200’er spermatozoa; noktalı çizgi) % 20’lik (veya % 80) gerçek değer için
% 95 güven aralığının üst limiti % 8,1, limitleri ise % 16,2 ve % 24,3’dür.
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Tablo A7.2, A7.3 ve A7.4 farklı toplam sperm sayılarına göre tahmini yüzdeler aralığı
için, iki kez hesaplanan yüzdeler arasındaki kabul edilebilir (yalnızca rastlantısal olarak
meydana gelen) farklılıklara ilişkin hali hazır verilerdir. Bu tablolar; morfolojik olarak
normal, hareketli, canlı veya akrozom reaksiyonu yetisine sahip spermlerin ikişer kez
hesaplanan yüzdeleri arasında uyumu değerlendirmede, grafiğe göre daha kullanışlı
olabilirler.
Tablo A7.2 Replikat sayısı 100 olan spermin (sayılan toplam sperm sayısı: 200) bilinen iki ortalama
yüzdesi arasında kabul edilebilir farklılıklar
Ortalama (%)

Farklılık *

Ortalama (%)

Farklılık *

0

2

67–74

13

1

3

75–80

12

2

4

81–84

11

3

5

85–87

10

4

6

88–90

9

5–6

7

91–93

8

7–9

8

94–95

7

10–12

9

96

6

13–15

10

97

5

16–19

11

98

4

20–25

12

99

3

26–33

13

100

2

34–66

14

* Yuvarlatılmış % 95 güven aralıklarına göre.

Tablo A7.3 Replikat sayısı 200 olan spermin (sayılan toplam sperm sayısı: 400) bilinen iki ortalama
yüzdesi arasında kabul edilebilir farklılıklar
Ortalama (%)

Farklılık *

Ortalama (%)

Farklılık *

0

1

66–76

9

1

2

77–83

8

2

3

84–88

7

3–4

4

89–92

6

5–7

5

93–95

5

8–11

6

96–97

4

12–16

7

98

3

17–23

8

99

2

24–34

9

100

1

35–65

10

* Yuvarlatılmış % 95 güven aralıklarına göre.
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Tablo A7.4 Replikat sayısı 400 olan spermin (sayılan toplam sperm sayısı: 800), bilinen iki ortalama
yüzdesi arasında kabul edilebilir farklılıklar
Ortalama

Farklılık *

Ortalama (%)

Farklılık *

0

0

70–81

6

1–3

2

82–88

5

4–6

3

89–93

4

7–11

4

94–96

3

12–18

5

97–99

2

19–30

6

100

0

31–69

7

*Yuvarlatılmış % 95 güven aralıklarına göre.

A7.4 Kalite kontrol için semen numunelerinin oluşturulması
Kalite kontrol numuneleri, ideal olarak laboratuvarda çalışılan semen numunelerinin
çeşitliliğini temsil etmelidir. Az sayıda kalite kontrol numunesi incelenecekse, bu
numuneler laboratuvarda esas aktivitelere en uygun numuneler olmalıdır. Örneğin,
bir infertilite kliniğinin laboratuvarında klinik açıdan önemli değer aralıkları seçilebilir
(konsantrasyon 15 × 106 – 50 × 106/ml, ileriye doğru hareketlilik % 30–50 ve normal
morfoloji < % 5).
• Semen numuneleri havuzundan alınan örnekler dondurularak saklanabilir ve bir
koruyucu maddeyle muamele edilerek 4°C’de saklanabilir ve sperm konsantrasyonu
için aralıklarla analiz edilebilir.
• Spermatozoa, kriyoprezervasyon sonrası canlılıklarını muhafaza edemediklerinden
motilite ve sperm antikor testlerinin iç ve dış kalite kontrol analizleri için yeterince
uygun seçim değildir.
• Sperm motilitesinin değerlendirilmesi için videoteypler, CD’ler ve DVD’ler kullanılabilir.
• Sperm morfolojisi için fotoğraflar, videoteypler, CD’ler ve DVD’ler kullanılabilir:
• Motilite ve morfoloji değerlendirmesinde, video kayıtları özellikle yararlı olmalarına
rağmen, kullanımları semen numunelerinin ikişer kez değerlendirmelerini bütünlemeli,
bu değerlendirmelerin yerine geçmemelidir.
• Morfoloji kalite kontrolü için boyalı semen lamları kullanılabilir. Fikse edilmiş
sürüntüler de saklanabilir ve boyama işlemini takip için kullanılabilir. Boyalı lamlar
tespit veya boyama prosedürlerinin kalitesine bağımlı olarak zamanla bozulabilir.
Ancak, bu el kitabında tanımlanan Papanicolaou prosedürünü kullanarak boyanan ve
karanlıkta saklanan lamlar aylar, hatta yıllar boyu bozulmadan muhafaza edilebilir.
• Antikorla kaplı indirekt immunobead testinin kalite kontrolü için sperm antikor pozitif
serum kullanılabilirse de, direkt test için kullanılması önerilmemektedir.
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A7.5 Sperm motilite analizinin iç kalite kontrolü için bir video kaydın hazırlanması
Bu protokol, manuel motilite değerlendirme prosedürleri için kullanılmak üzere, video
kayıtların nasıl hazırlanacağını anlatmaktadır.
• Semen değerlendirmesi sırasında motilite analizi ve en azından 400 spermi
değerlendirmek için çok sayıda alanı taklit etme amacıyla en azından 5, en fazla 10
alanda kayıt yapın.
• Video kayıtları birkaç farklı semen numunesinin görüntülerini içermeli, rutin semen
değerlendirmesi sırasında tipik olarak görülen motilite tiplerini kapsamalıdır.
• Videoteyp, birkaç farklı semen numunesini basitçe beş alanda kaydedebilir.
Başka olgularda, örneğin laboratuvarlar arası veya bir çok-merkezli çalışmada,
standardizasyonu sağlamak için daha kompleks bir kayıt prosedürüne gerek
duyulabilir. Bu durumda, daha fazla semen numunesi kullanılabilir. Videoteyp
kayıtları boyunca, numunelerle yapılan işlemler tekrarlanabilir. Yinelenen numuneler
teknisyenin bireysel kesinlik derecesinin tahminine olanak tanır.
A7.5.1 Ek donanım
Motilitenin tahmini için kullanılan rutin donanıma ilâveten, kalite kontrol için kayıtların
hazırlanması amacıyla aşağıdaki donanımlara gerek vardır:
• Bir video kayıt cihazı veya bir CD veya DVD yazıcısı olan bir bilgisayar.
• Video kayıtlarını kodlayan bir işaretleme cihazı, örn: yüzeyine sayılar kazınmış bir lam
(bir England vizörü) veya tarama üreteci.
A7.5. 2 Prosedür
• Birkaç semen numunesi mevcutsa, bir seansta video kayıtlarının tümü hazırlanabilir.
Aksi halde numuneler çalışıldıkça kaydedilebilir.
• Motilite, tipik olarak oda sıcaklığında değerlendirilirse, kayıtlar da oda sıcaklığında
yapılmalıdır. Benzer şekilde, motilite tipik olarak 37°C’de değerlendirilirse, kayıtlar da
aynı sıcaklık derecesinde yapılmalıdır.

