
Turk Urol Sem 2011; 2: 8-10

8

SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI  I  INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS

Özet I Abstract
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Tam veya yarı-otomatik sperm analiz tekniklerinin tümü-

ne birden bilgisayar-yardımlı sperm analizi (computer-aided 

sperm analysis-CASA) adı verilmektedir. Her ne kadar 

CASA teknikleri Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2010 yılında 

yayınladığı kılavuzda “opsiyonel prosedürler” başlığı altında 

tartışılıyor olsa da (1), bu tekniklerin sperm konsantrasyon 

ve motilite ölçümlerini en az klasik manuel metod kadar 

güvenilir bir şekilde, üstelik çok daha kısa sürede yapabildi-

ği kanıtlanmıştır.(2) 

Sperm konsantrasyonunu CASA ile ölçmek, spermato-

zoa ile katı parçacıkların ayırt edilmesindeki güçlükler nede-

niyle uzun yıllar rutin uygulamaya girememiştir.(3) Ancak 

özellikle florasan DNA boyaları ve kuyruk-tespit algoritmala-

rındaki teknolojik ilerlemeler, sperm konsantrasyonu ve ileri 

hareketli spermatozoaların konsantrasyonunun hesaplanma-

sını mümkün hale getirmiştir.(4, 5) Böylece preparatların 

hazırlanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygun 

cihazların kullanılmasıyla CASA’nın kullanımı genişlemiştir.(1)

CASA ile sperm motilitesini de objektif şekilde değerlen-

dirmek mümkündür. Ayrıca bazı cihazlarda yarı-otomatik 

morfoloji modülleri de bulunmaktadır. Bu cihazlarla yapılan 

ölçümlerin manüel ölçümlerden iki üstünlüğü mevcuttur: 1. 

CASA ile elde edilen sonuçlar daha kesindir ve objektiftir, 2. 

Spermatozoa hareket parametrelerine dair nicel veriler sağ-

lamaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda CASA ile hesaplanan 

konsantrasyon ve motilite parametrelerinin gebe kalma 

süresi, in vitro ve in vivo fertilizasyon oranlarıyla belirgin 

ilişkili olduğunu göstermiştir.(5, 6-13)

Sperm Motilitesi Ölçümünde CASA

Motil hücreleri saptayabilen CASA cihazlarının en etkin 

kullanıldıkları alan spermatozoa hareket analizidir. Ancak 

hareketli sperm yüzdesi tahmininin güvenilir olmadığı, 

immotil spermatozoaların debrisler ile karışabileceği unutul-

mamalıdır. Bu nedenle örnek hazırlanması, çerçeve oranı, 

sperm konsantrasyonu ve sayım odacığının derinliği gibi 

birçok faktör CASA cihazlarının performansını etkilemekte-

dir.(14-17) Bununla birlikte, uygun prosedürler takip edilirse 

güvenilir sonuçların elde edilmesi mümkündür.(14)

Sperm motilitesi değerlendirilirken her bir CASA cihazı-

nın uygun koşullarda çalıştırıldığından emin olunmalıdır. 

Örneklerin hazırlanması sırasında DSÖ önerileri dikkate alın-

malıdır. Sperm hareketi ısıya duyarlı olduğundan, CASA 
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Computer-aided sperm analysis (CASA) has been discussed under 

“optional procedures” in the laboratory manual of World Health Or-

ganisation (WHO). However, sperm concentration and motility can 

be assessed with CASA, which is as reliable as the classical manual 

method, in a shorter time. Furthermore, assessment of motility, con-

centration and morphology with CASA, has higher precision and it 

provides quantitative data on the kinematic parameters of sperma-

tozoa. Some studies have suggested that CASA estimates of con-

centration and movement characteristics are significantly related to 

fertilization rates and this proves that CASA has a potential role in the 

assessment of infertile men.
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cihazında motilite analizi sırasında spesmen ısısı 37 °C’de 

tutulmalıdır. Motilite karakterleri ve sperm konsantrasyonu 

dilue edilmemiş semen örneklerinde bakılabilir. Sperm moti-

litesi sperm konsantrasyonu 2-50 x 106 /ml olan örneklerde 

bakılabilir.(12) Sperm konsantrasyonu daha yoğun olan 

örneklerde gerçekleşebilecek çarpışmalar hatalı sonuçlara 

yol açabilmektedir. Bu tür örneklerin incelenmesi sırasında, 

aynı erkekten temin edilecek seminal sıvı ile dilüe edilmesi 

tercih edilir. 

CASA ile sperm motilite ölçümü yapılırken değerlendiri-

len bazı parametreler şunlardır (Şekil 1).

1. VCL: Eğrisel Hız (μm/s). Sperm başının ilerlerken katet-

tiği 2-boyutlu gerçek eğrisel yoldaki hızı. Hücre canlılığı-

nın bir göstergesidir.

2. VSL: Doğrusal Hız (μm/s). Sperm başının tespit edilen ilk 

noktadan son noktaya gidene kadar olan hızı.

