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Oxidative stress and the influence of leactiue oxygen species on the function of semen

Summary

Reactive oxygen species (ROS) are involved in physiological metabolic processes in genital cells, and at the
same time are one of the major factors in male sterility. The role of ROS in the physiology and pathology of
semen depends on equilibrium between their production and neutralization processes. It is conditioned by the
efficiency of antioxidative cell mechanisms and the edo- and egzogenic supply of reactive oxygen species.
Disorders in this equilibrium in the direction of increasing the reactive oxygen species |evel produces oxidative
stress causing functional disturbances in genital ma|e ce|ls.
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Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do zycia dla organiz-
mu, sta! tez wykorzystywany jest jako ostateczny biorca elek-
tronów w procesie oddychania komórkowego, Wchodzap
w reakcje ze związkami organicznymi i pobierajap od nich
elektrony, tlen sam ulega redukcji. Jest to podstawą zacho-
dzącego w mitochondriach procesu fosforylacj i oksyclacyj -

nej, podczas które go powstaj e adenozynotrój fosforan (ATP),
będący głównym źr,ódłem energii w wielu procesach metabo-
licznych, Jednakze, j ednocześnie z procesami oddychania, na
skutek niecałkowitej, j ednoelektronowej redukcji zachodzą
biochemiczne przemiany tlenu, prowadzące do powstawania
reaktywnych fotm tlenowych (ROS - reactive oxygen spe-
cies). Część z nich stanowiąwysoce reaktywne wolne rodni-
ki tlenowe, zawierające jeden lub więcej niesparowanych elek-
tronów Dąząc do ,,sparowania" ilości elektronow uruchamiają
one kaskadęreakcji, w których wyniku powstająkolejne wolne
rodniki, przy czymcząsteczkimające kontakt z wolnymi rod-
nikami najczęściej zostają uszkodzone i nie spełniają swych
biologicznych funkcji. Stan taki jest określany mianetlr stresu
oksydacyjnego (8. l 7).

C)prócz źródeł zewnętrznych, ROS powstająw organizmie
j ako konsekwencj a prawidłowo przebiegających procesów
metabolicznych. W związku z tym, w organizmie zywym
musząistnieć układy neutralizujące ROS i zapewniajape stan
równowagi między procesami oksydacyjnymi i anĘoksyda-
cyjnymi. Anoksydanty wchodzące w skład tych układów
w warunkachftzjologicznych nie dopuszczają do uruchomie-
nia kaskady reakcji wolnoronikowych, przerywają te reakcj e
ba!ź usuwają z komorek powstające reaktywne metabolity
tlenu (5, 10).

Kluczowym elementem uruchomionej kaskady reakcji
wolnorodnikowych j est peroksydacj a lipidów, powstawanie
bioaktywnych molekuł generowanych przez utlenione bi ałka
oraz ,,opróżnienie" komórek narazonych na stres oksydacyj-
ny z antyoksydantów (7). Jednakże w warunkach fizjologicz-
nych, ze względu na krótki półokres trwania i ograniczone
mozliwości dyfuzyjne, ROS pełnią ważnątolę w regulacji
wielu funkcj i komórki, Uczestniczą w przekazywa niu sygna-

łów międzykomórkowych, modu|ują esĘresję genów, akty-
wują zaleznie od potrzeb transkrypcję, proliferację i apopto-
zę komólek, kontrolują wewnątrzkomórkową homeostazę
wapniowa, biorąudział w indukowanilr plocesów zapalnych
i in. (11). Niskie, kontrolowanęprzez orgatlizm, ilości wol-
nych rodników tlenowych pełnią tez wazną rolę w fizjologii
komórek rozrodczych.

Uwalniane w jądrach plemniki, aby stać się dojrzaĘmi
gametami zdolnymi do procesu zapłodnienia, muszą przejść
w najądrzach proces kapacytacji. Dochodzi wówczas do prze-
budowy błony komórkowej, zmiany ilości nasyconych i nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych oraz stosunku cholestero-
lu do fosfollpidów. Ostatnim etapem ptocesu dojrzewaniajest
zmlana sposobu poruszania się plemników zwana hyperakty-
wacją i reakcja akrosomalna prowadząca do fuzji z komórką
j aj ową. W doj rzewaj a.cych p lemnikach wzrasta konc entracj a
jonów wapnia, zawafiośó cAMP orazzmienia się model fos-
forylacji białek (16). Stan gotowości do rozpoczęcia tych prze-
mian zależny j e st od reakcj i utleniania-redukcj i (redox).

