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АДАМ ҰРЫҒЫНЫҢ ДНҚ ФРАГМЕНТАЦИЯ ИНДЕКСІН АНЫҚТАУ 
 
Түйін: Мақалада Қазіргі таңда сперматозоидтардағы ДНҚ фрагментациясының жоғарылау жиілігін  жою әдістері 
жайлы, кейбір зерттеулерде антиоксиданттарды енгізу сперматозоидтардың ДНҚ фрагментация деңгейін 
төмендетуі мүмкіндігі бар екендігін растайтын мақалаларды жинақталған мәліметтер келтірілген. 
Түйін сөздер: ДНҚ фрагментация, спермаграмма, бедеулік, фертилді көрсеткіш, in vitro ұрықтандыру 
экстракорпоральді ұрықтандыру. 
 
Дамыған елдерде бала туу көрсеткішінің төмендеуі-
қазіргі заманғы аса маңызды әлеуметтік-
экономикалық проблемалардың бірі болып 
табылады [1].Ресей зерттеушілерінің мәліметтері 
бойынша [2,3] репродуктивті жастағы ерлі-
зайыптылардың 8-ден 18% -ға дейін бедеулікке 
ұшыраған. Кем дегенде 50% жағдайда ерлер факторы 
некедегі бедеуліктің себебі болып табылады, ал 20-
30% жағдайдағы бедеуліктің себебі ерлер мен 
әйелдер факторларының үйлесімді үлесіне тиеді [4]. 
Шәует ДНҚ-ның тұтастығы сәтті ұрықтандыру, 
эмбрионның дамуы, жүктілік және генетикалық 
материалдың ұрпақтарға берілуі үшін өте 
маңызды.ДНҚ фрагментациясы-бұл еркек 
гаметасындағы ДНҚ-ның ең көп кездесетін 
аномалиясы, ол шәуеттің нашар сапасымен, 
ұрықтанудың төмен деңгейімен, эмбрион сапасының 
нашарлауымен және имплантацияға дейінгі дамумен 
және репродуктивті процедураларда клиникалық 
нәтиженің төмендеуімен байланысты 
болады.Бірнеше зерттеулер ДНҚ фрагментациясы 
бар сперматозоидтар жұмыртқаны ұрықтандыруға 
қабілетті екенін көрсеткен [5-7], бірақ олар 
эмбрионның сапасының төмендігімен, бластоцистің 
дамуындағы блокпен жәнетабиғи  жүктіліктің 
төменгі деңгейімен немесе ЖС,In vitro 
ұрықтандырунемесе ICSI процедураларын қолдануға 
байланысты [8-13]. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясы  
Негізінен ДНҚ фрагментациясының жоғарылауы 
және шәуеттің  өміршеңдігінің төмендігі ерлердің 
бедеулік факторымен байланысты екені белгілі.Бұл 
екі шарт бір-бірімен байланысты, өйткені ДНҚ 
фрагментациясы сперматозоидтардың өлуіне дейінгі 
соңғы сатылардың бірі болып табылады [14] және 
керісінше, ДНҚ құрылымының бұзылуы 
сперматозоид апоптозының негізгі себептерінің бірі 
болып табылады [15-17]. Әдебиеттерде ДНҚ 
фрагментациясы мен сперматозоидтардың 
өміршеңдігі арасындағы нақты байланыс көрсетілген 
[18], ал ДНҚ фрагментациясының жоғары деңгейі бар 
ерлер тобында некроспермияның жоғары деңгейі 
байқалған [18]. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясы-бұл 
табиғи жағдайда жүрген жүктілік немесе қосалқы 
репродуктивтік технология бағдарламаларында 
репродуктивті нәтижелерге кері әсерін тигізетін 
патологиялық хроматин немесе протамин 
жетіспеушілігімен байланысты, олардың ДНҚ 
тұтастығының бұзылуы.Бедеулікке ұшыраған 
еркектерде ДНҚ тұтастығы бұзылған 
сперматозоидтардың пайызы 30% – дан асады, сау 
еркектерде 15% - дан аз. 30% - дан астам 
сперматозоид ДНҚ -ның фрагментациясы кезінде 
жүктілік ықтималдығы өте төмен [19]. 

Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясы 
ерлербедеулігінің салыстырмалы түрде жақында 
анықталған себебі болып табылады. ДНҚ зақымдану 
дәрежесі- фрагментация индексі (ФИ) —
ДНҚзақымдалған сперматозоидтар санының 
зерттелген 100 сперматозоидқа қатынасы ретінде 
есептеледі. ФИ 25-30% кезінде жүктіліктің өздігінен 
басталу әлеуеті қанағаттанарлық,  ал ФИ 15-24% — 
жақсы, ФИ <15% — жоғары болып саналады [20, 21]. 
Егер ФИ>30% жағдайында болса, жүктіліктің 
ықтималдығы (өздігінен де, In vitro ұрықтандыру 
нәтижесінде де) өте төмен [19,22]. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясының 
жоғары көрсеткіштері бедеулігі бар пациенттердің 
25,6% - да анықталады [23]. 
"Джорджтаунның ерлер факторы бойынша бедеулікті 
зерттеу" адамдарда ДНҚ фрагментациясының 
құнарлылығы туралы алғашқы зерттеу болған [22]. 
Бұл зерттеудің деректері ДНҚ фрагментациясының 
шекті мәндерін және фертильділік туралы 
мәліметтерді анықтау үшін пайдаланылған. Ерлердің 
фертильділігі үшін шәует хроматинінің құрылымын 
талдау ДНҚ фрагментациясының > 30% -ын 
"маңызды жетіспеушілік", ДНҚ фрагментациясының 
15-30% - ын "ақылға қонымды" және >< 15% ДНҚ 
фрагментациясын "жоғары" фертильділік 
көрсеткіштерін анықтау үшін қолданылған [22]. 
Сонымен қатар кейінгі зерттеулер 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясының 
жиілігі > 30% жағдайдафертильділікнәтижелерінің 
нашарлауымен байланысты екенін көрсеткен. Бұл 
зерттеу жұмысында жалпы 1962 ер адам 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясы мен 
ұрықтандыру кезіндегі өздігінен және жатырішілік 
жүктілікарасындағы байланысты бағалайтын төрт 
зерттеудің мета-талдауы < 30%  ДНҚ 
фрагментациясы бар ерлердің жүктілікке немесе тірі 
туылуға қол жеткізуі ықтимал(Р = 0,0001)[19,22,24]. 
Екінші зерттеуде ДНҚ фрагментациясы мен in vitro 
ұрықтандыру кезіндегі жүктілік арасындағы 
байланысты зерттеді, және егер сперматозоидтардың 
ДНҚ фрагментация жиілігі < 30% болса, шамамен ~2x 
жұптар жүкті болатындығы анықталған [24,25]. Осы 
және басқа зерттеулер сперматозоидтардың ДНҚ 
фрагментациясы ≥ 30% жағдайда 
сперматозоидтардың хроматин құрылымын талдау 
арқылы ұрықтың фертильділігін (құнарлылығын) 
төмендетеді деген пікірді растайды [26]. 
Жоғарыда тоқталғандай ДНҚ фрагментациясының 
жоғарылауы да, сперматозоидтардың өміршеңдігі де 
ерлердің бедеулігімен байланысты екені белгілі. 
