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DNA kırıklarının nedeni nedir ?



Unpaired Electrons
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• Serbest radikal nedir ?

• Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar 
veya moleküllerdir

• Çift arayan bu elektronlar son derece yüksek enerjili olup, boşta kalmış 
tekli elektronları çift oluşturmak üzere ararlar

• Reaktif Oksijen Türevleri nedir?

• Bunlara Reaktif Türevleri (ROS – Reactive Oxygen Species) 

denmesinin nedeni, çift oluşturmak üzere yüksek enerjisi ile arayış 
içinde olan bu serbest radikaller, protein, lipid veya nükleik asit gibi 
biomoleküllerin yapısına girerek elektron çalmaları ve molekülün 
bütünlük yapısını bozabilmeleridir. 



• Süperoksid anyonu (O2
-.)

• Hidroksil (OH)
• Güçlü oksidanlar : Hidrojen Peroksid (H2O2)
• Peroksil radikalleri
• Alkoksil radikalleri
• Organik hidroperoksidleri
• Peroksinitrit
• Hipoklorik asid
• Nitrik oksid.

Reaktif Oksijen Türevleri
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Spermler neden Reaktif Oksijen Türevleri’nin hedefidir?

• Sperm membranı gerektiğinde sıvılaşabilmeli ve eriyebilmelidir

• Sperm – Oosit füzyonu için (akrozomal ekzositoz) bu gereklidir

• Bunu sağlayabilmek için sperm membranı doymamış yağ          
asitlerinden çok zengindir (22:6)

• Bu da, spermleri peroksidatif ataklara karşı savunmasız kılar

• Bu durumda muhtemelen flagellar hareket de olumsuz 
etkilenecektir.



DNA kendisini nasıl korur ?
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Oosit : Rekombinant Fabrika

Oosit vücudun en büyük hücresidir ve rekombinan bir fabrikadır.
Birinci klivaj öncesi erken embryo döneminde sperm DNA 
fragmantasyonlarını onarabilir
Ancak, sperm DNA fragmantasyonları % 30’u aşacak olursa, bu durum 
oositin onarma kapasitesini aşar.
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DNA kırıklarının sonuçları nelerdir ?



Sperm DNA Fragmantasyonu

• Sperm DNA kırıklarının, spermiogenez sırasında kromatin 
remodeling ve meiozisteki apoptozis aşamalarında oluştuğu kabul 
edilir

• Pronüclear dönemde fragmante DNA içeren spermler fertilizasyon 
başarısızlığına yol açar

• Sperm DNA integritesi IVF başarısı ile koreledir.





Ciler Celik-Ozenci et al., Hum Reprod 

19(9)2052. 2004

Sperm selection for ICSI: shape properties 
do not predict the absence or presence of 

numerical chromosomal aberrations 



Sperm DNA fragmantasyonlarının Fertilizasyon Oranları
ve IVF başarısı arasında ters orantı

• Zigot pronükleusundaki nükleolar prekürsör yapıların 

asenkronizasyonu

• Fragmante DNA’lı sperm yüzdesi ile embryo kalitesi ve reprodüktif 
başarı arasında ters orantı

• Yavaş embryo gelişimi ve 6. gün embryo morfoloji bozukluğu.





Blastokist Kalitesi

• Paternal genom anormallikleri post-implantasyon dönemde oluşur

• İmplantasyon başarısızlığı

• Embryo implantasyon oranı % 20

• Anormal blastokist gelişimi

• Tekrarlayan gebelik kayıpları.





Dominant Genetik Mutasyonlar

• Sperm DNA hasarı yüksek olan erkeklerin çocuklarında daha 
fazla kanser, şizofreni, dominant genetik mutasyonlar 
görülmektedir.



Kimlere DNA fragmantasyon testleri yapılmalıdır ?

• Idiopatik infertil çiftler

• Tekrarlayan (3 veya daha fazla) gebelik kayıpları

• Erkek toksikolojisi

• İlerleyen yaşın olumsuz etkisi

• Sigara

• Meslek hastalıkları.



DNA kırıkları nasıl tespit edilir ?



Sperm DNA Fragmantasyon Testleri

• TUNEL assay ( terminal dUTP nick-end labeling )

• Acridine orange test

• Sperm chromatin structure assay (SCSA)

• Annexin V binding

• Spermatozoa Fas Expression

• in situ nick translation

• Comet assay

• Chromomycin A3 test 

• DNA breakage detection-fluorescence in situ hybridization (DBD-
FISH) tekniği



TUNEL Assay

DAPI (4'-6-Diamidino-2-phenylindole) boyası ile mavi boyananlar 
normal DNA yapısına sahip olanlardır

Yeşil boyananlar hasarlı DNA’ları gösterir.



Acridine Orange Staining

Yeşil boya alan sperm başları, normal DNA sahip olanlardır
Sarı – turuncu – kırmızı boyananlar hasarlı DNAları gösterir.





Peroksidatif Ataklardan Korunma Yolları Var mıdır ?



• Zincir reaksiyonu durdurabilecek tek anti-oksidan, -tokoferol (vit-E)

• Yüksek lipid peroksidasyonu nedeniyle subfertil olan erkeklerde, 
antioksidan tedavi fertiliteyi restore edebilir

• Antioksidan tedavi, selektif olarak sadece oxidatif stress nedeniyle 

subfertil olan erkeklerde yararlıdır

• Toksik faktörlerden korunmak

• Aile planlamasını ileri yaşlara bırakmamak
• İlerleyen yaşın olumsuz etkisi

• Sigara içmemek

• Toksik etkili meslek hastalıklarından korunmak.
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