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Özet 
 
Çevresel pestisit maruziyeti, fertilite ve üreme organları fonksiyonlarını da içine alan ciddi sağlık 
risklerine yol açabilmektedir. Bu çalışma, abamectin maruziyeti ile çiftçilerdeki eril fertilite parametreleri 
arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı konusunun aydınlatılması amacıyla yapılmıştır.  Abamectin 
kullanan 20 erkek çiftçi ve pestisit maruziyeti yaşamamış 20 erkek yazılış sırasına göre deney ve kontrol 
gruplarına yerleştirilmiştir.  Semen analizi, sperm matüritesi moleküler markörleri ve serum üreme 
hormon düzeyleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Deney grubunda, plazma abamectin düzeylerinin 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu erkeklerde sperm motilitesinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca 
abamectin’e maruz kalan erkeklerde spermin hiyalüronik aside (HA) bağlanmasında azalma, anilin mavi 
pozitif sperm sayısında ve kreatin kinaz (CK) pozitif sperm yüzdesinde artış gibi sperm matüritesi 
moleküler markörlerinde zayıflama gözlenmiştir. Bu erkeklerin serum testosteron, LH ve FSH 
seviyelerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Abamectin maruziyetinin semen kalitesini etkileyerek 
erkek fertilitesini zayıflatabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Giriş 
 
Çiftçiler taşıma ve kullanım esnasında ve bekleme süresi (pestisit uygulamasını takip eden ve işçilerin 
uygulama bölgesine koruyucu giysi ve kişisel koruyucu ekipman olmadan girmemesi gereken süre) 
dolduktan sonra dahi ilaç uygulaması yapılmış tarlalarda çalışırken pestisitlere maruz kalmakta ve bu 
mesleki pestisit maruziyetinin çiftçi sağlığı açısından önemli risk oluşturduğu kabul edilmektedir 
(Villarejo, 2003; McCauley ve ark., 2006; Salvatore ve ark., 2008; Bradman ve ark., 2009). Çiftçilerin 
pestisit maruziyeti ile ilgili araştırma sayısı çok az ise de raporlar bu kişilerin maruz kaldıkları pestisit 
düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Fenske ve ark., 2003; Quandt ve ark., 2006; Calvert ve 
ark., 2008). 
 Abamectin, bir toprak mikroorganizması olan streptomyces avermitilis’den elde edilen bir 
makrosiklik lakton üründür ve dünya genelinde tarım ilacı olarak kullanılmaktadır. Aralarında 
Abamectinin (ABM) de yer aldığı tarım ilaçları Antalya’da yoğun şekilde uygulanmaktadır. Abamectin, 
%80 avermektin B1a ve %20 avermektin B1b içerikli bir avermektin karışımıdır (Burg ve arkadaşları, 
1979; Fisher & Mrozik, 1989). B1a ve B1b isimli bu iki bileşen benzer biyolojik ve toksikolojik özelliklere 
sahiptir (Lankas & Goron, 1989).  ABM dünyanın pek çok yerinde insektisit ve akarisit olarak 
kullanılmaktadır. ABM, hedef organizma içinde çok az metabolizmaya uğrar ve bunun sonucunda 
hayvana verilen dozun büyük kısmı ana bileşik olarak, esasen dışkı ve <%2 oranında da idrar yoluyla 
vücuttan atılır (Gruber ve arkadaşları, 1990). Bunlar lipofilik özelliği yüksek maddelerdir ve organik 
solventlerin birçoğunda çözünürler, ancak sudaki çözünürlükleri düşüktür (Roth ve arkadaşları, 1993). 
ABM, suda ya da (örneğin yaprak türü) biyolojik yüzeyler üzerinde ince bir tabaka halinde ışığa maruz 
kaldığında veya katı parçacıklara bağlanıp sonrasında cam plakalar üzerinde maruz bırakıldığında, 
oksidatif ve foto-oksidatif mekanizmalarla ortam içinde çabuk ayrışır (yarı-ömrü 4-21 s) (Wislocki ve ark., 
1989; Halley ve ark., 1993). 
 Pestisitler her ne kadar tarım açısından değerli iseler de, memeliler için son derece zehirleyici 
olabilmektedirler (Moline ve arkadaşları, 2000). Bu kimyasalların canlı organizmalar üzerindeki en önemli 
toksik etkilerinden bir tanesi üreme sistemlerine yöneliktir (Colborn ve arkadaşları, 1993; Toppari ve 
arkadaşları, 1996; Skakkebaek ve arkadaşları, 2001). Geçtiğimiz son birkaç on yıllık dönemde hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünya genelinde erkeklerin fertilite oranlarında kayda 
değer bir düşüş olduğu dikkati çekmektedir (Skakkebaek ve arkadaşları, 2006). Hava-su-toprak kirliliği, 
gıda maddeleri, içecekler, ilaçlar ve temizlik malzemeleri dolayısıyla insanların olası toksik (zehirli) 
maddelere maruziyetleri kaçınılmaz bir hal aldığı için reprodüktif toksisite (üreme zehirliliği) her geçen 
gün daha da bir ilgi ve endişe konusu haline gelmiştir (Klinefelter ve arkadaşları, 2002; Pasqualotto ve 
arkadaşları, 2004). Önceki raporlar erkek infertilitesi ile 50’den fazla pestisit maruziyeti arasında güçlü 
bir bağ olduğuna işaret etmektedir (Cox, 1996; Manfo ve arkadaşları, 2012; Victor-Costa ve arkadaşları, 
2010; Tiwari ve arkadaşları, 2011). Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar bu pestisitler arasında 
yer alan ABM’nin eril fertilite parametreleri üzerinde önemli bir etkisi oluğunu göstermektedir (Elbetieha 
ve Da’as, 2003; XU ve arkadaşları, 2005). ABM’nin çeşitli toksik etkilerine ilişkin olarak hayvanlar 
üzerinde yapılan çok sayıdaki araştırmaya rağmen (Hsu ve arkadaşları, 2001; Delgado & Paumgartten, 
2004; Soyuncu ve arkadaşları, 2007; Sun ve arkadaşları, 2010), bu pestisite maruz kalan erkek 
çiftçilerdeki ABM düzeyleri netlik kazanmamıştır. Üstelik, insan fertilitesine etkilerini değerlendiren 
çalışmaların sayısı da sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışma, pestisitlere maruz kalan çiftçilerde ABM 
düzeylerini belirlemek ve erkek infertilitesi ile Türkiye’nin Antalya bölgesindeki çiftçiler tarafından çok 
kullanılan bir pestisit olan ABM maruziyeti arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak amacıyla 
yapılmıştır. 
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Materyaller ve yöntemler 
 