Not: Kayıtlar 37°C’de yapılacaksa, mikroskop tablasının ısıtıcısı çalıştırılmalı ve
kullanılmadan en azından 10 dakika önce stabil sıcaklığa ulaşılmalıdır.

• Birkaç farklı semen numunesinden 400 spermin kaydedildiğinden emin olunmasına
yetecek sayıda görme alanını kaydetmeye hazırlanın.
• Düşük semen konsantrasyonlu numunelerde, skorlama için yeterli sayıya ulaşma
amacıyla, 10 alandan fazlasının sayılmasına gerek duyulabilir. On alanın video kaydı
birkaç dakika sürecektir.
• Video kayıtları için ya lamelle kaplı lam veya analiz için fikse edilmiş 20 µm
derinliğinde bir sayma kamarası kullanılabilir.
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Not 1: Tek kullanımlık sayma kamarası lamlarıyla çalışıldığında, lamlar ve lamellerin
kullanımına göre motilite daha uzun süre değişmeyecektir. Bu durum, aynı preparatta 10
(veya daha fazla sayıda) alanın kaydedilmesine olanak tanıyacaktır.
Not 2: Lamlar ve lameller kullanıldığında zamanla video kayıtlar sırasında motilitede dikkat
çekici bir azalmadan kaçınmak için, birkaç lam-lamel setiyle çalışmak gerekebilir.

• Değişik motilite değerleri olan birkaç semen numunesi belirleyin.
• Video kayıtları sırasında, her numuneye kendine ait bir kod belirlenmiş olmalıdır.
Kodlama, basitçe her numunenin veya her numunenin kaydedildiği alanın
işaretlenmesi şeklinde olabilir Örneğin, ilk numunenin işareti ilk incelenen
alanının başlangıcına konup, ikinci numune görünene kadar başka bir işaretleme
yapılmayabilir. Alternatif olarak kodlama, her bir alanın tanıtıcı işaretini içerebilir.
Örneğin, birinci numunenin ilk alanı 01–01, ikinci kez göründüğü alan 01–02 gibi
işaretlenecektir. Daha geliştirilmiş bir işaretleme sistemi, teknisyene nerede olduğunu
belirlemede yardımcı olur.
Not 1: Görme alanları veya numune kayıtları arasında kısa boşlukların bırakılması
teknisyenin yeni bir segmentin başlangıcını tanımasını kolaylaştırır.
Not 2: Kayıt sırasında boşluk bırakmanın en kolay yolu, kaydederken ışık kaynağını
örtmektir.
Not 3: Bu kapatma işlemi, video kaydediciyi duraksatmadan önce yapılabilir. “Durdur
(stop)” düğmesi videoteypte gürültü veya statik interferansa neden olacağından, her zaman
“duraksa” (pause) düğmesini kullanın.