Кейбір жағдайларда алдымен қандай процесс 
жүретіні белгісіз болса да, бұл екі процесс бір-бірімен 
байланысты және әдебиеттерде ДНҚ 
фрагментациясы мен сперматозоидтардың 



өміршеңдігі арасындағы нақты байланысты 
көрсетілген [18]. Апоптоз да, некроз да ДНҚ 
фрагментациясын туғызады немесе,белсенді 
механизм арқылы апоптотикалық эндонуклеазаны 
белсендіру немесе некроздағыдай пассивті түрде 
жүретін үрдістер туғызады[27,28]. ДНҚ 
фрагментациясы жетілген өміршең 
сперматозоидтарда да байқалуы мүмкін, дегенмен 
бұл деградацияны қоздыратын механизмдер толық 
анықталмаған [27,29].Эякуляциядан кейін 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясының 
жиілігі, эякуляциядан кейінгі ұзақтығымен [27,30] 
және температурасы 37°C және одан жоғары [31,32] 
жоғарылайды, бірақ бұл жоғарылауларда үлкен 
индивидуальды өзгергіштік бар 
[27].Сперматозоидтардағы ДНҚ фрагментациясының 
жоғарылауы фертильділіктің бұзылуымен оң 
байланысты болған, оның ішінде табиғи 
ұрықтандыруға көбірек уақыт кетеді [19], 
эмбрионның ыдырауының бұзылуы [33], 
имплантацияның бұзылуы [34], түсік тастаудың 
жоғарылауы [33], сондай-ақ in vitroұрықтандырудан 
және сперматозоидты интрацитоплазмалық 
инъекциядан кейін жүктілікті жоғалту қаупінің 
жоғарылауы байқалған [35]. Сперматозоидтардың 
хромосомалық құрылым талдауын қолдана отырып, 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясы < 40%, 
ДНҚ фрагментациясы > 40% - ға қарағанда табиғи 
жыныстық қатынас арқылы жүктілік ықтималдығы 
10 есе көп екендігі көрсетілген [19]. Сонымен қатар, 
егер ДНҚ фрагментациясы ≤ 27% болса, жатырішілік 
ұрықтандырылған емделушілерде, баланың тірі 
туылу мүмкіндігі 8,7 есе жоғары екендігі көрсетілген 
[22]. ДНҚ фрагментациясының жиілігі ≥ 30% 
жағдайда өздігінен түсік тастау жиілігінің артуымен 
байланысты болған [36]. Джорджтаунның ерлер 
факторы бойынша бедеулікті зерттеу жұмысында 
жеке зерттеулерден басқа, сперматозоид 
хроматинінің құрылымын талдауды қолданатын екі 
үлкен мета-анализ ДНҚ фрагментациясы мен 
жүктілік арасындағы нақты байланысты көрсеткен. 
Осындай зерттеулердің арқасында 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясын тексеру 
сперматозоидтардың стандартты параметрлеріне 
қосымша ретінде жиі қолданылады [37-39]. 
L. Simonetal зерттеу жұмысында сперматозоидтардың 
ДНҚ зақымдануын бағалаудың 3 әдісінің 
салыстырмалы талдауы келтірілген. (АҚШ, 2014). 
Көбею орталығында 238 ер адам COMET, TUNELжәне 
хроматинді флоуцитометриялық бағалау әдістерінің 
көмегімен тексерілген. TUNEL және COMET әдістері 
хроматинді флоуцитометриялық бағалауға қарағанда 
қосалқы репродуктивтік технология (ВРТ) 
сәттілігінің дәл болжаушылары болған. Сонымен 
қатар, ВРТ бағдарламаларындажергілікті 
сперматозоидтардың орнына дайындалған 
сперматозоидтардың ДНҚ зақымдануының ятрогенді 
ұлғаюымен ерекшеленуі мүмкін екендігі көрсетілген. 
Сонымен қатар, әйел факторлары сперматозоидДНҚ 
талдауының болжамды мәнін төмендетуі мүмкін [40]. 
Иран ғалымдарының тобы сперматозоидтардың ДНҚ 
фрагментациясының қайталанатын түсікке 
(ПНБ)әсерін зерттеді. 1-ші топқа ҚТ (ПНБ)– мен 30 
жұп, 2-ші (бақылау тобы) - 30 фертильді жұп 
енгізілген. 1-ші топта сперматозоидтардың ДНҚ 
фрагментациясының деңгейі 43,3% құрады, бұл 
бақылау тобындағы деңгейден едәуір асып түсті – 
16,7% (p=0,024). ҚТ бар жұптағы ерлердің ұрығы 
бақылау тобына қарағанда ДНҚ фрагментациясының 

жоғары деңгейіне ие болған, бұл идиопатиялық 
репродуктивті шығындар мен сперматозоидтардың 
ДНҚ фрагментациясы арасындағы байланысты 
көрсетеді [41]. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментация патогенезі 
Қазіргі уақытта ДНҚ фрагментациясына әкелетін 
патофизиологиялық механизмдер әлі толық 
зерттелген жоқ. Алайда, Саккас және т.б. ғалымдар 
[42] сперматозоидтардың ДНҚ зақымдануын 
тудыратын алты негізгі фактор (апоптоз, ДНҚ 
тізбегінің жарылуы, оттегінің белсенді түрлері (АФК), 
эндогендік каспаздар, эндонуклеазалар, радио және 
химиотерапия, сондай - ақ қоршаған ортаның 
токсиканттары) туралы хабарлаған.  
