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ÖZET:

SUMMARY:

Fertilite potansiyeli ile oksijen toksisitesi ve
serbest radikallerin (reaktif oksijen türevleri) iliþkisi
bilinmektedir. Yaðlar, proteinler, nükleik asitler ve
þekerler gibi tüm hücresel yapýlar reaktif oksijen
türevleri için potansiyel hedeflerdir Reaktif oksijen
radikallerinin sitotoksisitesi üretilme ve yokedilme
oranlarý arasýndaki hassas denge sonucu
belirlenmektedir. Bu dengedeki herhangi bir
bozukluk hücresel zarara neden olmaktadýr.
Spermatozoalarýn lipid peroksidasyonundan
korunmalarý bu hücrelerin fonksiyonlarýný doðru
bir þekilde yerine getirebilmeleri ve hücre zarlarýnýn
devamlýlýðýný koruyabilmeleri açýsýndan çok büyük
önem taþýmaktadýr. Bu durum teorik olarak O2ve H 2 O 2 seviyeleri sýnýrlandýrýlarak, metal
katalizörlerinin varlýðý sýnýrlandýrarak ve
peroksidasyon
baþladýðý
anda
durdurularak saðlanabilir. Hücre içi ve dýþý koruma
sistemleri (antioksidanlar) bu amaçla hizmet eden
ve serbest radikallerin potansiyel toksik etkilerine
karþý hücreyi koruyan mekanizmalardýr.
Spermatozoonlarýn oksidatif zarar görmemesi ya
da mümkün olduðunca az zarar görmesi için
infertilite tedavisinde diyetle antioksidan alýmý ya
da antioksidan içeren medyumlarýn sperm
hazýrlama tekniklerinde kullanýmý önerilebilir.

Reactive oxygen species and antioxidants in semen

Anahtar Kelimeler: spermatozoon, fertilite, reaktif
oksijen türevleri, antioksidanlar

Key words: spermatozoa, fertility, reactive oxygen
species, antioxidants

Fertilite potansiyeli ile oksijen toksisitesi
ve serbest radikallerin (reaktif oksijen türevleri/
ROT) iliþkisi uzun yýllardýr bilinmektedir.
Mikroorganizmalarýn özellikle de bakterilerin
istilasýna karþý vücudun korunmasýnda
nötrofiller görevlidir. Bu hücrelerin fagositoz
sýrasýnda aþýrý oksijen kullanmasý sonucu reaktif
oksijen radikalleri oluþur (1). Bu olay solunum
patlamasý olarak adlandýrýlýr ve ROT üretiminin
baþlýca yoludur (2). Yaðlar, proteinler, nükleik
asitler ve þekerler gibi tüm hücresel yapýlar
ROT için potansiyel hedeflerdir (3). Yüksek
konsantrasyonda ROT üretimi lipit
peroksidasyonu ve bozulmuþ membran

fonksiyonlarýna neden olarak sperm
metabolizmasýný dolayýsýyla morfoloji, motilite,
ve fertiliteyi olumsuz yönde etkileyerek erkek
infertilitesinde önemli rol oynamaktadýr. (4,5,6).
ROTnin yaðlara zararlarý, yað peroksidasyonu
yoluyla gerçekleþir (7). Yað peroksidasyonu,
doymamýþ poli yað asitlerinin oksidatif
b o z u l m a s ý o l a r a k t a n ý m l a n ý r. y a ð
peroksidasyonu spermatozoon fonksiyon
bozukluklarýnýn en önemli nedenlerinden biridir
(1). Sperm hücreleri de hücre zarý fosfolipid
tabakasýndaki doymamýþ yað asitlerinin varlýðý
nedeniyle, yüksek oksijen konsantrasyonuna
karþý oldukça duyarlý hücrelerdir. Doymamýþ