• Numunelerin kaydı için kullanılacak büyütmede, 10 saniye için mikroskop tablası
mikrometresinin görüntüsünü kaydedin. Büyütme, mikroskobik incelemedeki
görüntünün benzerini monitörde de oluşturmalıdır. Bu mikrometre, büyütmenin
kalıcı kaydını verir. Böylece videoteyp analizi veya bir CASA cihazının kalibrasyonu
sırasında, ekrana tespit edilmiş asetat gridin kalibrasyonuna olanak tanır.
• İlk numunenin kodlama görüntüsünü 5–7 saniye kaydedin. Daha sonra bir tanımlaycı
işaret için, ışık kaynağını 3 saniye kapatarak boş bir segment oluşturun ve kaydı
duraksatın.
• Kayıt için kullanılacak ilk numuneyi tanımlayın. Bir cam lam üzerine iyice karıştırılmış
semen numunesinden 10 µl koyun ve 22 mm x 22 mm’lik bir lamelle kapatın veya
fikse edilmiş lam kamarasını iyice karıştırılmış semenle (7 µl) doldurun. Numunenin
çökmesi ve sürüklenmenin durması için birkaç saniye (gerekirse 37°C’de) bekleyin.
Şekil A7.3’de gösterildiği gibi, 10 veya daha fazla sayıda alanı kaydedin. CASA’nın
iç kalite kontrol analizi için, sperm konsantrasyonu 50 × 106/ml’yi aşmamalıdır. Daha
konsantre numunelerin, homolog seminal plazma içinde seyreltilmesi gerekebilir (bkz
Bölüm 3.5.2).
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• Lamelin veya kamaranın üst solunda, kenardan en azından 5 mm içerdeki ilk alanı
seçin. Mikroskop ve tablasını mümkün olduğu kadar sabit durumda tutarak bu
alanı 15 saniye kaydedin. On beş saniye sonra, 3 saniyelik boşluk bırakın ve kayıdı
durdurun. Her alanı kodluyorsanız, alan değiştikçe kod numarasını değiştirin ve
yalnızca kod numarasını içeren görüntüyü 5–7 saniye kaydedin.
• Şekil A7.3’de gösterildiği gibi, lam üzerinde spermlerin hareketli olduğu bir alanı
belirleyin ve bu alanı 15 saniye kaydedin. Yine 3 saniye boş kayıt yapın. Kaydı
duraksatın ve istenirse üçüncü alanı belirtmek üzere kod numarasını değiştirin. Bu
şekilde, en azından toplam 400 sperm (konsantrasyona bağlı olarak 10 veya daha
fazla sayıda alan) sayılana kadar işleme devam edin. Son alanı da kaydedip, 3
saniyelik boş bir segment bıraktıktan sonra kaydı durdurun.
• İkinci bir numune hazırlayın. İkinci numunenin kodlanma görüntüsünü 5–7 saniye
kaydedin ve ardından 3 saniyelik bir boşluk bırakın.
• Yukarıdaki aşamalara uyarak ikinci numuneyi kaydedin. Her bir görme alanı kaydı
arasında ve son alanın kaydı sonrasında bir boş segment bırakmak üzere 10 veya
daha fazla alanı kaydedin.
• İstenen sayıda numunenin video kaydı alınana kadar bu süreci tekrarlayın.

Şekil A7.3 Sperm motilitesinin değerlendirmesine yardımcı teknik
Lamelin kenarlarından en azından 5 mm içerden başlamak üzere, sperm motilitesinin video kayıtları için alanların
sistematik taranması.

Not: Rastlantısal olarak yinelenen numuneleri içeren daha kompleks iç kalite kontrolü
(ICQ) için motilite video kayıtları istenirse, ya ikinci bir kayıt cihazı veya video kayıt yazılım
donanımına sahip özel bir bilgisayar sistemine gerek duyulur. Bu durumda, her numunenin
ayrı ayrı video kayıtları alınır ve yalnızca incelenen alanlar işaretlenir. Kayıtlar sırasında
numune tekrar tekrar gösterileceği için, numuneyi tanıtıcı numara kaydedilmemelidir.
Video kayıt yazılımı donanımına sahip bir bilgisayar sistemi mevcutsa, her bir numunenin
görüntüsü dijital ortama aktarılabilir ve istenirse bir DVD’ye alınabilir.
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A7.5.3 Video kayıtlarının analizi
• Asetata, küçük karelere bölünmüş büyük bir kare (grid) çizin, aşağıda ayrıntılarıyla
anlatıldığı gibi video kayıtlarında kullanılmak üzere video monitörü üzerine yerleştirin.
Bu şekil, mikroskobik incelemeler sırasında okülerde kullanılan gridi taklit edecektir
(bkz Şekil A7.4a).
Şekil A7.4 Taksimatlı (kırmızı kareli) okulerden görünüm
(a) yalnızca oküler 		

