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Spermdeki odorant reseptörlerin rolü ve infertilite
ile ilişkisi
The role of sperm odorant receptors and its relationship with infertility
Gülsen Zübeyde Karaman1 , Seda Vatansever1,2

ÖZ

ABSTRACT

Fertilizasyon sürecinde memeli spermlerinin oositin yerini tespit etmesi, flagellar hareketi düzenleyen, hem fiziksel hem de kimyasal ipuçlarına bağlıdır. Bu işaretlerin nasıl tespit edildiği ve hareketin yönünü
nasıl belirlediği büyük oranda bilinmemektedir. Odorant reseptörler
(OR) hücre zarında bulunan ve koku moleküllerinin tespitinden sorumlu reseptörlerdir ve insan kemoreseptörlerinin en büyük grubunu
oluştururlar. Olfaktör duyu sistemi dışında testis ve sperm gibi çeşitli
ektopik dokularda da OR’ler bulunmaktadır. Spermlerin kadın üreme
sisteminde oositi bulabilmesi için sperm yüzeyinde belirli kemoreseptörlerin eksprese edilmesi gereklidir. Bu ektopik OR’lerin fertilizasyon
sırasında kemotaksiste rolü olabileceği öne sürülmüştür. Spermin oosite
yolculuğu sırasında kemotaksiste probleme yol açabilecek olası bir kusur
infertiliteye neden olabilir. Erkek infertilite nedenlerinin yaklaşık olarak %50’si idiyopatik olup olası nedenlerden bir kısmını OR kusurları
oluşturabilir. Bu derlemede, spermde bulunan OR’ler ve hastalıklar ile
ilişkisi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: odorant reseptörler, sperm, hastalık, infertilite

During the fertilization process, determination of the location of the
oocyte by the sperm depends on both physical and chemical cues that
regulate flagellar movement. How these signs are detected and how they
determine the direction of movement is largely unknown. Odorant
receptors (OR) are the receptors located on the cell membrane responsible
for detecting odor molecules and they constitute the largest group of
human chemoreceptors. Apart from the olfactory sensory system, ORs
are also found in various ectopic tissues such as testis and sperm. In order
for the sperm to find the oocyte in the female reproductive system, certain
chemoreceptors must be expressed on the sperm surface. It has been
suggested that these ectopic ORs may have a role in chemotaxis during
fertilization. A possible defect that may cause problems in chemotaxis
during the sperm’s journey to the oocyte may cause infertility. As it is
known, about 50% of infertility causes are idiopathic, and OR defects
may constitute some of the possible causes. In this review, ORs in sperm
and their relationship with diseases are discussed.
Keywords: odorant receptors, sperm, disease, infertility

GİRİŞ
Fertilizasyon sürecinde memeli spermlerinin oositin yerini
tespit etmesi, flagellar hareketi düzenleyen, hem fiziksel,
hem de kimyasal ipuçlarına bağlıdır.[1–3] Bu işaretlerin nasıl
tespit edildiği ve hareketin yönünü nasıl belirlediği büyük
oranda bilinmemektedir.
Memelilerdeki koku alma sistemi binlerce koku molekülünü yani odorantları algılayabilme ve ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Odorantlar, olfaktör nöronların üzerindeki odorant reseptörlerine (OR) bağlanarak bu nöronların
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aksonlarında aksiyon potansiyelinin oluşmasına yol açarlar. OR’ler hücre zarında bulunan ve koku moleküllerinin
tespitinden sorumlu reseptörlerdir ve insan kemoreseptörlerinin en büyük grubunu oluştururlar. OR’ler, insan
genomunda ~400 işlevsel genden oluşur. Bu reseptörler
isimlerine rağmen koku alma ile ilgili olmayan dokularda
da bulunurlar ve karmaşık sinyal yolaklarıyla ilişkilidirler.
Standart sinyal proteinleri, olfaktör epiteli kaplayan mukus
tabakasının içine uzanan sillerde yoğun bir şekilde paketlenmiştir. Ligandın bağlanması yedi sarmallı OR konformasyonunda bir değişikliği tetikler ve membrana bağlı tip
3 adenilat kinazı (mAC3), olfaktör spesifik G protein alt
birimi (Golf ) yoluyla aktive eder. cAMP bağımlı açılan siklik nükleotid (CNG) kanalları ve Ca+2 aktivasyonuyla açılan Cl- kanalları aksonal iletimdeki aksiyon potansiyelini
depolarize eder.[4] Bu oluşan sinyaller daha sonra olfaktör
nörona iletilir (Şekil 1, orijinalinden uyarlanmıştır).[5]
OR ailesinin üyeleri, 1991’de Buck ve Axel tarafından
keşfedildiklerinden sonra, testis ve sperm gibi çeşitli ektopik dokularda da bulunmuşlardır. Olfaktör duyu sistemi
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OR’ler için bir isimlendirme sistemi geliştirilmiştir ve bu
reseptörleri kodlayan genlerin sembolleri İnsan Genom
Projesi’ni esas alır.[35] Her bir OR ailesi üyesinin sembolü
“ORnXm” biçimindedir, Bu kısaltmadaki OR’den sonra gelen “n” sayısı %40’tan fazla sekans benzerliği gösteren aileleri
(1-56 arası) temsil ederken, “X” %60’tan fazla sekans benzerliği gösteren alt aileleri (A,B,C,.. gibi) temsil eder. “m” ise
ailenin her bir üyesini temsil eder. Örneğin, OR1A1, OR1
ailesinin A alt ailesinin birinci üyesini gösterir. Aynı alt aileye
ait üyeler (%60’tan fazla sekans benzerliğine sahip) yapısal
olarak benzer odorant moleküllerini tanırlar.[36]
İnsanlarda, OR’ler Klas I ve Klas II olmak üzere iki başlık
altında tanımlanmıştır.[35] Klas I OR’ler, olfaktör epitelin
dorsal kısmında konumlanmış olup hidrofilik odorantlara
duyarlı iken, Klas II OR’ler dorsal veya ventral kısımda bulunur ve uçucu yapıdaki odorantlara duyarlıdır.[37]