The role of oxygen toxicity and free radical
reactions (reactive oxygen species) in association
wity fertility potential is known. All cellular elements
such as lipids, proteins, nucleic acids and sugars
are known to be the potential targets for these
radicals. Cytotoxicity of reactive oxygen species
is held in check by the delicate balance between
their rates of generation and the rate of their
removal. Any shift in this equilibrium can lead to
cellular damage. The ability of the spermatozoa
to prevent lipid peroxidation is of critical
importance in maintaining proper function and
stability of the cell membrane. Intra and extracellular scavenger systems (antioxidants) serve to
prevent the potential toxic effects of reactive oxygen
species. Therefore dietary and supplement intake
of antioxidants and treating spermatozoa with
solutions containing antioxidants during the
preparation of semen should be advised during
infertility treatment.
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yað asitlerinin moleküler yapýsýndaki karbonkarbon çift baðlarý komþu hidrojen atomundaki
karbon-hidrojen baðýný zayýflatarak kýrýlmaya
yatkýn hale getirir. Bunun sonucunda, süperoksit
radikali, hidrojen peroksit ve hidroksil radikali
gibi serbest radikaller hücre membranlarý ile
reaksiyona girerek peroksidatif zarara neden
olmaktadýrlar (8, 9). ROTne maruz
kaldýklarýnda spermatozoonlarýn doymamýþ
poli yað asiti içeriði %20den fazla oranda
düþmektedir (10). Membran akýþkanlýðýndaki
bu azalma sonucu, fazla miktarda ROTne
maruz kalan spermatozoonlar, membran
birleþmesi olayýna baðlý olan fonksiyonlarýn
hiçbirini gerçekleþtiremez (11). Membran
bütünlüðünün bozulmasý ayný zamanda
hücrenin elektrolitlere karþý geçirgen olmasýna
da neden olur. Kalsiyumun ve kýsmen sodyum
iyonlarýnýn hücre içine alýnmasý, hücrenin enerji
üretme mekanizmasýný bozar ve ATP azlýðýna
neden olur. Ýntrasellüler kalsiyum iyonlarýndaki
artýþ ayný zamanda proteazlarý ve fosfolipazlarý
da aktive ederek proteinlerin ve yaðlarýn zarar
görmesine neden olur. Serbest radikaller bunun
yanýsýra enzim inaktivasyonuna neden olarak
DNAda yapýsal hasara neden olur ve bu da
hücrenin ölümüyle sonuçlanýr (4,12,13,14).
ROTnin sitotoksisitesi, üretilme ve
yokedilme oranlarý arasýndaki hassas denge
sonucu belirlenmektedir. Bu dengedeki herhangi
bir bozukluk hücresel zarara neden olmaktadýr
(8). Spermatozoalarýn lipid peroksidasyonundan
korunmalarý bu hücrelerin fonksiyonlarýný doðru
bir þekilde yerine getirebilmeleri ve hücre
zarlarýnýn devamlýlýðýný koruyabilmeleri
açýsýndan çok büyük önem taþýmaktadýr. Bu
durum teorik olarak O2- ve H2O2 seviyeleri
sýnýrlandýrýlarak, metal katalizörlerinin varlýðý
sýnýrlandýrarak ve peroksidasyon baþladýðý anda
durdurularak saðlanabilir. Hücre içi ve dýþý
koruma sistemleri (antioksidanlar) bu amaçla
hizmet eden ve serbest radikallerin potansiyel
toksik etkilerine karþý hücreyi koruyan
mekanizmalardýr (15,16,17). A n t i o k s i d a n
koruma mekanizmalarý primer ve sekonder
koruma mekanizmalarý olarak
gruplandýrýlmaktadýr. Primer koruma
mekanizmalarý antioksidan bileþikleri (E, A ve
C vitamini, glutatyon ve ürik asit) ve
antioksidan enzimleri ( süperoksit dismutaz,
katalaz, glutatyon peroksidaz) içermektedir.

Sekonder koruma mekanizmalarý ise lipolitik
enzimler, fosfolipazlar, proteolitik enzimler,
proteazlar, peptidazlar, DNA onarým enzimleri,
endonükleaz, eksonükleaz ve ligaz
sýralanmaktadýr (18).
Primer koruma mekanizmalarý
1. Antioksidanlar
E vitamini: Doðada bulunan en yaygýn
antioksidandýr. Tokoferolün en az sekiz yapýsal
izomerini kapsamaktadir. Tüm bunlar içinde
en iyi bilinen izomer a-tokoferol, en potansiyel
antioksidan aktivitesine sahiptir. E vitamini
lipofilik özelliðinden dolayý lipofilik çevre için
(örneðin plazma lipoproteinleri) majör serbest
radikal zincir blokeridir. Bazý memeli
dokularýnda (örneðin adrenal bezler, kalp, testis
ve karaciðer) yüksek oranda tokoferol
bulunmaktadýr. Dokulardaki bu daðýlým yüksek
lipid çözünürlüðünden kaynaklanmaktadýr.
Ýntraselluler olarak mitokondri ve endoplazmik
retikulum gibi yað bakýmýndan zengin
membranlarda bulunmaktadýr. Bu nedenle
tokoferolün lipid peroksil ve alkoksil
radikalleriyle reaksiyona girerek membran lipid
peroksidasyonuna karþý antioksidan
aktivitesinin yüksek olmasý beklenir (18). O2ve .OH ve lipid peroksil radikallerini daha az
reaktif formlara çevirir ve lipid peroksidasyonu
zincir reaksiyonlarýný yýkar.
C vitamini (askorbik asit): E vitamini ile
karþýlaþtýrýldýðýnda hidrofiliktir ve sulu
ortamlarda E vitaminine göre daha
fonksiyoneldir. Redükte edici ve antioksidan
bir ajan olarak O2- , .OH ve çeþitli lipid
hidroperoksitleri ile reaksiyona girer. Ayrýca
oksidize olmuþ E vitamininin tekrar antioksidan
özelliðini geri kazanmasýný saðladýðýndan C
vitamininin majör özelliði E vitamini radikalini
geri kazandýrmasýdýr. Memeli dokularýnda
yaygýn olarak bulunmaktadýr. Adrenal ve
tükürük bezlerinde yüksek miktarda, karaciðer,
dalak, pankreas ve beyinde ise daha az miktarda
bulunmaktadýr. Semendeki konsantrasyonu
kandakine göre yaklaþýk 8 kat daha fazladýr.
Diðer suda çözünen vitaminlerle
karþýlaþtýrýldýðýnda plasma lipid
peroksidasyonuna karþý en etkili korumayý
saðlar (18). Askorbik asit hem antioksidan hem
de prooksidan olarak çalýþmaktadýr. Bir
antioksidan olarak C vitamini, E vitamini ve

