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Sperm DNA’s› somatik hücre DNA’s›ndan 6 kat daha

yo¤un ve 40 kat daha az hacme sahiptir. Bu yo¤un yap›

ve DNA’n›n spesifik flekli DNA ve protaminler aras›ndaki

disülfid ba¤lar› ile sa¤lanmaktad›r. Sperm DNA’s›n›n koru-

yucu özellikteki bu flekli d›fl›nda spermin içinde bulundu-

¤u seminal s›v› yüksek antioksidan seviyeleri içerir. Bunla-

ra ra¤men spermde DNA hasar› meydana gelmektedir.

DNA’s› hasarl› sperm oran›nda artma infertilite nedeni

olabilir. DNA’s› hasarl› sperm ile iliflkili olan apopitozis,

embriyonik geliflim esnas›nda ve sonras›nda meydana ge-

len normal bir olayd›r. Apopitozis, spermatogenezisde

bask›n olan ve DNA hasar› olmayan sa¤l›kl› sperm seçil-

mesini sa¤layan bir süreçtir. 

Bu çal›flmada yafl ile sperm DNA hasar› ve apopitozis

aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymak amac›yla, yafllar› 20-57

aras›nda de¤iflen 40 infetil ve 26 sa¤l›kl› toplam 66 erkek

hasta incelenmifltir. Sperm DNA çift zincir k›r›klar› nötral

mikrojel elektroforezis (COMET) yöntemi ile, apopitozis

ise DNA difüzyon yöntemi ile de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca

radyasyonun spermatozoa DNA’s›na etkisi in-vitro de¤er-

lendirildi. Elde edilen sonuçlar, erkeklerin farkl› yafl s›n›r

de¤erlerine ve klinik olarak infertil-sa¤l›kl› olmalar›na gö-

re gruplara bölünerek hem kendi içinde hem de gruplar

aras›nda incelenmifltir.

Abstinens süresi ile DNA hasar› aras›nda korelasyon

saptanmam›flt›r. Semen analiz sonuçlar›ndan sadece

sperm motilite yüzdesi, genç yafl grubunda (s›n›r yafl de-

¤erleri 25 ve 35) ve sa¤l›kl› grupta anlaml› yüksek bulun-

mufltur. ‹yonizan radyasyona (0-200 rad) maruz b›rak›lan

spermde comet boyutunda do¤rusal art›fl izlenmifltir. To-

tal comet yo¤unlu¤u hariç tüm comet ölçüm de¤erlerinin

yafl ile anlaml› olarak artt›¤› izlenmifltir. Fazla hasarl›

DNA’s› olan sperm yüzdeleri, comet yo¤unlu¤u, DNA k›-

r›k say›s› yafll› gruplarda anlaml› yüksek bulunmufltur. Fer-

tilitenin yafl ile comet de¤erleri aras›ndaki sonuçlar› etki-

lemedi¤i görülmüfltür. Fertiliteye göre yap›lan s›n›fland›r-

mada, sadece fazla hasarl› DNA’s› olan sperm oran›n›n in-

fertil grupta yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Apopitotik

spermlerin yüzdesi ise yafl ile negatif korelasyon sergile-

mifltir. Apopitozis, DNA k›r›k say›s› ile negatif korelasyo-

nu hariç, semen analiz ve comet ölçümlerinin hiçbirisiyle

korelasyon göstermemifltir. Fertilitenin apopitozis yüzde-

lerine etkisinin olmad›¤› saptanm›flt›r. 

Bu sonuçlar erkek yafl›n›n artmas› sonucu spermato-

genezis esnas›nda ve sonras›nda apopitozis ile sa¤l›kl›

hücre seçilme sürecinde olas› azalma nedeniyle hasarl›

DNA’s› olan spermlerde artma oldu¤unu düflündürmek-

tedir. Bununla birlikte herhangi bir yafl aral›¤›ndaki erkek-

lerde hem bireysel hem birbirleri aras›nda DNA hasar›n-

daki farkl›l›klardan dolay›, yafl›n sperm DNA hasar›n› etki-

leyen tek faktör olmad›¤› san›lmaktad›r. Hücre seçilme

sürecinin yafllanma ile azalmas›; azalan fertilite, fertilizas-

yon yetmezli¤i ve ölümcül malformasyonlarda artma gi-

bi durumlardan sorumlu tutulabilir. Bu süreçteki azalma-

n›n olas› nedenleri; serbest radikallerin art›fl›, zararl› çev-

resel faktörlerle temas›n devam etmesi, apopitotik yol-

dan sorumlu genlerdeki mutasyonlar olarak gösterilebilir.

Daha az muhtemel nedenler ise; düflük apopitotik h›z ve-

ya uzun abtinens süresi esnas›nda apopitotik hücrelerin

kayb› olabilir.

Bu çal›flmada gözlendi¤i üzere yafl, sperm DNA hasa-

r› art›fl›nda ve hasarl› spermlerin yok edilmesini sa¤layan

apopitozisin azalmas›nda muhtemel bir faktördür. Bunun-

la birlikte yafl ile ba¤›ms›z birçok çevresel faktör sperm ka-

litesinde bozuklu¤a yol açarak do¤um kusurlar›, kanser ve

zihinsel bozukluklar› içeren önemli sonuçlara neden olur-

lar. Çevresel koflullar; DNA k›r›lmas›na neden olabilir,

spermatogenezis esnas›nda DNA tamirini azaltabilir veya

engelleyebilir, hasarl› hücrelerde apopitozisi engelleyebi-

lir.

DNA hasar› ve muhtemel DNA tamirinin düflük sevi-

yeleri karfl›s›nda apopitozis, hatal› genetik bilginin embri-

yoya aktar›lmas›n› engelleyen son basamak olarak düflü-

nülebilir. Germ hücrelerinde apopitotik olaylar›n afl›r›
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meydana gelmesi, infertiliteye yol açan oligozoospermi

veya azospermiye neden olabilir. Karfl›t olarak, apopitotik

olaylar›n az meydana gelmesi hatal› DNA’s› olan spermin

hayatta kalmas›na ve erken embriyonik kayba veya sa¤l›k-

s›z yeni do¤an bebe¤e neden olacak fertilizasyona yol

açabilir. Sa¤l›kl› sperm DNA’s›n› koruyucu çevrenin sper-

matogenezis, sperm olgunlaflma-tafl›nmas› ve fertilizas-

yon esnas›nda temini sa¤l›kl› yeni do¤an bebek ve yetifl-

kinleri garanti edecektir.
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