ODORANT RESEPTÖRLERİN SPERM VE
TESTİSTE BELİRLENMESİ

Şekil 1. OR’den sinyal iletiminin şematik gösterimi (Koku molekülü reseptöre
bağlanarak Golf’u aktive eder [1], cAMP’nin artışı, Ca+2 ve Na+’un içeriye girişini
sağlar [2], artan Ca+2, Cl- kanallarını açarak aksiyon potansiyelini depolarize
eder [3]).

dışındaki olfaktör reseptörlerin varlığı, ilk olarak memeli
germ hücrelerinde bildirilmiş ve bu ektopik OR’lerin fertilizasyon sırasında kemotaksiste rolü olabileceği öne sürülmüştür.[6–8]
Memeli OR genleri, burun dışında[9]; prostat[10,11], dil[12–14],
eritroid hücreler[15], kalp[9,16,17], iskelet kası[18], deri[19], akciğer[17], tiroid[20], sperm, testis[17], plasenta[21], embriyo[22],
böbrek[23–25], karaciğer[17,26], beyin[27], bağırsak[28] dokularında tespit edilmiştir.
Odorant reseptörleri deride hücre-hücre iletişimine aracılık
etmede[19]; embriyogenez sırasında hücre göçünü ve proliferasyonunu indüklemede[21,22], hücre bölünmesinin sitokinez aşamasında[29], kas dokusunda hücre adezyonunu ve kas
rejenerasyonunu desteklemede[30], renal glikoz reabsorbsiyonunda, renin sekresyonunda ve kan basıncı modülasyonunda[23,24], gastrointestinal sistemde serotonin salınımını
indükleyerek motilitede[28], anjiyogenez sırasında endotelyal
hücre göçü ve proliferasyonunda[31], nöronal hasar ve periferik sinir rejenerasyonunda[32] doğrudan veya dolaylı olarak
rol oynarlar. Ayrıca bazı kanserlerin büyümesinde ve metastazında da rolleri olduğu bildirilmiştir.[33,34]
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Spermatogenez, farklı döneme özgü genlerin ekspresyonunun koordinasyonunu gerektiren karmaşık bir farklılaşma sürecidir. Bazı peptidler ve sertoli hücreleri tarafından
salgılanan follikül stimülan hormon ve testosteron germ
hücrelerinin farklılaşması için gereklidir.[38,39] Testiküler
OR’ler, her bir gelişim basamağında bazı hormonal faktörleri tanıyabilmekte ve böylece spermatogenez düzenleyicileri olarak işlev görebilmektedir.
Mikroarray analizi ile testiste 80’den fazla farklı OR tespit edilmiştir.[17,26] Bu reseptörlerin bazıları yalnızca testiste eksprese edilir iken olfaktör epitelde rastlanmamıştır.
Odorant ligandına bağımlı hücre hareketindeki artışın
OR17-4 reseptörü[40] olarak da bilinen OR1D; OR4D1
ve OR7A5 tarafından sağlandığı gösterilmiştir.[41] Spesifik
agonistler tarafından aktive edildiğinde, özellikle son iki
reseptörün flagellar hareketin sıklığını ve sperm hızını arttırabildiği saptanmıştır.[41]
Bu OR’lara ek olarak, hücre içi Ca+2 konsantrasyonunu ve
spermin hareketini kontrol eden katyonik bir kanal olan
CatSper’ın da, çeşitli odorantlarla aktive edildiği bildirilmiştir.[42] Olgun spermatozoa’daki OR1D2 reseptörünün
aktivasyonunun, β-arrestin2’nin çekirdeğe protein kinaz A
(PKA) bağımlı translokasyonunu uyardığı gösterilmiştir.
[43]