(b) mikroskop tablasındaki mikrometre

• Mikroskobun mikrometresini tablasının üstüne koyup büyütmeyi motilite analizine
göre ayarlayın. Retiküllü oküler içinden bakarak (bkz Şekil A7.4) ve mikroskop
tablasının mikrometresini kullanarak, büyük karelerin (gridlerin) boyutlarını ölçün.
Bu örnekte büyük kare 125 µm x 125 µm ve her bir küçük kare 25 µm x 25 µm
boyutlarındadır. Bu ölçümleri kaydedin.
• Video monitöründen bakarak video kayıtlarını oynatın ve mikrometre göründüğünde
durun (Şekil A7.5a).
• Ekran üzerine bir asetat kâğıdı bantlayın ve okülerde görünen ve yukarıda anlatıldığı
gibi ölçülen büyüklükte bir kare çizin (bkz Şekil A7.5b).
• Okülerdeki gridi tümüyle görüntüleyin (25 kare) (Şekil A7.5c).
• Video kayıtlarını incelemek için gridin çizildiği asetatı video monitörünün üzerine
tespit edin. Analiz gridin örn: üst 2 veya 3 orta sırası gibi standart olarak belirlenmiş
bölgelerinde yapılacaktır.
• Her bir kaydedilmiş segment için 200 spermin ikişer kez yapılan değerlendirmelerini
skorlayın.
Şekil A7.5 Monitördeki dereceli mikrometrenin videoya çekilmiş görüntüsü ve çizili krokisi (a-c) açıklama için
metne bkz.
(a)

(b)

(c)
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A7.6 Sperm konsantrasyonunu belirlemede iç kalite kontrolü için seyreltik semenin
hazırlanması
A7.6.1 Genel hususlar
• Semen içindeki spermatozoa konsantrasyonunu belirlemenin bazı aşamaları
laboratuvarda hazırlanmış, seyreltilmiş ve saklanmış semen numuneleri kullanılarak
takip edilebilir.
• İç kalite kontrol numuneleri, rutin semen değerlendirmesi sırasında laboratuvarda
görülen konsantrasyonlar aralığını temsil edebilmelidir.
• Semeni koruyucu bir çözelti içinde seyreltin ve numunelerden alınan eş miktarda
örnekleri saklama şişeleri içine yerleştirin. Bu örnekler soğutucuya konabilir ve daha
sonra sayılabilir.
• Aynı numuneden hazırlanmış şişelerin özdeş konsantrasyonlarda spermatozoa
içerdiğinden emin olmak için süspansiyonları hazırlarken numunenin iyice
karıştırılmasına dikkat edin. Bu şekilde, iç kalite kontrol numunelerinde yapılan
sayımlardaki farklılıklar sayma işlemindeki sorunlarla ilişkilendirilebilir.
• Bir hemositometre kullanılarak konsantrasyonu değerlendirmeden önce, saklanmış iç
kalite kontrol numunelerini tekrar seyreltin. Rutin sayma için, laboratuvarda kullanılan
son dilüsyonu kullanın. Böylece, arka planda görülen hücre döküntülerinin ve diğer
spermatozoa dışı hücrelerin benzer konsantrasyonda olması sağlanacaktır. Örneğin,
semen başlangıçta eşit hacimde koruyucu çözeltiyle seyreltilmişse, ilâve bir 1+9
(1:10) dilüsyonla nihai seyreltme oranı 1:20 olacaktır.
• Düşük spermatozoa konsantrasyonlu saklanmış bir numune istendiğinde, daha
konsantre bir numuneyi daha fazla seyreltmek yerine, düşük konsantrasyonlu bir
semen numunesiyle işe başlamak daha iyidir. Böylece, arka plan rutin semen analizi
sırasında gözlenenlere benzeşecektir.
• Yüzdürme testi (swim-up) için hazırlanan spermatozoa preparatları, rutin semen
değerlendirmesi sırasında görülen hücre döküntüleri, serbest spermatozoa başları ve
hücre parçacıklarıyla kontaminasyondan arınmış olup, en iyi sadece benzer şekilde
seçilmiş spermatozoa süspansiyonlarının takibi için kullanılır.
• Herhangi bir zamanda hazırlanmış iç kalite kontrol süspansiyonları içindeki
spermatozoa sayısı, analizleri yapan teknisyenlerin sayısı ve sayımların sıklığına bağlı
olacaktır.
• Soğutucuda saklanan seyreltilmiş semenin en azından 4 yıl stabil durumda kalması
gerekir.
A7.6.2 Reaktifler
Üç koruyucu çözeltiden herhangi biri kullanılabilir:
• Formalin: % 10 (v/v) formaldehit. 27 ml saf suya 10 ml % 37 (v/v) formaldehit ilâve
edin.
• Azid (Jørgensen ve ark., 2001): 3 mol/l sodyum azid (NaN3).19,5 g NaN3’i 100 ml saf
su içinde çözdürün.
• Aglütinasyonu önleyici çözelti (APSIS) (Brazil ve ark., 2004). 100 ml saf suya 1,0 g
bovine (sığır) serum albümini (BSA), 2,0 g polivinilpirolidon (PVP), 0,90 g sodyum
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klorür (NaCl), 0,1 ml deterjan Triton X–100, 0,004 ml silikon köpük önleyici madde
ve 0,10 g sodyum azid ekleyin. İyice karıştırın ve 0,45-µm gözenekli bir filtreden
geçirerek döküntüleri elimine edin. Dört °C’de saklayın.
Not: Çözeltiyi toksisiteden arındırmak için, APSIS’e bakterisit sodyum azid katılmayabilir.
Ancak, kontamine olduklarında bu çözeltiler atılmalıdır.

