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Erkek infertiletisine genel bakış 

 İnfertilite; bir çiftin 12 ay boyunca korunmama ve düzenli ilişkiye rağmen 

hamile kalamaması 

 Vakalarının %35’inde kadın infertiletisine erkek infertiletesi birlikte eşlik etmekte 

 %10’da ise isole olarak erkek infertiletisi  

 Erkek infertiletisinde sperm sayısı 

 Oligozoospermia 

 Azoospermia 

 Normal  
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Romatolojik hastalıkların erkek infertilitesine etkisi 

 Romatolojik hastalıkların üreme üzerine olan etkisi ile ilgili bilgiler 

kadınlar>>>>>erkek 

 Romatizmal hastalıklar erkek seksüel fonksiyonlarının, reproductive hormanları, 

fertilite ve gebelik sonuçlarını etkiler mi?  

 Hastalık aktivitesi erkek seksüel sağlığını bozar mı? 

 Erkek romatizma hastalarında hangi seksüel sağlık problemleri sık? 

 Romatizal hastalığı olan erkeklerde iyi paternal sağlığın pozitif gebelik ve 

yenidoğan sonuçlarındaki önemi nedir? 







 Hastalıkları 4 ana sonlanımda değerlendirmişler 

 Seksüel fonksiyon (seksüel disfonksiyon, prematüre ejaculation, erectile 

disfonksiyon) 

 Reproductive hormonlar (testosterone, LH,FSH, inhibin) 

 Fertilite (sperm kalitesi, testiküler volüm, çocuk sayısı) 

 Gebelik ve yenidoğan sonuçları (konjenital malformasyonlar, erken doğum, bebek 

üzerine etkileri) 





Romatoid Artrit 

Seksüel fonksiyon 

 

 

 SD sıklığı kontrollerden 

daha yüksek  

 İmpotans %62 

 ED %33-40 

 İmpotans 

 İleri yaş 

 DM 

 HT 

 MTX kullanımı 

 Yüksek hastalık 

aktivitesi ile ilişki 

konusunda ? 

 TJC>6 

 Uzun süreli sabah 

tutukluğu 

 



Reproductive hormonlar 
 

 

 Kontrollere göre yüksek LH, 

FSH ve düşük testosterone 

seviyeleri var 

 50 yaş altı hastalarda da  

düşük tes.  

 50 yaş üstünde düşük LH  

 2 yıl takip sonrasında 

tedaviye yanıt 

verenlerde ortalama 

testosterone düzeyi 

artmış vermeyenlerde 

değişmemiş  

 Hastalık aktivitesi LH 

seviyelerini 

değiştirmemiş  

 

 



Sonlanımlar  

 

 Genel popülasyonla 

kıyaslandığında  

 Fetal gelişim 

 Erken doğum 

 Ciddi 

malformasyon 

(DMARD kullanımı 

açısından) 

 Doğum ağırlığı 

açısından anlamlı 

bir fark yok 

 



Sistemik Lupus Eritematosus 
Seksüel fonksiyon 

 

 

 SD sıklığı kontrollerden 

daha yüksek  

 %12-68 

 SD 

 Persistant 

lenfopeni 

 Yüksek steroid 

dozu  

 SLICC hasar skoru 

ile ilişkili 

 

 



Reproductive hormonlar 

 

 

 Median FSH ve LH 

kontrollere göre daha 

yüksek 

 Yüksek FSH seviyesi 

ciddi sperm 

anormallikleri ile 

birlikte gözlenmiş  

 IV CyC alanlarda 

almayanlara göre FSH 

düzeyleri daha yüksek 

 



Fertilite 

 Partnerlerinde daha 

düşük gestasyon 

 Daha düşük sperm kalitesi 

ve testis volümü 

 Azalmış sperm 

konsantrasyonu ve 

motilitesi 

 Artmış Klinefelter 

sendrom sıklığı 

 

 

 



APS 

Seksüel fonksiyon 

 

 

 SD sıklığı 

kontrollerden daha 

yüksek  

 %45 

 ED orta-ciddi 

 %25-36 

 Arterial 

trombozu 

olanlarda 

%42  

 



Fertilite 

 

 

 İki çalışma 

farklı sonuçlar 

 

 



SpA 

Seksüel fonksiyon 

 

 

 15 çalışma (8 tansi 

Türkiye) 

 SD sık  

 İleri yaş 

 Uzun hastalık 

süresi 

 Anksiyete 

 Depresyon 

 Yüksek BASFI 

 BASDAI ile erektil 

fonksiyon negatif 

ilişkili 

 BASMI, ED için 

bağımsız prediktör 

 

 

 



Reproductive hormonlar 

 

 2 çalışma var farklı 

sonuçlar  

 FSH,LH, testosterone 

ve inhibin  

 



Fertilite 

 

 Sperm kalitesi ??? 