Bu sonuçlar spermde eksprese edilen bazı OR’lerin, fertilizasyonu takip eden erken gen transkripsiyon olaylarına
dahil olabileceğini göstermektedir.
OR1D2[40] gibi bazı odorant reseptörler ve CatSper[44], kemotaktik reseptörlerdendir. CatSper progesteron ve prostaglandinler tarafından aktive edilir. Progesteron-CatSper
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kompleksinin; kapasitasyonu, kemotaksisi, hiperaktivasyonu, akrozomal ekzositozu tetiklediği bildirilmiştir.[45]
İnsan sperminde Ca+2 artışını indükleyen odorantla uyarılmış sinyal iletim kaskadı hala zor ve çözülmesi gereken
bir durumdur. Belirli OR’ler, farklı fizyolojik süreçlerde
yer alabilirler ve spermlere yumurtaya giden yolda yol gösterici olabilirler. İnsan sperminin farklı bölümlerinde bol
miktarda OR transkript ve proteinin ekspresyonu, bu reseptörlerin kemotaksis ve kemokinez dışındaki fizyolojik
süreçlerde yer aldığını desteklemektedir.
Spermatogenik hücrelerdeki OR genlerinin gelişimsel
ekspresyon profilleri incelenerek, testiküler OR genlerinin spermatogenez sırasında döneme spesifik olarak eksprese edildiği ve ekspresyon evrelerinin OR’ler arasında
farklı olduğu da tespit edilmiştir.[46] Farklı döneme özgü
ekspresyon, OR’lerin sadece sperm fizyolojisinde değil
aynı zamanda sperm gelişiminde de rol oynayabileceğini
göstermektedir.
Spermatogenik hücrelerde OR transkripsiyonu geç pakiten
spermatositlerde, erken yuvarlak spermatidlerde ve geç yuvarlak spermatidlerde olmak üzere üç gelişimsel aşamada
eksprese edilmektedir.[46]
Referans dokularla (beyin, kolon, karaciğer, akciğer, iskelet
kası) karşılaştırıldığında insan spermatozoa ve testislerinde
OR’lerin yüksek oranda eksprese edildiği gösterilmiştir. O
nedenle testiste saptanan OR transkriptlerinin esas olarak
testis veya sperme özgü olduğu öngörülmektedir. Ek olarak
sperm ve testis OR ekspresyon paternlerinin %90 benzediği saptanmıştır. Testiste saptanan OR transkriptlerinin ekspresyonu Leydig veya Sertoli hücrelerinde değil, spermatozoa veya prekürsör hücrelerindedir. Çalışmalarda ayrıca
insan spermlerinde çeşitli OR’lerin hem mRNA ve hem de
protein seviyesinde eksprese edildiği gösterilmektedir.[47]
Odorant Reseptörlerin Spermdeki
Lokalizasyonları
Flegel ve ark., spermde akrozomal kep üzerinde OR2H1/2,
OR51E1 ve OR51E2, sperm başında ve kuyruk kısmında ise OR2H1 / 2 varlığını, ekvatoryal bölümde OR6B2
, orta kısımda ise OR51E2, OR10J1, OR2H1 / 2 ve
OR3A2’nin bulunduğunu göstermiş ve bunu şematize etmişlerdir (Şekil 2, orijinalinden uyarlanmıştır).[47]
OR’lerden OR10J1 ve OR6B2 flagellada belli bir bölgede
iken OR51E2’ nin, tüm flagellada yaygın olarak bulunduğu saptanmıştır. Bununla beraber OR10J1, OR2H1 / 2,
OR2W3 ve OR6B2’in sperm flagellasında noktasal olarak
bulundukları tespit edilmiştir (Şekil 2, Tablo 1).[47]

Şekil 2. Spermde bulunan Odorant Reseptörlerin lokalizasyonlarının şematik
olarak gösterimi.