-132-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 3

selenyumun antioksidan etkilerini
kullanmalarýna yardýmcý olur. Diðer taraftan,
yüksek miktarlarda (~ 1 mM) C vitamini, lipid
peroksidasyonu sýrasýnda aktive edilmiþ oksijen
radikallerinin kofaktörlerini üreterek, Fe3+ ya
da Cu2+ gibi geçiþ metalleri varlýðýnda bir
prooksidan gibi hareket eder. Askorbik asitin
ikili rolü E vitamini gibi diðer antioksidanlarýn
varlýðýnda daha da artar. Örneðin E vitamini
yetersiz hayvanlarda mikrozomlarýn lipid
peroksidasyonu askorbat tarafýndan artýrýlýr,
normal koþullarda ise baskýlanýr. Yüksek
miktarda sigara içenlerin dýþarýdan C vitamini
verildiðinde sperm kalitesinin arttýðý
gösterilmiþtir (19,20). C vitamini alýmýnýn E
vitamini, ß-karoten ve çinko ile birlikte
alýnmalýdýr çünkü sinerjik etkilidirler.
A vitamini: Karotenoidler serbest radikalleri
temizleyebilme kapasiteleri nedseniyle
antioksidanlar olarak tanýmlanmaktadýrlar.
Serbest radikaller ve diðer ROT ile özellikle
tek oksijen ile reaksiyona girerek lipidleri
korurlar. b- karoten, ksantin oksidaz sistemi ile
indüklenen lipid peroksidasyonunu inhibe
ederek etkili bir radikal önleyici antioksidan
aktivitesi göstermektedir (18). b- karotenlerin
konjuge çift baðlý uzun zincirleri içeren yapýsal
dizilimi, onlarýn serbest radikaller için çok iyi
bir koruyucu olmalarýna neden olur. Kunert ve
Tappel A vitamini noksaný domuzlarda
yaptýklarý bir çalýþmada, serbest radikal
oluþturan karbon tetrakloride maruz
býrakýldýklarýnda b-karoten uygulanmýþ
hayvanlarda azalmýþ lipid peroksidasyonu
belirlemiþlerdir. b-karoten de C vitamini gibi
hem antioksidan hem de prooksidan olarak
fonksiyon göstermektedir.
Çinko: Spermi ROTnin zararlý etkilerinden
koruyan bir antioksidandýr. Semende çinko
miktarý 5 mg olup günlük vücuda alýnan çinko
oranýnýn üçte birini içerir. Sperm çekirdeðindeki
DNA molekülü sabit ve saðlam bir yapý
oluþturabilmek için özel bazý proteinlerle
çevrilidir. Baþarýlý fertilizasyonun oluþabilmesi
için bu yapý önemlidir. Çinko bu yapýnýn
sabitliðini korumasýnda ve bozulmasýný
önlemede görevlidir (21).
Glutatyon: Bir tripeptid olan redükte olmuþ
glutatyon (GSH), g-glutamil-sistein-glisin,
hemen hemen tüm memeli doku sistemlerinde
bulunan düþük molekül aðýrlýklý bir tioldür.
Hücreiçi konsantrasyonu genellikle ~0.5

