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Sperm nükleer kondensasyonu kromozomlar›n yeniden

düzenlenmesi, DNA ba¤layan proteinlerin geçifli ve transk-

ripsiyonun de¤iflimini içeren kritik olaylardan oluflan komp-

leks bir durumdur. Sperm kromatininin fertilizasyonda

önemli bir etkisi oldu¤u bilindi¤inden bu durumdaki bo-

zukluklar erkek fertilitesi üzerinde negatif bir etkiye sahip

olabilir. ‹nfertil erkeklerin fertil kontrollere göre daha fazla

oranda kromatin defekti ve DNA k›r›lmas› olan spermlere

sahip olduklar› bildirilmifltir. Ayr›ca, sperm DNA defektleri,

yard›mc› üreme tekniklerinin (YÜT) sonuçlar› üzerine muh-

temel bir negatif etkiye sahiptir. ‹lk olarak Evenson taraf›n-

dan tan›mlanm›fl olan SCSA, asit-indüklenen in situ DNA

denatürasyonuna hassasiyet olarak tan›mlanan anormal

kromatin paketli spermatozoay› ortaya koyan bir flow sito-

metrik tekniktir. Akridin orange boyama kullan›l›r. DNA k›-

r›klar›n›n düzeyi DNA fragmantasyon indeksi (DFI) ile uy-

gun bir flekilde ifade edilir. 2 ba¤›ms›z çal›flmada, DFI dü-

zeylerinin >% 30-40 olmas› sperm konsantrasyonu, morfo-

lojisi ve motilitesi ne olursa olsun fertilite ile in vivo uygun-

suz bulunmufltur. SCSA metodunun çiftlerin gebelik olufl-

turma olas›l›¤›n› belirlemek için YÜT programlar›nda rutin

kullan›m› önerilmifltir ancak YÜT öncesinde SCSA’y› rutin

olarak önermek için bu metodun prediktif de¤eri genifl ça-

l›flmalarla test edilmelidir. Bu çal›flma, SCSA ile de¤erlendi-

rilen sperm kromatin defektleri ile IVF, ICSI ve IUI sonuçla-

r› aras›ndaki iliflkiyi belirlemek için yap›lm›flt›r. 

Sperm konsantrasyonu minimum 1.106/ml olanlar bu

çal›flmaya al›nd›. Kad›n partnerler için çal›flmaya al›nma

kriterleri ise; (i) yafl <40, (ii) Body mass indeks <30 kg/m2

ve (iii) bazal FSH <12 IU/l idi. Toplam 306 hasta çal›flma-

ya al›nd›. 131’ine IUI, 109’una IVF ve 66’s›na ICSI yap›ld›.

Sperm DNA hasar› SCSA ile ölçüldü. Hücreler FACSort

flow sitometri kullan›larak analiz edildi. Sperm kromatin

hasar›, yeflil (do¤al, çift sarmal DNA) den k›rm›z› (denatü-

re, tek sarmal DNA) fluoresansa olan metakromatik de¤i-

flimin FCM ölçümleriyle derecelendirilebilir. DNA denatü-

rasyonunu, k›rm›z›n›n toplam (k›rm›z›+yeflil) fluoresans

yo¤unlu¤una olan oran› DFI ile tan›mlad›k. DFI de¤eri bir

örnekteki her bir sperm hücresi için hesapland› ve sonuç-

ta DFI s›kl›k profili elde edildi. Ayr›ca, yüksek DNA boya-

n›l›rl›¤› olan (HDS) hücrelerini de dikkate ald›k. HDS, in-

komplet kromatin kondensasyonu olan immatüre sper-

matozoay› karekterize eden ayr› bir semen popülasyonu-

dur. ‹statiksel analiz SPSS 11.0 ile yap›ld›. Sperm konsant-

rasyonu, progresif motil sperm yüzdesi, DFI ve HDS so-

nuçlar›n› içeren gruplar aras›ndaki farkl›l›klar› de¤erlendir-

mede Mann-Whitney testi kullan›ld›.

IUI için gebelik/do¤um flans›, DFI >% 27 veya HDS >%

10 olan hastalara göre DFI <% 27 ve HDS <% 10 olan

grupta istatiksel olarak anlaml› oranda yüksekti. Olas›l›klar

(odds ratio-OR) oran› (% 95 güven aral›¤›) biyokimyasal

gebelik, klinik gebelik ve do¤um için s›ras›yla 20 (2.3-

117), 16 (1.9-137) ve 14 (1.6-110) idi. IVF ve ICSI sonuç-

lar› aras›nda DFI <% 27 olan grupta istatiksel olarak fark

saptanmad›. DFI >% 27 olan grupta ise, ICSI’nin sonuçlar›

IVF’den istatiksel olarak daha iyiydi. ICSI IVF ile karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda, biyokimyasal gebelik için OR 26 (1.9-350) idi. 

Buradan 2 ana sonuç ç›kar›labilir: 
1. DFI ve HDS gibi SCSA parametrelerinin kombine edil-

mesi IUI tedavilerinin sonuçlar› hakk›nda daha yüksek

bir prediktif de¤er vermektedir. 

2. Önceki yay›nlar›n tersine, DFI seviyesinin >% 27 olma-

s›, hem IVF hem de ICSI sonras› gebelik ve do¤um

oranlar›yla uyumluydu. Bundan dolay› e¤er özellikle

fertilizasyon metodu olarak ICSI seçilirse, in-vitro YÜT,

sperm kromatin bütünlü¤ündeki bozuklu¤u kompanse

edebilir gibi gözükmektedir.

Bu çal›flman›n sonuçlar›, DFI seviyesi % 27’yi aflt›¤›nda

in-vivo gebelik elde etme flans›n›n düflük oldu¤unu belir-

ten yay›nlar› do¤rulamaktad›r. Önceki yay›nlar›n tersine,

bu çal›flma DFI seviyesinin >% 27 olmas›n›n, IVF ve ICSI’yi

takiben oluflan gebelik ve do¤um oranlar›yla uyumsuz ol-

mad›¤›n› göstermifltir. Fazla say›da sperm DNA k›r›klar›

olan vakalarda en etkili metod olarak ICSI gözükmektedir.

Bu makaledeki sonuçlar› do¤rulamak için büyük çapl› ça-

l›flmalara ihtiyaç vard›r.
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