SPERMDE GÖZLENEN ODORANT
RESEPTÖRLERİN SPERM HARİCİNDE
BULUNDUĞU DOKULAR
Spermde bulunan bir takım OR’lerin sperm haricinde de
ekspresyonları bulunmaktadır. Sperm kuyruğunda ekspresyonu bulunan OR2W3, normal ve kanserli tiroid dokusunda da tespit edilmiş olup Klas 2 gen ailesinden olan
OR2W3’te T240P mutasyonu pankreatik duktal adenokarsinoma [48], R142W mutasyonu otozomal dominant tip
Retinitis Pigmentosa ile ilişkilendirilmiştir.[49] Sperm dışında tiroid dokusunda ekspresyonu bulunan bir diğer OR,
OR4N4’tür ve aynı zamanda testiste de eksprese olmaktadır.[20] Akrozomal kep’te yoğun olarak bulunan OR51E1,
insan sağlıklı dokularında yaygın olarak bulunmaktadır.
[50]
Bununla birlikte, Klas 1 OR gen ailesine ait olup[51–53],
gastrointestinal sisteme ait nöroendokrin karsinomlarda
bu gende 100 kattan fazla artış saptanmıştır.[53,54] Ayrıca,
prostat kanserinde ve somatostatin reseptörü negatif olan
akciğer karsinoid tümörlerinde de transkripsiyonunda artış
saptanmıştır.[52,55,56] Akrozomal kep, orta parça ve kuyruk
kısmında olmak üzere spermde yaygın olarak ekspresyonu bulunan OR51E2, prostat[10] ve böbrek[23] başta olmak
üzere sağlıklı pek çok dokuda[20] bulunmaktadır. Faredeki
ortologu Olfr78, böbrekte renin sekresyonu ve kan basıncı regülasyonu ile ilişkili bulunmuştur.[23–25,57] Neuhaus ve

Karaman ve Vatansever n Spermdeki odorant reseptörlerin rolü ve infertilite ile ilişkisi

59

Tablo 1. Spermde bulunan odorant reseptörler.[47]
Spermde eksprese olan OR

Spermdeki yerleri ve eksprese edildikleri diğer dokular

OR2W3

Sperm kuyruğu, tiroid dokusu, kemik iliği, serebral korteks, plasenta, testis, fallopi tüpü,
adrenal bez, prostat, rektum, düz kas, akciğer, kolon, appendiks

OR51E1

Sperm (akrozomal kep), plasenta, prostat, adipoz doku, mesane, düz kas, ince barsak,
endometrium, seminal vezikül, kalp kası, kolon, rektum, böbrek, safra kesesi, appendiks,
uterus, iskelet kası, testis, mide, tiroid

OR51E2

Sperm (akrozomal kep), spermin orta kısmı, flagella, prostat, plasenta, seminal vezikül, kolon,
düz kas, rektum, appendiks, endometrium, adipoz doku, mesane, safra kesesi, testis

OR3A2

Spermin orta kısmı, testis, epididimis, serebral korteks

OR2H1

Sperm (akrozomal kep), flagella, testis

OR6B2

Ekvatoryal kısım, flagella, testis

OR10J1

Spermin orta kısmı, flagella, testis

OR7D2

Sperm, testis, seminal vezikül, deri

OR7E24

Sperm, testis, testis kanseri

OR2C3

Sperm, testis, prostat, epididimis, seminal vezikül, serebral korteks, tiroid, paratiroid, adrenal bez,
appendiks, lenf nodu, tonsil, kemik iliği, dalak, iskelet kası, kalp kası, düz kas, akciğer, karaciğer,
safra kesesi, pankreas, tükrük bezi, özefagus, mide, duodenum, ince barsak, kolon, rektum, böbrek,
mesane, fallopi tüpü, meme, uterin serviks, endometrium, over, plasenta, adipoz doku, deri

OR52D1, OR1C1, OR8D1, OR8G5,
OR14A2, OR6F1, OR2H2, OR52N2,
OR8B12, OR8A1, OR4M1, OR1F1,
OR10D3, OR4M2, OR2L2, OR8B2,
OR6T1, OR8B3, OR4N4