Denek seçimi, veri toplama ve semen analizi  
 

Bu çalışma Türkiye’nin Antalya bölgesinde Mayıs 2007 – Haziran 2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Kırk 
denek (20 kişi kontrol grubu ve 20 kişi çiftçi grubu olmak üzere ) çalışmamıza katılmayı kabul etti. 
Çalışma öncesinde katılımcıların her birinden bilgilendirilmiş olur alındı. Gönüllülere istedikleri zaman 
çalışmadan çekilme hakkı verildi. Deney grubuna, 5 yıldan uzun bir süredir haftada en az 4-5 defa ABM 
böcek ilacı kullanan erkek çiftçiler (yaş aralığı 25 – 39, n = 20) yerleştirildi. Deneklerin kendilerinden 
alınan bilgiye göre, diğer pestisitlere karşı maruz kalma deneyimlerinde kayda değer bir durum 
yaşanmamıştır.  Öte yandan Antalya’da , kontrol grubu ya da maruziyet yaşamamış grup nitelendirmesi 
ile çalışmaya dahil edilen kişiler (yaş aralığı 26-42, n = 20), pestisit kullanımı içermeyen faaliyetlerde 
bulunan erkeklerden oluşmuştur. Veri toplama amacıyla gönüllülerle detaylı görüşmeler yapıldı. Anket, 
sperm yapısının bozulmasında ya da erkek infertilitesinde payı olduğu iyi bilinen mesleki ve meslek dışı 
risk faktörlerine ilişkin PubMed makaleleri değerlendirildikten sonra tasarlanmıştır. Ankette, yaş, mevcut 
sağlık durumu, yaşam tarzı alışkanlıkları (sigara kullanımı, kahve ya da alkol tüketimi) ve işyerindeki 
faaliyetler ve davranış şekilleri ile iş ortamının da aralarında yer aldığı pestisit maruziyetine yol açan yeni 
risk faktörleri ile ilgili maddelere yer verildi. Her katılımcı bir anket doldurdu ve hiç pestisit 'kullanıp' veya 
'kullanmadıkları' pestisitleri ne şekilde uyguladıkları, pestisitleri hangi sıklıkta kullandıkları, ve koruyucu 
ekipman kullanıp kullanmadıkları hakkında ki soruları yanıtladı. Tüm deneklerden kan ve sperm örneği 
alındı. Kan ve sperm numune alımlarını Antalya bölgesi mahsul yetiştirme mevsiminin ortalarına ve 
mahsul ilaçlama dönemine denk düşecek şekilde ayarladık.  Sağlık geçmişlerine, yapılan fiziki muayene 
ve laboratuar test sonuçlarına göre hiçbir denekte sistematik ya da spesifik bir hastalık bulgusuna 
rastlanmadı. Laboratuvar testlerinde testosteron (T), LH ve FSH değerlerine de bakıldı. Gönüllülerin 
semen örnekleri en az 3 günlük bir cinsel perhiz sonrası mastürbasyon yoluyla geniş ağızlı steril cam bir 
kavanoza alınmak suretiyle toplandı. Tüm değerlendirmeler semenin likefaksiyon (sıvılaşma) işlemi 
sonrasında yapıldı. Sperm motilitesi ve konsantrasyonu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2010 yılı kriterine 
göre değerlendirildi (Dünya Sağlık Örgütü, 2010). Önerilen çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Etik 
Kurulu tarafından 294 onay numarası ile onaylandı. 
 İnsan plazma numunelerindeki abamectin konsantrasyonları yukarıda anlatılan plazma numunesi 
hazırlık prosedürüne göre belirlendi. 
 