Сперматозоидтардың хроматині (ДНҚ нуклеопротеин 
кешені) соматикалық жасушалардың барлық 
түрлерінде хроматинді ұйымдастырудан өзгеше 
түрде ұйымдастырылатыны белгілі. 
Сперматозоидтардың ДНҚ — сы арнайы гистонды 
емес протамин ақуыздарының көмегімен жоғары 
конденсацияланған [43, 44-46]. Мұндай ДНҚ орамасы 
метафаза хромосомаларына қарағанда тығызырақ. 
Сондықтан сперматозоид ядросының көлемі 
соматикалық жасуша ядросының көлемімен 
салыстырғанда 6 есе аз [43]. Алайда, адамның 
сперматозоидтарында протаминдер барлық емес, тек 
85-90% гистонмен алмастырылады. Сперматозоид 
ядросындағы гистондардың қалған 10-15% 
кездейсоқ емес: олар ДНҚ тізбегінде 
локализацияланған, олар ұрықтанғаннан кейін 
бірден транскрипцияға қол жетімді болуы керек, 
мысалы, кейбір сигналдық ақуыздарды кодтайтын 
және ерте эмбриональды дамуға қатысатын 
гендердің промоутерлерінде, сондай-ақ басылған 
гендерде [45]. 
ДНҚ-ны катализдейтін және айналдыруды 
қамтамасыз ететін топоизомеразалардың 
қатысуымен өтетін хроматинді қалпына келтіру 
кезінде оның бір және екі қатарлы үзілістері пайда 
болады. Олар негізінен сперматогенез кезінде 
постмейотикалық жетілуге тән, бірақ жетілген 
сперматозоидтарда ұзақ өмір сүрмейді. Осылайша, 
хроматинді конденсацияның басталуы ДНҚ-да 
үзілістер санының артуымен қатар жүреді, содан 
кейін үзілістер қалпына келтіріліп, олардың 
байланысы уақытша белоктармен қамтамасыз етіледі 
[43,44]. Сперматозоидты эпидидимальды тасымалдау 
кезінде протаминдердің цистеин топтары тотығып, 
хроматинді тұрақтандыратын және ықшамдайтын 
дисульфидті байланыс түзеді. Хроматинді жинақтау 
процесі сперматозоидтың басын қалыптастыруда, 
еркек геномының транскрипциясын 
инактивациялауда, сперматозоидтың ДНҚ-ны 
қорғауда және тұрақтандыруда маңызды рөл 
атқарады [46]. Сондықтан хроматинді қалпына 
келтіру кезінде пайда болатын дайындалмаған ДНҚ 
үзілістері сперматозоидтардағы ДНҚ үзілістерінің 
негізгі көздерінің бірі ретінде қарастырылады. 
ДНҚ — да үзілістердің болуы, апоптоздың 
ауырлығын-генетикалық бағдарламаланған жасуша 
өлімін көрсетуі мүмкінСперматогенез барысында 
әртүрлі бұзылыстары бар жыныстық жасушаларды 
апоптозбен жою қалыпты процесс болып табылады. 