A7.6.3 İlâve malzemeler
Spermatozoa konsantrasyonunu hesaplamak için rutin donanıma ilâveten, kalite kontrol
numunelerinin hazırlanması için gerekli malzeme:
• kriyoşişeleri veya saklama için sıkıca kapatılmış kapakları olan küçük tüpler,
• tüpleri işaretlemek için silinmez mürekkepli kalemler
A7.6.4 Prosedür
1.		İstenen yaklaşık konsantrasyondaki semen numunelerini tanımlayın. Saklanacak
semenin hacmi laboratuvarın gereksinmelerine göre değişecektir. Mevcut semen
hacminin tümünü kullanın ya da her konsantrasyon için 4 ml seyreltilmiş spermatozoa
süspansiyonu hazırlayın.
2. Semen toplandıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa sürede semeni koruyucu
çözeltiyle seyreltin. Dilüsyon ve saklama için APSIS kullanıldığında, dilüsyondan önce
ne kadar uzun süre beklenmişse, dilüsyon sonrası kristal oluşma olasılığı o kadar
yükselir. Bu kristaller sayma kamarasının doldurulmasını ve spermatozoa sayımını
olumsuz etkileyebilir.
3. Gerekli semen hacmini 15 ml’lik bir santrifüj tüpü içine aktarın. Her mililitre semen için
100 µl % 10 (v/v) formalin, 10 µl 3 mol/l azid veya 1 ml APSIS ilâve edin.
4. Numunelerin saklanması için kullanılan şişelerin tümüne tanımlayıcı bilgiler ve
hazırlanma tarihini içeren etiketler yapıştırın. Hızlı ve kolay dolum için kapaklar veya
tıpalar çıkartılmalı ve şişeler tüp rafı üzerine yerleştirilmelidir.
5. Şişelerin tümünün içinde benzer spermatozoa konsantrasyonlarının mevcut
olduğundan emin olmak için, seyreltilmiş ve saklanmış semenin paylaşım sırasında
iyice karıştırıldığından emin olun. Karıştırma sonrası kısa süreli gecikmeler bile,
spermatozoanın çökmesine izin vererek, örneklerin içindeki konsantrasyonu
değiştirebilmektedir. Sabit karıştırma hızını sağlamanın bir yolu da, seyreltilmiş semen
içeren santrifüj tüpünü bir tüp rafına koyduktan sonra, bir elle plastik transfer pipeti
kullanarak semeni sürekli karıştırırken, diğer eldeki pipetle örnekleri dışarı almaktır.
6. Laboratuvarın gereksinmelerine göre her şişe 0,5–1,0 ml numune içermelidir.
Numuneleri 0,5 ml’lik miktarlar şeklinde saklama, her bir şişeden birkaç kez sayım
yapılmasına izin verir.
7. Muhafaza edilmiş spermatozoa süspansiyonu, şişelerin hepsine dağıtıldıktan sonra
sıkıca kapatılmalıdır. Kullanılan şişenin tipine göre, kapak, kendinden yapışkanlı
laboratuvar bandıyla kapatılabilir. Kriyoşişe kullanılıyorsa, bu önlem gerekli değildir.
8. Semen numunelerinin geri kalan bölümü için tüm süreci tekrarlayın.
9. Şişeleri 4°C’de saklayın.

EK 7

Örneklem hataları ve kalite kontrol

267

Not: Dilüsyonlar hazırlandıktan sonra iç kalite kontrol çözeltilerinin konsantrasyonu
belirlenmeli, başlangıçtaki semen konsantrasyonuna göre tahminde bulunulmamalıdır.
Saklanmış spermatozoa süspansiyonu hazırlandığında, gerektiğinde bir şişe süspansiyon
alınıp değerlendirilebilir (bkz Bölüm 2.7 ve 2.8). Sonuçlar, Bölüm 7.7’de tanımlanan
prosedüre göre grafiklenebilir. Tüm sayımlar, laboratuvarda tipik olarak kullanılan sayma
yöntemi kullanılarak gerçekleşmelidir. Aşağıdaki bölüm, hemositometre kullanılarak
uygulanan bir prosedürü anlatmaktadır

