
İNFERTİLİTE NEDENLERİ 

 
Gebe kalınabilmesi için yumurtlama fonksiyonlarının ve döllenmenin kusursuz olması 
gerekmektedir. Çocuk sahibi olamama  çiftlerden sadece birini veya herikisini birden 
ilgilendirebilir. Çocuk sahibi olamayan çiflerin yaklaşık yarısına yakın bir oranda  sebep 
sadece erkek, yine yarısına yakın oranda sebep sadece kadın, geri kalanında ise sebep 
çiftlerin herikisi birden veya açıklanamayan olgulardır.  
 
Erkeğe bağlı sebepler 
 

Bir erkeğin partnerini gebe bırakabilmesi için sağlıklı sperm üretmesi gerekmektedir. 
Testislerden en az birinin fonksiyon görmesi ve sperm üretimi için vücudun testesteron 
başta olmak üzere çeşitli hormonları üretmelidir. 
 
Düşük sperm sayımı; mililitrede 15 milyondan az sperm veya total ejakulatta 39 milyondan  
az sperm demektir ve erkeğin dölleme şansını düşürür.  
 
Spermin sadece sayısı ve miktarı değil şekli (morfoloji) ve hareketliliği de önemlidir. Eğer 
bunlarda bir anormalik varsa sperm yumurtaya ulaşamayabilir veya yumurta içine 
giremeyebilir. 
 
Erkek kısırlığına yol acan bazı sebepler; 
 
Varikosel: Testis venlerinin genişlemesidir. Erkek kısırlığının sık sebeplerindendir. 

Tesislerdeki kan akımının artmasına ve ısı artışına yol açan genişlemiş venler sperm 
üretimini azaltıp hareketini etkileyebilir. 
 
Enfeksiyonlar: Bazı enefeksiyonlar sperm üretimini etkileyebilir ve spermin geçişini 

engelleyebilir. Klamidya ve gonore gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, prostat iltahabı ve 
testisin kabakulak ile enfeksiyonu bunlara sebep olabiilir. 
 
Ejekulasyon problemleri: Retrograd ejakulasyon; spermin orgazm sırasında penis yerine 

idrar torbasına boşalmasıdır. Çeşitli hastalıklar buna sebep olabilir. Örnek olarak diabet, 
omurilik yaralanmaları, geçirilmiş idrar torbası veya prostat ameliyatları gibi. 
 
Bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi spermi bir yabancı gibi algılayıp ona karşı bağışıklık 
sistemini harekete geçirebilir.(Anti-sperm atibodies)  
 
Tümörler: Bazı tip kanserler ve tümörler direkt olarak erkek üreme organlarını etkileyebilir 
veya beyindeki hormon salgılayan bölgeleri etkilyebilir. Radyasyon tedavisi veya 
kemoterapi tedavisi de sperm üretimini bozabilir. 
 
İnmemiş testisler ; Doğuştan testislerin biri veya herikisinin anne karnındayken  karından 
skrotuma inmesi gerekirken bu inişte duraklama nedeiyle testisin karın içerinde kalmasıdır. 
Eğer 2 yaşından önce tanı konulup opersyonla düzeltilmezse kalıcı kısırlık olabilir.  
 
Hormonal bozukluklar: Beyinde bulunan bazı hormon salgılayan bezlerin 
(ör:hipotalamus) ,tiroid veya böbreküstü beziyle ilgili rahatsızlıklar düşük testesterona 
sebep olabilir.  
 
Kromozomal bozukluklar: Klinefelter’s sendromu(47 XXY) doğuştan bir X 
kromozomunun fazla olmasıdır ve erkek üreme organlarında gelişimsel bozukluğa yol 



açar. Bunun yanında kistik fibrozis, Kallmann sendromu, Kartagener sendromu gibi bazı 
kromozom bozuklukları da sıklıkla kısırlıkla birliktedir. Şiddetli erkek infertilitesi olan yani 
sperm analizinde hiç sperm gözlenmeyen veya mililitrede  1 milyondan az sperm bulunan 
hastalarda  Y kromozomunun mikrodelesyonu denilen bir genetik rahatsızlık sebep olabilir. 
Bu durumda görüntü olarak sağlıklı bir erkek şiddetli sperm azlığı veya yokluğu ile 
karşımıza çıkabilir. Bu yüzden doktorunuz sizden genetik danışmanlık ve genetik analiz 
isteyebilir. 
 