Plazma abamectin düzeylerinin değerlendirilmesi 
 
Materyaller 
Asetonitril (metil siyanür) (ACN), metanol (metil alkol), trietilamin (TEA), N-metilimidazol (NMI) ve 
trifloroasetik anhidrit (TFAA; analitik saflıkta) materyalleri Merck firmasından (Darmstadt, Almanya) 
temin edildi.  Standart referans malzemeler olarak ABM ve doramectin (Sigma- Aldrich, analytical 
standart, St. Louis, MO, USA) kullanıldı. 
 

HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi) Koşulları 
HPLC sistemi (Shimadzu, Columbia, MD, USA) LC1OAD VP pompa ve Shimadzu RF-10AXL floresan 
dedektöründen (eksitasyon dalga boyu 365 nm; emisyon dalga boyu 470 nm) oluşmaktadır. Ayırma 
işlemi, Phenomenex ön-kolonlu CI8 (ODS, Oktadesil; 4,0 x 3,0 mm i.d; parçacık büyüklüğü 5 µm, 
Torrance, CA, USA) Phenomenex Luna 3 µm Cl8(2) kolon (150 x 4,6 mm i.d.; parçacık büyüklüğü 3 µm) 
üzerinde yapıldı. Metanol-ACN-su (95 + 3 + 2, v/v /v) içerikli mobil faz 1,1 ml -1’de pompalandı ve HPLC 
sistemine 20 µl numune enjekte edildi 
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Plazma numunesi hazırlama prosedürü 
Bir mililitre ACN:her plazma numunesine (1ml) su (4 + 1, v/v) katıldı ve 5 dakika vorteks işlemine tabi 
tutuldu. Numuneler 2000 g’de oda sıcaklığında 5 dakika boyunca santrifüjlendi. Santrifüj işlemi 
sonrasında, üst faz alındı ve Bakerbond Oktil (C8) tüpe bağlı bir hazneye aktarıldı. Tüp, öncesinde 5 ml 
metanol ile aktive edildi ve 5 ml su ile şartlandırılmıştır. Numune ekstraktı (alıntısı) alındıktan sonra, tüp 
2 ml su ve ardından 1 ml su: metanol (3 +1, v/v) ile yıkandı. Analit 1,2 ml metanol ile ayrıştırıldı, 
polipropilen test tüpü içerisine alındı ve 60 C azot ile kuruluğa buharlaştırıldı. Plazma daha sonra ACN 
içinde 100 µl NMI (1+1, v/v) ve ACN içinde 150 µl TFAA (1 + l, v/v) ile derive edildi. Daha sonra 
numuneden alınan 20-µl sıvı bölüntü HPLC sistemine enjekte edildi. 
 
Miktar tayini amacı ile, ABM kalibrasyon eğrileri hazırlanmadı. 20 µl standart çalışma solüsyonu ilavesi ile 
kalibrasyon eğrilerinde 1-100 ng ml plazma - 1 ile sonuçlanan ABM konsantrasyonuna ulaşıldı. Bu aralığın 
(r = 0,998) üzerindeki eğriler doğrusal eğrilerden oluşmaktadır. Saptama sınırı (LOD) ve tayin sınırı (LOQ) 
yazılış sırasına göre üç ve on standart sapma + ortalama boş değer şeklinde tanımlandı.  ABM için LOD ve 
LOQ değerleri yazılış sırasına göre 0,05 ve 0,12 ng ml - 1olarak hesaplandı. 
 