A7.6.5 Stoklanmış iç kalite kontrol numunelerinin (IQC) kullanılması
• Saklanmış çözeltiler sayım yapılmadan önce yeniden seyreltilmelidir; dilüsyon oranı
kullanılan koruyucu maddeye bağlı olacaktır.
• Semen, başlangıçta formalin ve azidle minimal oranda seyreltildiğinden, bu
dilüsyonun hesaba katılması gerekmemektedir. APSIS içinde muhafaza edilmiş
semen başlangıçta iki kez seyreltildiğinden (örn: 1+1 (1:2)), konsantrasyonun son
hesaplanması sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır.
• APSIS içinde seyreltilmiş ve başlangıç konsantrasyonu 25 × 106 ml’nin üzerinde
olan semen süspansiyonları, en iyi 1+9 (1:10) dilüsyonda sayılır. Muhafaza edilmiş
spermatozoa süspansiyonunun 50 µl’sine 450 µl saf su ilâve edilerek bu dilüsyon
oranı elde edilebilir. Böylece semen, son olarak 1:20 oranında seyreltilmiş olur.
Spermatozoanın hemositometre gridine çökmesine müdahale edeceğinden, seyreltici
olarak APSIS’i kullanmayın.
• İzleyen aşamalar için, pipetlerin tümü önceden uygun bir hacime ayarlanmalı,
karıştırıldıktan sonra örneğin hemen alınması için, önceden temiz bir pipet ucu
takılmalıdır.
• Uygun hacimde suyla bir dilüsyon şişesi hazırlanmalıdır (örn: yukarıda önerildiği gibi
1:10 dilüsyon için 450 µl su). Semen saklama şişesinin içeriği bir vorteks üzerinde
maksimal hızda yaklaşık 30 saniye iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, 50 µl’lik bir
örnek su içeren dilüsyon şişesine aktarılmalıdır. Dilüsyon şişesi daha sonra, 20 saniye
maksimum hızda vortekslenmelidir. Hemositometre 10 µl süspansiyonla doldurulmalı
ve spermatozoalar Bölüm 2.8.2 ve 2.8.3’de anlatıldığı gibi sayılmalıdır.
• Saklanacak semenin hazırlanacağı orijinal semen numunesi düşük spermatozoa
konsantrasyonuna sahipse, spermatozoa sayımı için yapılacak dilüsyonun da buna
göre ayarlanması gerekecektir. Örneğin, orijinal semen konsantrasyonu 4–25 × 106/
ml ise, laboratuvarda olduğu gibi nihai 1:5 dilüsyon oluşturmak için APSIS içinde
muhafaza edilmiş semenin uygun dilüsyonu 2:5 olacaktır (semen zaten APSIS ile
1+1 (1:2) oranında seyreltilmiş olduğundan dilüsyon gerçekte 2+3). Muhafaza edilmiş
semenin 50 µl’si 75 µl saf suyla seyreltilerek bu dilüsyon oranı sağlanabilir.
•