Sperm kanalının tıkanması: kistik fibrozis gibi genetik hastalıklar, spermin testiste 

depolandığı epididimis denen organın tıkanmasına ve üreme organlarına olan travma ve 
yaralanmalar da erkek tipi kısırlığa sebep olabilir. 
 
Diğer sebepler: Antifungal ilaçlar, bazı ülser ilaçları, anabolik steroidler  sperm üretimini 

bozabilir. Vücut ısısını yükselten  sauna veya hamama sık gitme, uzun süre oturma, dar 
kıyafetler ve uzun süre laptop  gibi ısı yayan cihazların kucakta tutulması  sperm üretimini 
bozabilir.  
Benzen toluen, böcek iliaçları, organik çözücüler, boya maddeleri ve kurşun gibi ağır 
metallere fazla maruziyet sperm sayısını düşürebilir. 
 
Yaşam tarzı: Sigara içimi ister aktif isterse pasif içicilik olsun uzun süredir bilinen, sperm 

sayımını düşüren bir durumdur. 
 
 Alkol kullanımı ise testesteron seviyesini düşürerek sperm üretimini azaltabilir ve erektil 
disfonksiyona sebep olabilir. 
 
Kilo , emosyonel stress ve uzun zamandır bisiklete biniyor olmak yine kısırlığa sebep 

olabilir. 
 
 
Erkek kısırlığında testler ve tanı 

 
Erkek kısırlığını araştırmak kadına göre nispeten daha kolaydır. Yapılacak ilk iş ürolog 
tarafından erkek genital sistemini de içeren genel bir muayene yapılması ve çeşitli 
sorularla hastanın hikayesinin alınmasıdır.  
Hemen sonraki basamak ise semen analizidir.  
 
Semen analizi, erkeğin masturbasyon yaparak verdiği semen örneğinin labaratuarda 

mikroskop altında incelenmesidir. Bu incelemelerde  sperm sayısı, şekli , haraketliliği ve 
enfeksiyon olup olmadığı araştırılır. 3 günlük cinsel pehriz sonrası verilen semen 
örneğinde doğru sonuca varabilmek için birkaç ölçüm gerekebilir. Bunun dışında bazen 
ileri inceleme gerekebilir.  
Skrotal ultrason, testis yapısının incelenmesi için gerekebilir. 
Transrektal ultrason: Prostat dokusunu , seminal vezikülleri ve ejakulat kanallarını 
incelemek için gerekebilir. 
Hormon testleri: Beyinden salgılanan bazı hormonların düzeylerine ve kandaki 

testesteron düzeyine bakılması gerekebilir. 
Ejakulasyon sonrası idrar testi: Retrograd ejakulasyonu araştırmak için gerekebilir. 
Genetik test: Eğer sperm düzeyi ileri düzeyde düşükse Y kromozomuna ait değişiklikler 

olup olmadığı ve kalıtımsal bir kromozom bozukluğu araştırmak için kan testi ile genetik 
test gerekebilir. 
Testis biopsisi: Testisten iğne yardımıyla biopsi alınıp sperm olup omadığına bakılır. 
Eğer sperm varsa sperm kanallarında bir blokajdan şüphelenilir. 



Özel sperm fonksiyon testleri: Spermin ejakulasyondan sonra nasıl bir yol izlediğini, 

yumurtaya yapışmada ve girmede bir problem olup olmadığı laboratuvar ortamında 
araştırılır. Özellikle sperm sayısı düşük bir hastada spermin kalitesi daha çok önem 
kazanır. 
 
 
 
Genel olarak erkek hastalara verilebilecek tavsiyeler: 
 

Sigara içmeyin! 
Alkolden uzak durun! 
Kilo verin! 
Sıcaktan uzak durun! 
Stresi azaltın! 
Böcek ilaçlarından, ağır metallerden ve kimyasallardan uzak durun! 
 
Sperm miktarını veya kalitesini arttırdığı iddia edilen vitaminlerin ve ilaçların etkinliği 
kanıtlanmamıştır ve yüksek dozda kullanımları zararlı olabilir. Bu tür ilaçları kullanmadan 

önce lütfen doktorunuza danışınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