Sperm, testis

OR5V1, OR10A7, OR5M3, OR14A16,
OR1K1

ark., β ionone ile OR51E2 aktivasyonunun prostat kanser
hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiğini göstermesine
rağmen[58] elde edilen kanıtlar bütünüyle değerlendirildiğinde bu reseptörde ekspresyon artışının tümör gelişimini
arttırdığı[59] ve bu OR’nin prostat kanseri gelişimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.[60] OR51E2, muhtemelen
kronik inflamatuar cevabı arttırarak prostat intraepitelyal
neoplazi gelişimine neden olmakta, bu da prostat kanserinin oluşumunda ve ilerlemesinde rol almaktadır.[10,11,59]

ODORANT BAĞLAYICI PROTEİN (OBP)
Omurgalı OBP’ler, ilk olarak memelilerin burun epitelinde tanımlanan, yaklaşık 150-160 amino asitten oluşan,
odorantlar ve feromonlar için taşıyıcılar olarak sınıflandırılan bağlayıcı proteinlerdir.[61–65] Omurgalıların odorant
bağlayıcı proteinleri, retinol bağlayıcı protein [66], beta-laktoglobulin[67] ve birçok diğer üyeyi içeren bir protein süper
ailesi olan lipokalinlerin bir alt sınıfıdır.[68,69]
OBP’ler, mikromolar aralıkta, geniş bir özgüllükte, koku
ve feromonlar gibi çok çeşitli küçük organik moleküllere
bağlanır.[70,71] Burunda tanımlananlara benzer veya özdeş
OBP’lerin, duyusal olmayan organlarda eksprese edildiği
ve feromonal iletişimde yer alan biyolojik sıvılar içinde
bulunduğu bildirilmiştir. Bunlar arasında, fare ve sıçanlarda bulunan[72–74] majör üriner proteinler yer alır; bunlar
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Sperm

karaciğerde sentezlenir ve birkaç mg/mL’lik konsantrasyonlarda idrarlarında bulunur. Erkek domuzların submaksiller
bezleri tarafından[75,76] yoğun olarak üretilen ve afrodisin
olarak adlandırılan tükrük proteinleri hamsterların vajinal
sekresyonunda da tanımlanmıştır.[77,78]
Mastrogiacomo ve ark., tavşan seminal sıvısından idrar ve
tükrükteki feromon taşıyıcılarının alt sınıfı ile benzerlik
gösteren lipokalini izole etmişler ve bunun aynı türlerdeki nazal dokuda eksprese olan odorant bağlayıcı protein
(rabOBP3) ile aynı N-terminal sekansına sahip olduğunu
göstermişlerdir. Ayrıca bu proteinin prostatta sentezlendiği ve seminal sıvıda bulunduğu, ancak sperm hücrelerinde
bulunmadığı da gösterilmiştir. Aynı proteinin her iki cinsin nazal epitelinde de eksprese edildiği fakat dişi üreme
organlarında bulunmadığı tespit edilmiştir.[79] Memelilerin
diğer türlerinde tanımlanan idrar ve tükrük proteinleri
gibi, bu lipokalinin de seminal sıvıdaki yarı kimyasalların
taşıyıcısı ve burundaki kimyasal sinyallerin dedektörü olarak rol üstlendiği düşünülmektedir.

SPERM OR AGONİSTLERİ
Burjonal
OR1D2, kemotaksiste görevli, testiste eksprese edilen ilk
OR’dür. Burjonal, OR1D2’nin bilinen en güçlü agonistidir
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ve inciçiçeği kokusunu taklit eden sentetik bir kimyasaldır.
Ayrıca CatSper kanalının da burjonal ve undekanal tarafından aktive edildiği gösterilmiştir.[42] Spehr ve ark.’nın
yaptığı tek hücre Ca+2 görüntüleme kayıtlarında ve ratiofluorometrik popülasyon taramalarında, burjonalin, spermlerin önemli bir bölümünde plazma membranındaki güçlü
ve doz bağımlı Ca+2 pompalarını uyardığı gözlenmiştir.[40]
Lyral
Farklı fare reseptörü transkriptleri olan mOR23, olfaktör
epitelde ve testiküler dokuda bulunmuştur.[80] Lyral, başka
bir aldehid çiçek odorantıdır ve mOR23’ü aktive eder.[81]
Fukuda ve ark.’nın yaptığı çalışmada bileşik aynı zamanda
fare spermatogenik hücrelerinin bir bölümünde ve olgun
sperm hücrelerinde Ca+2 iletimini uyarmıştır.[82] Çalışmada
mOR23’ü aşırı eksprese eden transgenik hayvanlardan elde
edilen spermde, Ca+2 sinyallerinin artan lyral eğimle korele
olarak arttığı gösterilmiştir.[82]