3. VAP: Ortalama yol hızı (μm/s). Sperm başının ortalama 

yolaktaki hızı. Bu yolak eğrisel yolun CASA cihazlarında-

ki algoritmalara göre düzleştirilmesi ile hesaplanır. Bu 

algoritmalar cihazlar arasında farklılık gösterebileceği 

için VAP farklı CASA sistemleri arasında mukayese edi-

lebilir bir ölçüt değildir.

4. ALH: Sperm başının ortalama yolda ilerlerken laterale 

doğru saptığı uzaklık (μm). Sapma mesafesi maksimum 

veya ortalama değer halinde verilebilir ve bu değerler de 

farklı cihazlar arasında farklılık gösterebilir. 

5. LIN: Doğrusallık. Eğrisel yolakların doğrusallığı, VSL/

VCL.

6. WOB: kararsızlık. Gerçek yolakta ilerlerken izlenen dal-

galanmanın ölçüsü, VAP/VCL.

7. STR: Doğrusallık. Ortalama yolun doğrusallığı, VSL/

VAP.

8. BCF: Çapraz geçiş frekans ritmi (Hz). Eğrisel yolağın 

ortalama yolaktan geçme frekansı.

9. MAD: Ortalama açısal hareket (derece). Sperm başının 

anlık dönüşleri sırasında yaptığı açısal değişikliğin ortala-

ması.

Sperm Konsantrasyonu ve Morfolojisini 
Değerlendirmede CASA Kullanımı

CASA’da florasan DNA boyalarının kullanımı motil sperm 

konsantrasyonu ve motilite yüzdesinin tespitini mümkün 

kılmıştır ancak tekniklere azami dikkat gösterilmesi gerekli-

dir.(12) CASA cihazları florasan boyalı sperm başlarını tespit 

eder ve hesaplar. Mikroskobik değerlendirme olmaksızın 

spermatozoaların intakt olup olmadığını bilmek mümkün 

değildir. 

CASA ile sperm morfolojisi daha objektif değerlendiri-

lebilmekte, manüel sistemlere nazaran daha kesin ve tek-

rarlanabilir sonuçlar elde edilebilmektedir.(19, 20) Ancak 

CASA ile yapılan morfometrik değerlendirmelerin sonuçla-

rı odaklama, aydınlatma, örnek hazırlama ve boyamadaki 

metodolojik tutarsızlıklar nedeniyle hatalı sonuçlanabilir.

(21, 22) Ayrıca, özellikle sperm konsantrasyonu düşük 

olduğunda sperm başlarının seminal debrislerden ayırt 

etmedeki teknik zorluklar nedeniyle de yanlış neticeler elde 

edilebilmektedir.(20, 22-24) Bu nedenle sperm konsant-

rasyonu düşük (<2 x 106 /ml) olan örneklerin santrifüj ile 

konsantre edilmesi gerekir ancak santrifüj işlemi de sperm 

morfolojisini etkileyebileceğinden, bu işlemin yapıldığı 

sonuç raporuna kaydedilmelidir. 

CASA ile yapılan morfolojik değerlendirmede hesapla-

nan normal sperm morfoloji sonuçlarının in vitro fertilizas-

yon ve gebelik başarısıyla yakın ilişkisi gösterilmiştir.(25) 

“Garett ve ark. subfertil çiftlerde yaptıkları geniş serili çalış-

malarında, zona pellucidaya bağlanabilen baş morfolojili 

sperm yüzdesi, doğrusal hız (VSL) ve doğal gebelik oranı 

arasında ilişki olduğunu saptamışlardır.(12) CASA uygula-

maları ile ölçülen sperm morfololoji değerleri ile fertilite 

sonuçlarını mukayese edecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

CASA Sistemleri

Birçok CASA sistemi ticari olarak temin edilebilmektedir. 

Bunlar arasında başlıcaları Sperm Vision, AndroExpert, 

SQA-V (Sperm Quality Analyzer or Spermalite), ISAS 

(Integrated Semen Analysis System), Sperm Class Analyzer, 

IVOS Sperm Analyzer ve CEROS Sperm Analyzer cihazları-

dır. Bu cihazlardan SQA-V (Sperm Quality Analyzer) yüksek 

performansıyla öne çıkmaktadır. Cleveland Clinic’ten yapı-

lan çift-kör prospektif bir çalışmada SQA-V’nin konsantras-

yon ve motiliteyi tayin etmede manüel metoda eşdeğer, 

morfolojinin değerlendirilmesinde ise manüel metottan daha 

kesin sonuçlar verdiği kaydedilmiştir.(26)

Sonuç

Manüel sperm analizine göre daha kısa sürede, daha 

kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar veren CASA, infertil erkeğin 

değerlendirilmesinde önemli bir potansiyel role sahiptir. 

CASA cihazları ile yapılacak analizler sırasında teknik prose-

Şekil 1. CASA sistemleriyle ölçülen motilite parametreleri 
için standart terminoloji.(1) 

Eğrisel Yolak

Doğrusal Yolak

VSL

VDC

MAD

VAP

ALH

Ortalama 

Yolak
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dürlere tam olarak uymak şarttır. CASA ile değerlendirilen 

sperm konsantrasyon, motilite ve morfoloji analiz sonuçları 

ile fertilite oranlarını karşılaştıran daha fazla çalışmaya ihti-

yaç vardır.
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