Soğutucuda saklanmış spermatozoa süspansiyonlarının, en azından 4 ay stabil
olması gerekmektedir. Bu sırada, yeni çözeltilerin hazırlanması gerekir. Geçiş
dönemini izleme amacıyla eski ve yeni spermatozoa süspansiyonlarının aynı zamanda
kullanılacağı bir örtüşme döneminin bulunması arzu edilir.
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A7.7 Sperm morfolojisini değerlendirmede iç kalite kontrolüne ilişkin lamların 		
hazırlanması
A7.7.1 Genel hususlar
• Sperm morfolojisi için boyama ve analizin iç kalite kontrolü amacıyla laboratuvarda
kullanıma yönelik yayma preparatları hazırlanabilir.
• Farklı morfolojik skorlanma spektrumlarını temsil etmek üzere, laboratuvarda birkaç
farklı semen numunesinin her birinden çok sayıda yayma preparatı hazırlanabilir.
• Boyama ve analiz prosedürlerini izlerken, sürüntüler daha sonra kullanılmak üzere
fikse edilip saklanabilir.
• Morfolojik analiz prosedürlerinin kalite kontrolü için, boyanmış yayma preparatları tek
tek veya ikişer ikişer karşılaştırmalı eş örnekler olarak kullanılabilir.
• İkişer eş örneğin kullanılması teknisyene özgü kesinlik derecesinin belirlenmesine
yardımcı olur. İkili eş örneklerin kullanılması bir laboratuvar içinde farklı
teknisyenlerden gelen sonuçları veya laboratuvarlar arasında analizleri karşılaştırma
açısından yararlıdır.
• Papanicolaou boyasıyla boyanmış ve fikse edilmiş yayma preparatlarının karanlıkta,
oda sıcaklığında aylar hatta yıllar boyu stabil kalması gerekir.
• Belli bir semenden hazırlanan tüm yayma preparatlarının özdeş olduğundan emin
olmak için, hazırlanma süreci boyunca semen iyice karıştırılmalıdır. Analiz sırasında
saptanan herhangi bir önemli değişkenliğin, lam preparatının hazırlanması sırasında
semenin yetersiz karıştırılmasından değil, aksine izlenmekte olan süreç (örn:
morfolojik analiz prosedürü) sonucu olduğu varsayılabilir.
A7.7.2 Prosedür
1. Numune kabındaki semeni, kaptan 15 ml’lik santrifüj tüpüne aktarın. Böylece, lam
preparatının hazırlanma süreci sırasında daha kolay ve iyi bir karışımın gerçekleşmesi
mümkün olur.
2. Buzlu camlı lamların her iki yüzünü lif bırakmayan temizlik bezleriyle kuvvetlice ovarak
silip temizleyin.
3. Lamın buzlu camlı kısmına bir HB (2 numaralı) kurşun kalem kullanarak tanımlayıcı
bilgileri (örn: tarih ve tanıtıcı numara) yazın. Kurşun kalem işaretleri, fiksasyon ve
lamların Papanicolaou boyaması sırasında sabit kalmakla birlikte, mürekkep ve bazı
sabit boyalı kalemlerin boyası kaybolmaktadır.
4. Pipete temiz bir uç takın ve hacmi 10 µl’ye (veya morfoloji preparatlarının
hazırlanması için rutin olarak kullanılan hacme) ayarlayın.
5. Semen, tüm süreç boyunca iyice karıştırılarak sürüntülerin mümkün olduğu kadar
benzer olması sağlanmalıdır. Karıştırdıktan sonra, çok kısa süreli gecikmeler bile
spermin çökmeye başlamasına olanak tanıyarak, lama yerleştirilen örnekteki semen
sayısını değiştirir.
6. Geniş ağızlı (yaklaşık 1,5 mm çaplı), numunenin ısısına dengelenmiş bir pipetle
santrifüj tüpü içindeki numuneyi 10 kez alıp geri vererek iyice kartıştırın. Bu işlem,
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semeni yeterince karıştıracak kadar kuvvetli olmalı, kabarcıklar oluşturacak kadar güç
sarfedilmemelidir.
7. Karıştırdıktan hemen sonra, spermatozoanın süspansiyon dışına çökmesine zaman
tanımaksızın, 10 µl semeni temizlenmiş lamların temiz ucuna yerleştirin. Sürüntü
hazırlamadan önce, semen damlasını lam üzerinde birkaç saniyeden uzun süre
bırakmamak önemlidir.
8. Bölüm 2.13.2’de belirtilen kamalama tekniğini kullanarak, semeni lam yüzeyine
yayın. Bu işlemde, ikinci lam semen damlasını ilk lam boyunca geri çeker, arkasından
ileriye doğru itmez. Sürüntülerin çok kalın olmamasına dikkat edin. Aksi halde,
spermatozoalar birbirleri üzerine binecek ya da topaklaşacaktır ve arka plan
boyanması olacaktır. Lam üzerinde spermatozoaların ayrılması; semenin hacmine,
spermatozoa konsantrasyonuna, semeni sürükleyen lamın açısına (açı ne kadar darsa
sürüntü de o kadar ince olacaktır) (Hotchkiss, 1945) ve sürüntüyü oluşturma hızına
bağlıdır (ne kadar hızlı olunursa, o kadar kalın bir yayma preparatı oluşur) (Eliasson,
1971).
9. Geri kalan lamlar için de 6–8. aşamaları tekrarlayın. Semen numunesinden örnek
almadan önce, spermlerin çökelmemesini sağlamak için, her karıştırmadan sonra
yalnızca bir lam preparatı hazırlayın. Karıştırdıktan sonra birkaç saniye duraksama
olursa, numuneden örnek almadan önce semen tekrar karıştırılmalıdır.
10.Teknik yerleştiği ve hazırlanma prosedürü sorunsuz gerçekleştiğinde, her karıştırma
işleminden sonra iki veya üç lam preparatı hazırlamak mümkün olabilir. Karıştırdıktan
sonra numunelerin tümü hemen dışarı alınmalı, birkaç saniye içinde hemen iki veya
üç yayma preparatı hazırlanmalıdır.