ODORANTLARIN SPERMDEKİ ETKİLERİ
Odorantlar Spermde Doz Bağımlı Etki Yapar
Spermlerin aşırı aktivasyon, atraksiyon ve tam kemotaktik
davranışı doz bağımlıdır.[40] Özellikle 10-9 M’lık bir konsantrasyonda, spermler burjonale doğru herhangi bir kemotaktik hareket göstermez iken 10-8 M’ye kadar çıktığında,
spermlerin yüzme hızını arttırır ve burjonalin daha yüksek
konsantrasyonlarına doğru hareketini yöneltir.[40] Bununla
beraber 10-6 M seviyesinde, spermlerin çoğu bu tipik hareket sekansını göstermiştir.[40] Bu nedenle, tüm spermlerde
kemotaksinin etkili olabilmesi için, konsantrasyonun, eşiğin
100 katından fazla olması gerektiği söylenebilir.
Odorantlar Spermde Ca+2 Konsantrasyon
Değişikliği Yapar
İntrasellüler Ca+2 konsantrasyonu spermdeki kemotaktik
davranışı düzenleyen önemli bir faktördür. Spermi çeken
maddeler ekstraselüler Ca+2’un girişini azaltarak sperm
hücrelerinde kalsiyum artışına neden olurlar. Ayrıca kalsiyum spermin flagellar hareketini düzenler. Bu nedenle intrasellüler Ca+2 konsantrasyonu kemotaktik uyarana karşı
verilen cevabın önemli bir göstergesidir.
Hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki değişim, sperm
hücrelerindeki fizyolojik süreçlerin önemli bir aracıdır.
Flegel ve ark. tarafından tek hücreli kalsiyum görüntüleme deneyleri kullanarak kısa süreli (20-40 s.) odorant stimülasyonunda (100-300 μM) insan spermindeki hücre içi
kalsiyum konsantrasyonundaki değişiklikler izlenmiştir.
[47]
Çalışmada burjonal (OR1D2), kumarin (OR1C1 ve

OR2J2), dimetol (OR10J1), metional (OR2H1), myrac
(OR7A5), β-ionone (OR51E2), nerol (OR2W3), nonanoik asit (OR51E1), sotolone (OR8D1), metil oktanoat
(OR52D1) olmak üzere on adet odorant kullanılmış ve yedisi tüm canlı sperm hücrelerinde (%65-93) geçici olarak
Ca+2 sinyallerini uyarmıştır. Ancak test edilen on odoranttan üçü daha yüksek odorant konsantrasyonunları (500
μM) uygulandığında bile, insan sperminde herhangi bir
Ca+2 sinyalini tetiklememiştir.[47]
Açıklanamayan infertiliteye sahip olan 9 erkek ile 15 sağlıklı erkekten oluşan kontrol grubu ile yapılan bir başka
çalışmada, burjonal koku eşikleri, burjonali algılamak için
spermin kabiliyeti ve OR1D2 geninin tek nükleotid polimorfizmi (SNP) sıklığı karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki
gruplar arasında, burjonale karşı olan koku alma eşik değeri infertilite grubunda yer alan gönüllülerde daha düşüktür.
Benzer şekilde, iki grup arasında sperm konsantrasyonu,
motilitesi ve sperm canlılığı açısından herhangi bir farklılık
olmamasına rağmen, infertil grupta burjonale doğru göç
eden spermatozoa oranı önemli derecede düşük bulunmuştur. Burjonal ve undekanal birlikte uygulandığında, sperm
göçü, iki grupta da eşit olarak inhibe olmuştur. Ayrıca
sağlıklı bireylerden oluşan grupta tespit edilen, spermdeki intrasellüler Ca+2 seviyesi daha yüksekken; burjonal ve
undekanal birlikte uygulandığında intrasellüler Ca+2 konsantrasyonu infertil grupta daha fazla inhibe olmuştur.
OR1D2’ye ait 13SNP analiz edildiğinde, sağlıklı bireylerden oluşan grup ile infertil gruptaki bireylerin ilgili allelleri
arasındaki oransal farklılıklar ortaya konulmuştur.[83]
Undekanal, hOR17-4’ü aktive etmeden reseptörün ligand
bağlayan kısmı için yarışır. Eşit derişimde undekanal ve
burjonal birlikte uygulandığında burjonalin etkisi inhibe
olur, ancak undekanal’in tek başına sperm davranışı üzerine herhangi bir ölçülebilir etkisi tespit edilmemiştir. Bu
nedenle undekanalın güçlü bir burjonal inhibitörü olduğu söylenebilir.[40] Bu bilgi göz önüne alındığında bu ve
benzeri başka odorantların da ovaryum tarafından üretilen
odorantların etkisini önleyebileceği ve bu yüzden fertilizasyon olasılığını azaltabileceği tahmininde bulunulabilir.
Flegel ve ark., intrasellüler veya ekstrasellüler Ca+2 kaynaklı
Ca+2 konsantrasyonunda odorantın uyardığı değişikliklerin
olup olmadığını belirlemek için kalsiyum içermeyen koşullar altında (10 mM EGTA) insan spermatozoası ile kalsiyum görüntüleme deneyleri yapmışlardır. Ölçümler, insan
sperminde odorantla uyarılmış Ca+2 sinyallerinin hücre
dışı kalsiyuma bağımlı olduğunu göstermiştir.[47] Aynı çalışmada bir kalsiyum kanalının odorantın neden olduğu
Ca+2 sinyallerini içerip içermediğini araştırmak için kalsiyum kanal blokerleri kullanılarak kalsiyum görüntüleme
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çalışmaları yapılmıştır. Nonselektif kalsiyum kanalı blokeri
mibefradil’in odorantlarla birlikte uygulanması, dimetol
dışında test edilen tüm odorantlar için spermdeki odorant kaynaklı Ca+2 sinyallerini önemli ölçüde azaltmıştır.
Dimetol, mibefradil duyarlı kanallardan kısmen de olsa
bağımsız olarak hücre içi Ca+2 düzeylerini yükselten test
edilmiş tek koku maddesidir.[47]