Serum hormon seviyelerinin değerlendirilmesi 
 
Serum T, LH ve FSH seviyelerinin tayininde ELISA kullanıldı. 
 
Hiyalüronik aside bağlanma testi (HBA) 
 
Ticari amaçlı HBA kitleri Biocat (Fort Washington, PA, USA)’dan satın alındı. HBA testi için imalatçı 
talimatlarına uyuldu. Özetle, HBA test hücresinin ortasına 10 µl semen ilave edildi ve üzerine özel 
hazırlanmış şeffaf tabaka (Cell-Vu grid cover slip) hava kalmayacak şekilde kapatıldı. Plakanın 15 dakikalık 
inkübasyonu sonrasında, bağlanan motil sperm sayısı aynı karelerdeki bağlanan ya da bağlanmayan 
toplam motil sperm sayısına bölündükten sonra 100 ile çarpılarak spermin hiyalüronik asite bağlanma 
yüzdesi hesaplandı. 
 
CK-B için immünositokimyasal boyama 
 
İlk semenler %3,7 paraformaldehid ile 20 dakika filkse edildi. Spermatozoa %3 bovin serum albümin 
bloklama solüsyonuna tabi tutuldu. Spermin üzeri 1:1000 oranında poliklonal anti-CK-B antiserum 
(Chemicon Co, Temecula, CA, USA) dilüsyonu ile kapatıldı.  Plakalar biyotinlenmiş ikinci bir antikor ile 
1:100 oranında dilüsyonda işleme ve imalatçı talimatları doğrultusunda Vector yabanturbu peroksidazı/ 
ABC kitine (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) tabi tutuldu.  Avidin biyotin kompleksi (ABC) 
uygulanan plakalar ayrıca diaminobenzidin (DAB; Sigma, St. Louis, MO, USA) işleminden de geçirildi. 
Kahverengi renk oluşumu çeşitli derecelerde sitoplazmik tutulum gösteren spermi ortaya çıkardı. 
 
Sperm kromatinin anilin mavi ile boyanması 
Sperm smear’leri cam plakalar üzerinde kurutuldu ve asetik asit ile yaklaşık 3,5 pH değerine 
asitleştirilmiş %5’lik anilin mavisi solüsyon ile boyandı. Plakalar yıkandı, hava ile kurutuldu ve üzerleri 
lamel ile kapatıldı. İmmatür kromatinli spermler persistant histonlar dolayısıyla farklı mavi tonlarını aldı 
(Hammadeh ve arkadaşları, 1996; Huszar ve arkadaşları, 2003). 
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FISH yöntemi 
Sperm çekirdeğinin hazırlanması ve FISH süreçleri de dahil tüm aşamalar Kovanci ve arkadaşlarının 
tanımladığı şekilde yürütüldü. (2001). X, Y ve 17 kromozomları için sentrometrik problar kullanılarak 3 
renkli FISH yöntemi uygulandı (Vysis, Downers Grove, IL, USA).  Sperm çekirdekleri yayınlanan kriterlere 
göre skorlama yapılarak değerlendirildi (Martin & Rademaker, 1995).  Skorlama Olympus BX61 
epiflorasan mikroskop (üstten flora ışımalı mikroskop) üzerinde yapıldı. 
 
İstatistiksel Analiz 
Veri, mean ± SEM (ortalamanın standart hatası) olarak sunulmuş olup, GRAPHPAD Prism™ software 
version 3,0 (San Diego, CA, USA) kullanılarak analiz edildi. Anlamlı bulgular bir de Tukey post hoc testi ile 
varyans analizi (tek yönlü ANOVA) yapılarak karşılaştırıldı. Gruplar arası sıklık karşılaştırması Fisher kesin 
testi ile yapıldı. Anlamlık seviyesi P < 0,05 olarak belirlendi. 
 

Sonuçlar 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan deneklerin genel özellikleri iki grup arasında önemli bir 
fark göstermemiştir; bu nedenle, takip eden düzenlemelerle kontrol edilmemiştir. Sigara alışkanlığının 
yanı sıra alkol, tütün tüketimi de kontrol grubunda ve ABM-maruziyeti yaşayan grupta benzer çıkmıştır. 
Benzer biçimde, genel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hastalıklar/fonksiyon bozuklukları açısından kontrol 
grubu ile ABM-maruziyetli grup arasında önemli hiçbir farka rastlanmamıştır (Tablo 1). 
 