Әдетте сперматогониялардың 75% - ында апоптоз 
процесі басталады [47]. Нәтижесінде өлген 
жасушалар Сертоли жасушалары арқылы 
фагоциттеледі немесе шәует түтікшелерінің 
люменіне енеді. Сперматогенез бұзылған кезде 
апоптозға ұшырайтын ұрық жасушаларының саны 



артады. Осылайша, эякуляцияланған 
сперматозоидтарда анықталған ДНҚ үзілімдері 
сперматогенез кезіндегі жетілу ақауларының 
салдары болуы мүмкін (хроматинді қалпына келтіру 
және қайта құру),сондай-ақ маркерлер ретінде, 
апоптозды қоздыратын факторлар болуы да мүмкін. 
Сперматозоидтардың ДНҚ-дағы үзілістердің пайда 
болуының тағы бір себебі-тотығу стрессі, ол еркін 
радикалдардың шамадан тыс деңгейінің пайда болуы 
нәтижесінде жасушаның зақымдану процесі болып 
табылады [48, 49]. Бұл жағдайда оттегінің белсенді 
формалары (AФK) жасушаның тотығу-тотықсыздану 
күйін бұзуға қатысатын негізгі компоненттер болып 
табылады. Оттегінің белсенді формаларының 
нысаны-сперматозоидтың ДНҚ-сы. Тотығу 
нәтижесінде өзгертілген ДНҚ негіздерінің пайда 
болуы макромолекуланың құрылымын 
тұрақсыздандырып, оның үзілістерінің пайда 
болуына әкеледі [50]. Сперматозоид цитоплазманың 
ең аз мөлшері бар жоғары мамандандырылған 
жасуша болғандықтан, жасушадан тыс 
антиоксидантты қорғаныс негізгі болып табылады, 
әсіресе ұрық қосымшасындағы сперматозоидтың 
жетілу кезеңінде. Жыныс жолдары секрециясындағы 
антиоксиданттар деңгейінің төмендеуі тотығу 
стрессіне және сперматозоидтардың ДНҚ-дағы 
үзілістер жиілігінің артуына, соның салдарынан 
ерлердің құнарлылығының төмендеуіне әкеледі. 

Қазіргі таңда сперматозоидтардағы ДНҚ 
фрагментациясының жоғарылау жиілігін жою 
әдістері кеңінен дамып жатыр. Кейбір зерттеулер 
антиоксиданттарды енгізу сперматозоидтардың ДНҚ 
фрагментация деңгейін төмендетуі мүмкін екенін 
көрсетті. Бұл үзіліс механизмі көбінесе тотығу 
стрессімен байланысты деген гипотезаны растайды. 
Сонымен қатар, эякуляттан сперматозоидтардағы 
ДНҚ фрагментациясының жоғары көрсеткіштерін 
жеңу үшін ұрықтандыру үшін тестикулярлық 
сперманы қолдану ұсынылады [44]. Терапия арқылы 
сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясының 
жоғары деңгейінің төмендеуі және кейбір 
жағдайларда көмекші көбею әдістерін қолдану 
ерлердің фертильділігінің бұзылуын жеңуге 
көмектеседі. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясын бағалау 
- бұл маңызды болжамдық көрсеткіш. 
Сперматозоидтардың ДНҚ фрагментациясын 
бағалауды талап ететін көрсеткіштер: қалыпты 
спермограмма индексі кезіндегі шығу тегі белгісіз 
бедеулік, жұбайында дамымайтын жүктілік болған 
жағдайда, тарихта қосалқы репродуктивті 
технология қолданудың сәтсіз әрекеттері, әкелік 
жастың кештігі. 
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DETERMINATION OF THE HUMAN SPERM DNA FRAGMENTATION INDEX 

Resume: the article presents collected data on methods of eliminating the increased frequency of DNA fragmentation in 
spermatozoa, which in some studies confirm that the introduction of antioxidants can reduce the level of DNA fragmentation in 
spermatozoa. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
Резюме: в статье представлены собранные данные о методах устранения повышенной частоты фрагментации 
ДНК у сперматозоидов, которые в некоторых исследованиях подтверждают, что введение антиоксидантов может 
снизить уровень фрагментации ДНК у сперматозоидов. 
Ключевые слова: фрагментация ДНК, спермограмма, бесплодие, показатель фертильности, экстракорпоральное 
оплодотворение  