ODORANTLARIN KULLANDIĞI SİNYAL
YOLAKLARI
Hücresel sinyal olaylarının büyük çoğunluğunda görev
alan sitozolik Ca+2 konsantrasyonu somatik ve germ hücrelerinde sıkı bir kontrole tabidir.[84] Odorantın neden olduğu insan spermindeki kaskatın güçlü bir biçimde CatSper
ve T tipi kalsiyum kanallarına bağımlı olduğu tespit edilmiştir. CatSper kanalının odorantlar tarafından doğrudan
aktive edildiği öne sürülmüştür.[42] Olfaktör dokudan farklı olarak adenilat siklaz aktivasyonundan ve ikinci habercilerden (cAMP ve cGMP) bağımsız olduğu tespit edilmiştir.
[41]
Kalsiyum kanallarının direkt OR ile tetiklenmiş G protein aktivasyonu[85] dâhil olmak üzere odorantlar başlıca
Catsper kanalı aktivasyonu [42], tirozin kinaz, beta-arrestinler, JAK/STAT, PDZ bölgesi içeren proteinler gibi sinyal
yolaklarını kullanmaktadır.[86] Ayrıca OR51E2, LNCaP
hücrelerinde, G-proteininden bağımsız bir mekanizmayla
Src kinaz’ı aktive ederek insan spermatozoasında yüksek
miktarda bulunan TRPV6’yı direkt olarak açar.[58,87]

BİREYLER ARASI KOKU VE SPERM
DUYARLILIĞINDAKİ FARKLILIĞIN NEDENİ
Bireyler arasındaki koku duyarlılığındaki farklılığın nedeni tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP’ler) olfaktör fenotip çeşitliliğine etkisi[88] ve DNA segmentlerinin
(CNV) kopya sayısındaki değişikliğin olfaktör reseptör
sayısında farklılığa neden oluşudur.[89,90] Bu bulgular ışığında Sinding ve ark., OR1D2 sekansındaki SNP ya da
CNV’lerin sayısındaki bir farklılığın, spermlerde daha
düşük bir ligand duyarlılığına neden olabileceği görüşünü
ileri sürmüşlerdir.[68,91] Nitekim, Ottaviano ve ark., çalışmalarında OR1D2’ye ait SNP’leri incelediklerinde infertil grup ile sağlıklı grup arasında ilgili allellerde önemli
oransal farklılıklar tespit etmişlerdir.[83]