Plemniki ssakow są zdolne do spontanicznego genefowa-
nia ROS i uwalniania ich w ogonie najądrza. Stwierdzono
w warunkach in vitro, że kapacytacja jest indukowana przez
anion nadtlenkowy, jak równiez nadtlenek wodoru i tlenek
azotu, Plemniki ze wszystkich odcjnków najądrzy mogąwy-
Bv aT aó anion nadtlenkowy, natomiast nadtlenek wodoru moze
byc generowany tylko przezplemniki przebywajase w ogo-
nie najalrza. Te endogenne ROS pośrednio zapoczaJkowują
i nasilają zależny od ATP szereg reakcji kontrolujapych fos-
forylację tyrozyny, głównie popTzęz aktywację cyklazy ade-
nylowej i zwiększenie dostępności oAMP. Równowaznikami
redox sątuNADH/NADPH, których ilość w cytoplazmie rów-
nięż wzrasta. Jednocześnie zarówno anion nadtlenkowy, jak
i nadtlenek wodoru mogąhamować akt}rvność katalazy i dys-
mrltazy nadtlenkowej enzymów wchodzących w skład ukła-
du antyoksydacyjnego organizn-lu (13). ROS mogą równiez
współuczestniczyć,tazęm z dwuwęglanem sodowym, w al-
kalizacji pH, niezbędnej do rozpoczęcia procesów prowadza.-
cych do aktywacji fizjologicznej funkcji plemników, głownie



hyperaktywacj i (3, 1 6). Końcowym etapem dojrzewania plem-

dów zwięks z a w iązanie z o słonką przej rzystą (z o n a p e l l u ci -

da) imoże wyzwalac uwalnianie niezestryfikowanych kwa-
sów tłuszczowych z błony plazrnaĘcznej plemników (13, 14),

i miejsce ich produkcj i. Przy zwiększonej podaży ROS, za-
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ich błonach plurmuty 
"Ż-cznau podczas której wy-

w postaci kropli cl,toplaz-

morki te nie są chronione przez barierę stworzoną przęzwy-
pustki komórek Ser1oliego. Istotny jest równiez fakt, żew prze-
ciwieństwie do sperrrrato gonii, pozo stałe komórki r ozt o dcze
łapznie z plemnikami mają ograniczoną zdolność naprawy
uszkodzeń DNA (6), zaś zwiększonapodaż ROS powoduje
naruszenie integralności DNA o róznym stopniu natęzenia.

dochodzi do nasi-

sXgJ,ifal]Łti,
jak i patologii jąder, Zmntelsza się w ten sposób liczba plem-
ników zdolnych do zapłodnienia, co prowadzi do oligosper-
mii i niepłodności (1). Stwierdzono jednak, że utrzymujący
się stan umiarkowanego stresu oksydacyjnego, powodujący
fragmentację DNA, nie wpływa na szybkość i skuteczność
fuzji plemnik-oocyt. Do spadku wydajności tego procesu
dochodzi dopiero przy zmtanach struktury błony komórko-
wej i silniejszymlszkodzeniu genomu. Oznacza to, ze plem-
niki o uszkodzonym DNA sąwciĘ zdolne do zapłodnienia,
co j e st pr zy czynądługo falowych skutków stresu oksydacyj -

nego (2).
Zwie,lszona koncentracja ROS indukuje peroksydację li-

pidów, prowadzag do zablrzęń funkcji, a nawet do śmierci
komórki. W wyniku utleniania nienasyconych wiązań kwa-
sów tłuszczowych powstająnadtlenki kwasów tłuszczowych,
a następnie ich keto- i hydroksypochodne. Produkty peroksy-
dacii lipidów (LPO) wykazujątendencje do kumulacji,zaśna
skutek rozpadu tworząpochodne aldehydowe. Jednym z głow-
nych, końcowych produktów tego procesu jest wysoce tok-
syczny dialdehyd malonowy (10).