A7.8 Donanımın kalibrasyonu
• Pipetler, sayma kamaraları ve diğer donanımın 6 ayda veya yılda bir kalibre edilmesi
gerekir.
A7.8.1 Tartılar
• Tartılar iç kalibratörlerle düzenli aralıklarla, düzenli laboratuvar bakım hizmeti
zamanında dış kalibrasyonla kontrol edilmelidir.
• Dış standart ağırlıkları tartarak tartıları kalibre edin (örn. semen ağırlıkları aralığını
kapsayan 1, 2, 5 ve 10 g).
• Ölçümleri 10 kez tekrarlayın, ortalamasını, SS ve değişkenlik katsayısını (CV) (= 100 ×
SS/ortalama) hesaplayın.
• Doğruluk derecesini kontrol eden (öngörülen ağırlığın ölçülen ortalamanın 2 standart
sapma aralığı içine düşüp-düşmediğininin kontrolü).
A7.8.2 Pipetler
• Derecelendirme işaretine kadar saf suyu çekip, darası alınmış tartı kaplarına
boşaltarak pipetleri kalibre edin.
• Suyun özgül ağırlığını 1 g/ml olarak kabul ederek, pipetlenen suyun ağırlığına göre
beklenen hacmi hesaplayın.
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Not: Isıtmakla suyun özgül ağırlığı azalır (Lentner, 1981). Örneğin, 20°C’de
0,9982 g/ml, 30°C’de 0,9956 g/ml ve 40°C’de 0,9922 g/m’dir. Ancak, kalibrasyon
amacıyla 1,0 g/ml’nin varsayılması yeterlidir.
• Ölçümleri 10 kez tekrarlayın, ortalama, standart sapma ve değişkenlik katsayısını (=
100 × SS/ ortalama) hesaplayın.
• Doğruluk derecesini kontrol edin (şart koşulan hacim, ölçülen ortalamanın 2 standart
sapma erimi içindedir).
A7.8.3 Sayma kamaralarının derinlikleri
• Mikroskobun ince odaklama mekanizması üzerindeki Vernier skalasıyla, sayma
kamaralarının derinliğini ölçün. Önce kamaranın kılavuz çizgileri, daha sonra lamelin
altındaki mürekkepli kalem işaretine odaklanın. İki nokta arasındaki derecelendirme
işaretlerinin sayısına göre derinliği ölçün.
• Ölçümleri 10 kez tekrarlayın, ortalama, standart sapma ve değişkenlik katsayısını
(= 100 × SS/ ortalama) hesaplayın.
• Doğruluk derecesini kontrol edin (şart koşulan hacim, ölçülen ortalamanın 2 standart
sapma erimi içindedir).
A7.8.4 İnkübatörler
• İnkübatörlerin ve ısıtılmış mikroskop tablalarının ısısı termometrelerle kontrol edilmeli,
termometreler düzenli aralıklarla kalibre edilmelidir.
• CO2 gaz karışımları inkübatör kayıtlarından her gün, başka gaz analiz sistemlerinde
haftalık veya aylık veya kullanıldığında gaz örneklenmesiyle kontrol edilmelidir.
A7.8.5 pH indikatörü
• Bilinen pH standartlarına karşı test edilmelidir.
A7.8.6 Diğer donanım
• pHmetreler gibi diğer laboratuvar donanımı ve reaktifleri de standartlarla
karşılaştırmalı olarak 3–6 ay aralarla kontrol edilmelidir.

Kaynaklar
Armitage P et al. (2002) Statistical methods in medical research. Oxford, Blackwell Science.
Brazil C et al. (2004) Quality control of laboratory methods for semen evaluation in a multicenter
research study. Journal of Andrology, 25: 645-656.
Eliasson R (1971) Standards for investigation of human semen. Andrologia, 3: 49-64.
Hotchkiss RS (1945) Fertility in man. London, William Heineman Medical Books: 131-132.
Jørgensen N et al. (2001) Regional differences in semen quality in Europe. Human Reproduction,
16: 1012-1019.
Lentner C (1981) Geigy scientifc tables. Vol. 1: Units of measurement, body fuids, composition of
the body, nutrition. Basle, Ciba-Geigy: 50.

271

EK 8

Semen analizi için ulusal dış kalite kontrol
programları
Avustralya: Fertility Society of Australia, External Quality Assurance Schemes for Reproductive
Medicine, PO Box 1101, West Leederville, Western Australia 6901, Australia
Danimarka: Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorieri, Sundheds-sektoren, DEKS
54MI, Herler Universitets sygehns, Herler Ringvej 75, 2730 Herlor, Denmark
Almanya: QuaDeGA, Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Uni-versitätsklinikum,
Domagkstrasse 11, D-48129 Münster, Germany
İtalya: Valutazione Esterna di Qualità, Gruppo Controllo Qualità Analitico Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna
İskandinavya: NAFA (Nordic Association for Andrology), Andrology Unit, Reproductive Medicine
Centre, Karolinska Hospital, PO Box 140, SE-171 76 Stockholm, Sweden
İspanya: Centro de Estudio e Investigación de la Fertilidad (CEIFER), Granada, Spain
Birleşik Krallık: UKNEQAS Schemes for Andrology, Department of Reproductive Medicine, St
Mary’s Hospital, Manchester M13 0JH, United Kingdom
Amerika Birleşik Devletleri: American Association of Bioanalysts Profciency Testing Service, 205
West Levee, Brownsville, Texas 78520-5596, USA.

İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi

Yeni Basımın özellikleri
• Her bir prosedüre ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kullanılması kolay bir format;
• Metodolojiyi açıklayan ve sonuçların yorumlanmasına yardımcı olan ilave materyal
• Çeşitli sperm patolojilerini gösteren sayısız ayrıntılı mikrografiler;
• Sperm numunesinin hazırlanması ve dondurularak saklanmasına ilişkin bölümler;
• Değişik semen karakteristik özellikleri için kanıtlara dayalı referans aralıkları ve
sınırları.

WHO Laboratuvar El Kitabı

Bu el kitabı klinik ve araştırma laboratuvarlarında semen analiziyle uğraşan bilim
insanları, teknisyenler ve yöneticilere kaynak olarak sunulmaktadır. Beşinci basım
semen analizinin kalite ve standartlaştırılmasını iyileştirme, farklı laboratuvarlardan
gelen sonuçların karşılaştırılabilirliğini güçlendirme amacıyla rutin, isteğe bağlı ve
araştırma analizleri için güncelleştirilmiş, kanıtlara dayalı, ayrıntılı protokoller
sunmaktadır.
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