ODORANT RESEPTÖR-İNFERTİLİTE
İLİŞKİSİ
Fertilizasyonun gerçekleştiği yere her iki gametin eş zamanlı gelmesini ve karşılaşmasını sağlamak için spermi etkin
yönlendiren mekanizmalar gereklidir.[3] Şu anki modeller
termal[1] ve kimyasal[92] faktörler ile karmaşık çok adımlı
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bir sperm navigasyon sürecini ileri sürmektedir. Buna göre,
sperme yönünü gösteren kimyasal ipuçları ovulasyondan
sonra oosit ve çevresindeki kümülüs hücreleri tarafından
salgılanır.[93] Bu kemoatraktanlara ek olarak, tanımlanamayan kimyasal sinyaller fertilizasyonu gerçekleştiren spermin
füzyondan önceki süreçlerine katılıyor olabilir.[4]
İnfertilite, korunmasız cinsel ilişki ile en az bir yıl boyunca gebe kalamama olarak tanımlanır[94] ve dünya çapında
çiftlerin yaklaşık %15’ini etkiler.[95] İnfertilite, genetik veya
çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelebilen bir hastalıktır. Erkeklerin yaklaşık %7’si infertildir.[96] Karyotipik
anormallikler[97,98], Y kromozomunda mikrodelesyonlar ve
kistik fibrozis (CFTR) gen mutasyonları, azospermik veya
ciddi oligozoospermik erkeklerde infertilitenin iyi bilinen
genetik nedenleridir. Son zamanlarda, bazı kopya sayısı varyasyonlarının (CNV), şiddetli oligozoospermi veya
Sertoli hücresi (SCO) sendromu veya her ikisi ile ilişkili
olduğu tanımlanmıştır.[99] Ek olarak, bazı otozomal delesyonlar, nadir X’e bağlı CNV, DNA tamir mekanizması
defektleri, Y’ye bağlı sendromlar ve bazı tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNPler) erkek faktör infertilitesi ile ilişkili
olduğu bulunmuştur.[100–104] Bazı spesifik mutasyonlar tanımlanmış olmasına rağmen, sperm defektlerinden sorumlu diğer faktörler bilinmemektedir. Erkek infertilitesinin
bilinen genetik nedenleri, infertilite vakalarının yaklaşık
%30’unu oluşturur.[97,105,106] Erkek nedenli infertilite vakalarının yaklaşık %50’sinin nedeni hala bilinmemektedir.
[97,107]
O nedenle morfolojik ve genetik olarak anomali saptanmayan spermlerin fertilizasyon sürecindeki kemotaksis
yetersizliklerinde OR kusurlarıyla ilişkili problemler infertiliteye neden olabilir.
Sinding ve ark., odorantların duyusal olarak algılanışıyla
idiopatik infertilite arasındaki bağlantıyı araştırdıklarında, infertil hastaların burjonale karşı tam anosmik olmadıklarını, ancak bu hastaların bu kokuya daha düşük hassasiyet sergilediğini göstermişlerdir.[91] Bu çalışmalarında
infertil kişilerin genel koku tanımlama yetenekleri fertil
grupla eşdeğer olmasına rağmen, infertil gruptaki bireyler burjonali, fertil gruba oranla daha az yoğun olarak
algılamışlardır.
Olsson ve Laska (2010), çalışmalarında burjonal duyarlılığının erkeklerde kadınlardan daha yüksek olduğunu
göstermiştir.[108] Bu cinsiyet farklılığı, burjonal ve üreme
fonksiyonlarını algılama becerisi arasında bir korelasyon
olduğunu düşündürebilir. Buna karşılık, burjonal duyarlılığının azalmasının OR1D2 reseptöründeki eksikliğe bağlı
olacağı varsayılabilir.
Ayrıca insan ve fare spermlerinde sırasıyla hOR17-4 ve
mOR23’ün aktivasyonu, çeşitli biyolojik araştırmalarda
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farklı flagellar hareket modellerine ve kemotaktik davranışa aracılık eder. hOR17-4’nin, reseptör fonksiyonunun
ve sinyal iletimindeki rolünün farmakolojik manipülasyonla etkilendiği gösterilmiştir. Bu nedenle spermde yer
alan OR’lerin ve OR aracılı sinyal mekanizmalarını kavramak, kontrasepsiyon amaçlı uygulamalarda da yol gösterici
olabilir.

SONUÇ
OR’ler ilk olarak olfaktör nöronlarda tanımlanan koku reseptörleri olsalar da yakın zamanda yapılan çalışmalar koku
duyusu haricinde diğer dokularda da rollerinin bulunduğunu göstermektedir. Spermde bulunan OR’in fonksiyonları göz önüne alındığında, sebebi açıklanamayan infertilite
vakalarında sperm kaynaklı OR’in olası fonksiyon bozukluklarının tespiti, infertilite problemini açıklamada ve yeni
tedavi stratejileri geliştirmede potansiyel taşımaktadır.
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