Kumulujące się produkty LPO uszkadzająbłony komór-
kowe, nie tylko w miejscu swego powstania. Destabilizacja
błon komórek Ser1oliego powoduje osłabienie ich połączeń
z komórkamt rozrodczymi, utratę spermatocytów i sperma-
tyd oraz zblt wczesne uwalnianie plemników, czyli przed-
WcZeSną SpennlacJę.

Zdolność generowania wolnych rodnikow posiadaj ą plem-
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nika i zwiększenia podatności błonowych fosfolipidów na

czeni 4, l5).
Po ió, ze uczestniczenie wol-

nych ogli czy też patologii ko-
mórk równowagi pomiędzy ich
wytwarzaniem, a neutrali zacjąw organizmi e zywym.

piśmiennictwo

1, Agat,wal A, Saleł R : Utility of oxidative sterss in the male infeltility clinic Zhong-

łtua Nan Ke Xue 2002, 8, 1-9
2. Ailke n R, Gonlon E, Harkiss D, Twigg J, Milne P., Jen nings Z., Inine D : PtęIa,

tive impact o ional competence and genomic integri-

ty ofhuman 998, 59, t037-1046.
3 Attkell R.:Po rm motility activation. J, Androl, 2000,

ż1.491-496.
4 Armslrong J., Rajasekaran M., Chamulitrat W., Gatti P, Wayne J., SlłLł S.: Cha-

racterization of reactive oxygen species induced on human spematozoa move-

ment and energy metabolism. Free Radic. Biol, Med. 1999,26, 869-880,
5 Bała,sni,ska B.:bcena stanu oksydo-redukcyjnego w żyłvych organizmach Medy-

cyna Wet. 2004, 60, 579-583.
6 iauche F, Fouchartl M., Jegoł B : Antioxidant system in rat testicular cę]ls FEBS

'7 dant mobilization in response to oxidative srress: a dynamic
tiona] jnteraction. Nutrition. 200l, 17, 828-834.

8.Floriańczyk B,,. Pierwiastki ś]adowe i witaminy w systemie antyoksyd acyjnyl
organizmu. Annls. Univ. Marjae Curie Skłodowska Sect DDD. 199912000,
XII/XlTI, 17, 1,4) -1 52.

9 Griveau J-, Dumont E , Renard P,, CaLlegari J., Lannou D.,. Reactive oxygen spe-

cies, lipid peroxydation and enzymatic defence systerns in human spematozoa
J. Reprod. Feńil. l995, I03,17-26.

IO KtecŻkow,;lci M., Klttciński W, Sttarska E , Sikora J ,. Stres oksydacyjny i wybrane
wskaźniki stanu antyoksydacyjnego zwierząt. Medyclna Wet. 1998, 54, 166-171.

].l.Lachance P., Nakat Z., Jeong Ł: Antioxidants: an integmrjve approach. Nutrition
2001, l7,835-838

12 Lamirande E cle, Gagnon C : Impact of reactive oxygen species on spematozoa:
a balancing aci between beneficial and detrinlenta] effects. Hum Reprod 1995,

l0, l 5-21
13 Lamirande E de, Jiang H., Zini A, Kodama H., Gagnon C.: Reactive oxygen

species and spem physioJogy. Rev, Reprod, J 997, 2, 4.

14.Śharma R., Agamal A.: Ro]e of reactive oxygen speci male infertillty. Urolo-
gy 1996,48,835-850,

15 Ślater T.: Overview of methods used lor detectjng lipid peroxidation Methods
Enzymol, l984, 105, ż83-292.

16 Vernet P, FuLton N., Wallace C, Aitken,R :Analysis of reactive oxygen species
generating systems in rat epididyma1 spermatozoa Biol Reprod 200l, 65, 1102-

-1113
l] Wieteba E , Pasternak K: Piemiastki śladowe w systemie antyoksydacyjnym

zwierząt Medycyna Wet. 200l, 51,788-'79).

Adres autora: dr Maria Jed|ińska-Krakowska, ul. Oczapowskiego 13,

1 0-718 Olsztyn; e-mail: maried@uwm.edu.p|