mMdýr fakat bazen 10 mMa kadar
yükselebilmektedir. Redükte olmuþ glutatyon,
reaktif tiol grubu ve g-glutamil baðýyla
karakterizedir ki bu bað molekülü peptidaz
saldýrýsýna karþý dayanýklý olmasýný
saðlamaktadýr. Etkili bir redüktan olarak GSH
birçok detoksifikasyon olayýnda önemli rol
oynamaktadýr. Redükte olmuþ glutatyon
hidroksil ve karbon radikalleri gibi serbest
radikallerle bir hidrojen atomu vererek
etkileþime girer. Bu reaksiyonlar, serbest radikal
hasarýnýn önemli bir kaynaðý olan reaktif .OHý
nötralize ederek koruma saðlar(18). Birçok
antioksidan korumada olduðu gibi GSH
seviyeleri, yaþlanma gibi çeþitli fizyolojik
durumlarda deðiþkenlik gösterebilmektedir.
GSHýn aminoasitlerinden biyosentezi,
glutamilsistein sentetaz ve GSH sentetaz
tarafýndan katalize edilmektedir. Yaþlanma ile
birlikte peroksitlerin artmasýyla GSHa olan
ihtiyaç da artmaktadýr.
Ürik asit: Ürik asit pürin metabolizmasýnýn
son ürünü olarak bilinmesine karþýn biyolojik
bir antioksidan olarak görev aldýðý da
gösterilmiþtir. OH molekülü ile reaksiyona
girerek oksidatif hasara karþý rol alýr. Üratýn.
OHý etkisizleþtirdiði ilk olarak 1960 yýlýnda
gösterilmiþtir. Daha sonra oksidatif hasara karþý
koruma saðladýðý gösterilerek antioksidan etkisi
onaylanmýþtýr. Ürik asitin potansiyel fizyolojik
koruma aktivitesi ilk olarak Ames ve ark.
tarafýndan gösterilmiþtir. Bu çalýþmanýn
bulgularý, üratýn ekstrasellüler ve intrasellüler
koruma mekanizmasý olarak çalýþtýðýný
göstermektedir (18).
2. Antioksidan koruma enzimleri
Süperoksit dismutaz (SOD): Bu enzim O2yi H2O2ye çevirir ve hücrenin ilk savunmasý
olarak adlandýrýlýr çünkü daha fazla serbest
radikal oluþmasýný engeller. Süperoksit
dismutazlar metal iyon içeriðine baðlý olarak
3 ana gruba ayrýlýr: Cu/Zn SOD, Mn SOD ve
Fe SOD. SOD aktivitesinin bir kýsmý
ekstrasellüler olarak gerçekleþmesine raðmen
aktivitenin büyük kýsmý intrasellüler olarak
mitokondri ve sitosolde gerçekleþir (18). SOD
aktivitesi deðiþik dokularda deðiþkenlik gösterir.
Bu enzim en fazla karaciðer, adrenal bez, böbrek
ve dalakta bulunur.
Katalaz: Primer antioksidan koruma
komponentlerinden biridir ve H2O2yi H2Oya
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çevirir. Süperoksitten kökenlenen H2O2
üretimini katalizleyerek reaktif oksijen
türevlerini detoksifiye eder. SOD gibi katalazýn
doku daðýlýmý da oldukça geniþtir. Enzim
aktivitesi farklý dokularda ve ayný hücre içinde
deðiþkenlik gösterir. Karaciðer, böbrekler ve
kýrmýzý kan hücrelerinde daha yüksek
seviyelerde bulunur. Hepatositlerde
peroksizomlarda yüksek katalaz aktivitesi
görülmekle birlikte mikrozomlar ve sitosolde
de enzim aktivitesi görülür (18).
Glutatyon peroksidaz: Enzim aktivitesi sitosol
ve mitokondrial matrixde gerçekleþir. H2O2yi
H2Oya ayrýca organik hidroperoksitleri
H2Oya çevirir. Ýki çeþit glutatyon peroksidaz
vardýr: Selenyuma baðýmlý ve selenyum
baðýmsýz. Enzimin her iki türünün de
peroksitleri redükte ederek radikal hasara karþý
koruma saðladýðý gösterilmiþtir. Ýki enzim türü
farklý substrat spesifitesi göstermektedir.
Selenyuma baðýmlý tip sitosolde bulunur ve
H2O2nin redüksiyonu için daha az kapasiteyle
gerçekleþtirir. Selenyum baðýmsýz tip ise
organik hidroperoksitleri tercihli olarak kullanýr.
Enzimin lipid peroksidasyonunu inhibe ettikleri
ilk olarak McCay ve ark tarafýndan
gösterilmiþtir(18)
Sekonder koruma mekanizmalarý:
Lipolitik enzimler: Hücreler, hasar görmüþ
ya da deðiþtirilmiþ membran bileþiklerini
onarmak üzere görev alan çeþitli enzimlerle
donatýlmýþtýr. Serbest radikal hasarýna karþý ve
hasar görmüþ membran onarýmýnda görev
alýrlar. Hasar görmüþ membranlarýn ortadan
kaldýrýlmasý membran bütünlüðünün korunmasý
açýsýndan çok önemlidir. Membran lipidlerinin
peroksidasyonu fosfolipaz A2nin lipolitik
aktivitesini stimüle eder. Fosfolipidlerin
peroksidize formunun, fosfolipaz A2nin tercihli
substratý olduðu gösterilmiþtir. fosfolipaz A2nin
oksidize lipidleri tercih etmesi membran tamiri
ve detoksifikasyon olayý için önemli bir
fizyolojik olaydýr çünkü hücrelere, lipid
peroksidasyonuna karþý ek koruma
mekanizmasý saðlamaktadýr. fosfolipaz A2nin
yaþa baðlý membran tamirinde görev almasý
Yu ve ark tarafýndan da gösterilmiþtir. Bu
çalýþmada mikrozomal membranlarda
fosfolipaz A2nin yaþa baðlý olarak artmasý
ile ayný mikrozomlarýn oksidatif olarak hasar
görmüþ lipid hidroperoksitleri arasýnda bir ilþki
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belirlenmiþtir (18).
Proteolitik enzimler: Oksidatif olarak hasara
uðramýþ proteinlerin ortadan kaldýrýlmasýnda
görevlidirler. Böylece deðiþime uðramýþ
proteinlerin hücrede birikimi engellenir (18).
Tüm bu antioksidanlara raðmen bazý serbest
radikaller hücreye zarar verebilirler. Bunun
sonucunda tüm hücresel yapýlar ve DNA
oksidatif hasara uðrar. Radikaller DNAya
yakýn yerde oluþmuþsa, purin ve pirimidin
bazlarý ile reaksiyona girerek mutasyonlara
neden olabilir (8). Yardýmla üreme teknikleri
uygulamalarýnda kullanmak üzere semenin
yýkanmasý iþlemi sýrasýnda, spermatozoon
hücreleri, çeþitli antioksidanlar içeren ve
kendilerini dýþ ortama karþý koruyan seminal
plazmadan uzaklaþtýrýlmaktadýr. Bu durum,
spermatozoonlarýn oksidatif strese karþý daha
da hassas olmalarýna neden olmaktadýr (22).
Hücrenin kendi antioksidanlarýnýn çok etkili
olmadýðý durumlarda infertilite tedavisinde
diyetle antioksidan alýmýnýn ( E ve C vitamini,
ß-karoten, flavonoidler) önerilmesi ya da
antioksidan içeren medyumlarýn kullanýmý
konusunda çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Dawson ve ark. (1992) askorbik asit
uygulamasýný takiben sigara tiryakilerinin sperm
kalitesinde artýþ belirlemiþlerdir (19). Lenzi ve
ark. (1993) glutatyon terapisinin infertil
hastalarda etkisini araþtýrmýþ ve sperm motilitesi
ve morfolojisi üzerinde pozitif etkisi olduðunu
belirlemiþlerdir (23). Ayrýca Geva ve ark.
antioksidan tedavisi ( E vitamini) ile lipit
peroksidasyon potansiyelinde bir düþüþ
olduðunu ve bu sonucunda fertilizasyon
oranlarýndaki artýþla iliþkili olduðunu
belirlemiþlerdir (24). Yardýmla üreme
tekniklerinde sperm hazýrlanýrken santrifüj
yöntemi kullanýlmaktadýr. Bu yöntemin ROT
üretimini indüklediðini ve bu nedenle de sperm
fonksiyonlarý üzerine zararlý etkisi olduðu
gösterilmiþtir (25). Yine Parinaud ve ark. (1997)
santrifügasyon nedeniyle oluþan hasarýn
antioksidanlar içeren bir medyumun
kullanýmýyla azabileceðini göstermiþtir. Böylece
daha fazla motil sperm elde edildiðini
göstermiþlerdir (26). Sonuç olarak, infertilite
tedavisinde spermatozoonlarýn oksidatif zarar
görmemesi ya da mümkün olduðunca az zarar
görmesi için diyetle antioksidan alýmý ya da
antioksidan içeren medyumlarýn sperm
hazýrlama tekniklerinde kullanýmý önerilebilir.
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