 TNF inh almayan ve 

aktif hastalarda  

 Varikosel sıklığı 

%40  

 İnferitlete oranı yüksek 

ancak sağlıklı 

kontrollerden 

istatistiksel olarak farklı 

değil (%9.1 vs %2.9) 

 AS hatsaları daha 

az sayıda  çocuk 

sahibi 



SSc 
Seksüel fonksiyon 

 ED çok sık 

 %86-100 

 Yüksek deri 

skoru 

 AC fibrosisi 

 Restriktif AC 

hastalığı  

 

 



Fertilite  

 RA hastaları ile kıyaslanan 

bir çalışmada daha az sayıda 

çocuk sahibi 

 Raynoud fenomeni olanlarda 

olmayanlara göre benzer 

durum  

 



Behçet Hastalığı 

Seksüel fonksiyon 

 

 SD sıklığı kontrollerden 

daha yüksek  

 %80 

 ED %63 

 Düşük anket skorlarını 

 Yaş 

 Hastalık süresi 

 Depresyon 

 Yaşam kalitesi ile 

ilişkili bulmuşlar 

 



Fertilite 

Sonlanımlar 

 

 

 İnfertilite sıklığı 

 %7.9 majör organ 

tutulumu olan 

 %10.2 olmayan  

 Epididimit sık %19 

 Konjenital anomali ve 

çocuk sayısı benzer 

olarak bildirilmiş 

 

 



Vaskülitler 

 GPA da %52.6 (10/19) hipogonadism bildirilmiş  

 Klinik ile ilişkili parametrelerle korelasyonu gösterilmemiş 

 70 AAV li erkek hastada androjen yetmezliği %47 

 Testosterone düzeyleri ile halsizlik ve fiziksel fonksiyon arasında ilişki  

 Gebelik sonlanımlarının değerlendirildiği bir çalışmada erkek vaskült 

hastalarının eşlerinin tanı almadan önce sonraki dönemlerdeki gebelik 

kayıplarına bakılmış bir artış olmadığı belirtilmiş. 
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Otoinflamatuar hastalıklar 

 FMF 

 Azospermi…..testiküler amiloidoz ile ilişkili 

 Hastaların eşlerindeki abortus oranı normal popülasyonla benzer 
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2. French DJ, et al. Reduction in sperm output by febrile attacks of Familial Mediterranean Fever: a case 
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Anti-romatizmal ilaçların erkek infertiletisine etkisi  

 Antiromatizmal ilaçların erkek fertilitesi üzerine olan etkileri ve 
güvenlikleri ile ilgili veriler kısıtlı  

 İlaç ilişkili infertilite…..ilacın doğrudan testise olan etkisi sonucu 
ortaya çıkmaktadır 

 Testisler iki ana bölümden oluşur 

 Seminifer tubuller 

 Germ hücreleri  

 Sertoli hücreleri  

 İnterstitisyum 

 Leyding hücreleri 

 İlaç etkisine spermatogenez testosteron üretiminden daha duyarlı  

 100 milyon sperm/gün 

 Spermatogenez 74 gün+ ejaculator kanala transport 12-21 gün= 90 
gün 

 İlaca maruz kalma 90 gün sonraki spermleri etkilemekte 



 İlaç etkisi sadece ilaç spesifik değil  

 Süre ve doz ile de ilişkili olarak görünmektedir.  











 Siklofosfamid…… 

 ACR tarafından da kesinlikle en az 3 ay önce kesilmesi gerekliliği 

vurgulanıyor 

 Hastalara fertilite preservasyonu önerilmelidir 

 ACR testosterone kullanımını bir seçenek olarak önermiyor 

 Malignite hastalarındakine benzer şekilde  

 Tedavi öncesi sperm kryopreservation öneriyor 

 Tedavi tamamlandıktan 3 ay sonra  









Ostensen, M. Nature 2017 



Sonuç olarak, 

 Erkek seksüel hayatı ve prodüktivitesi romatizmal hastalıklarda etkilenmektedir. 

 Her hastalık için şiddeti ve sıklığı hala tam olarak bilinememekte  

 İnflamatuvar durumlarda spematogenez etkilenmekte ancak mekanizma net değil  

 Bu hastalarda yapılacak olan semen analizleri ve hormon değerlendirilmeleri konuya 

açıklık getirmede yardımcı olabilir 

 İlaçlar ile ilgili verilerde hastalıklarda olduğu gibi kısıtlı  

 Cyc konusunda daha net bilgiler var  

 SSZ 