Tablo 1 Çalışmaya katılan deneklerin genel özellikleri 
 

 Sıklık (%) 

Özellikler 

Kontrol grubu 
(n 20) 

Abamectine maruz 
kalan grup 

(n 20) 

Sigara alışkanlığı   
Yok 70 65 
Her gün  15 20 
Bazen  15 15 
Alkol tüketim sıklığı   

Kullanmıyor 55 60 
Her gün  0 0 
Bazen 45 40 
Kahve/çay tüketimi   
Kullanmıyor  15 10 
Her gün 80 75 
Bazen  5 15 
Bildirilen şikayetler   
Kalp ve damar hastalıkları 0 0 
Diyabet/Obezite 10 5 

Üreme organları ile ilgili 
hastalıklar/fonksiyon 
bozuklukları 

0 0 

Diğer hastalıklar 0 0 

 

Sıklık oranları Fisher kesin testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.  
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Abmectin düzeyleri 
ABM’in plazma içinde pik süresi 6,7 dakikadır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, çiftçilerin plazma 
ABM düzeylerinin önemli oranda daha yüksek olduğu görülmüştür (Fig. 1). 
 
Serum üreme hormon düzeyleri 
ABM maruziyeti yaşayan grupta testosteron, LH ve FSH düzeyleri normal aralıklarda çıkmıştır (Tablo 2). 
 
Sperm parametreleri ve sperm matüritesi moleküler markörleri 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, kontrol grubu ile ABM maruziyeti yaşamış deney grubu arasında sperm 
konsantrasyonları ortalaması açısından önemli hiçbir fark çıkmamıştır. Ancak, bu pestisite maruz kalan 
çiftçilerde sperm motilitesinin daha düşük ve semen hacminin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 
Sperm matüritesi moleküler markörleri Tablo 3’de özetlenmiştir. Sperm hücre matüritesi ve sitoplazma 
tutulumu CK-B immünositokimya yoluyla tespit edilebilmektedir. Lekeli slaytların gözlemlenmesi, semen 
simirlerindeki düz başlı (olgun), orta ve koyu lekeli (olgunlaşmamış, azımsanmayacak sitoplazmik 
retansiyon veya ciddi ölçüde parçalanmış DNA’lı) sperm miktarlarını ortaya çıkarabilir. ABM’e maruz 
kalan erkeklerin semen örneklerinde düz başlı  sperm oranı kontrol grubuna kıyasla önemli oranda düşük 
çıkmıştır. 

 
Fig. 1 Kontrol grubundaki erkeklerde ve abemectin (ABM)’ne maruz kalan çiftçilerde abamectin plazma 
düzeyleri, kontrol grubundakilerle karşılaştırıldığında *P < 0,0001  
 
Tablo 2 Üreme hormonu düzeyleri (ng ml Kon-1) ve kontrol ve abemectin (ABM)’ne maruz kalan 
çiftçilerde semen parametreleri  
 
 Kontrol grubu Abamectin’e maruz kalan grup 

 LH [normal aralık (1,70-8,60)] 3,33 ± 0,38 5,02 ± 0,68 

FSH [normal aralık (1,50-12,40)] 3,05 ± 0,39 4,30 ± 0,65 

Testosteron [normal aralık (2,80-8,00] 68,2 ± 12,7 64,9 ± 13,7 

 Sperm konsantrasyonu(M ml -1) 5,84 ± 0,95 5,17 ± 0,45 

Sperm motilitesi (%) 66,2 ± 2,70 (52-77) 42,1 ± 7,30* (0-75) 

Sperm hacmi (ml) 2,30 ± 0,50 4,10 ± 0,50* 

Veriler (mean ± SEM) olarak belirtilmiştir. 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında *P < 0,05  Parantez içindeki değerler sperm motilitesi minimum ve maksimum 
değerlerini göstermektedir. 
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ABM maruziyeti yaşamış çiftçilerin semen örneklerinde anilin mavi sperm oranı daha yüksektir. Buradan 
kromatin içinde persistent histonların var olduğu sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla, tekli spermatozoanın 
nükleer matüritesini bulmak için anilin mavi boyalı plakalar hazırlanmıştır. Normal kromatinli sperm 
yüzdesi ABM maruziyeti yaşayan çiftçilerde önemli oranda düşmüştür. 
 
Hyalüronik aside bağlanma testinde intakt akrozomlu ve morfolojisi daha düzgün matür spermin 
hyalüronik aside selektif bağlanmasına ait önceki raporlar esas alınmıştır (Huszar ve ark., 2003).. Kontrol 
grubu ile ABM maruziyeti yaşayan erkeklerin HBA skorları arasında istatistiki açıdan önemli bir fark 
çıkmıştır. ABM maruziyeti yaşayan çiftçilerin HBA skorları kontrol grubunun HBA skorlarından daha 
düşüktür. 
 
Kromozom anöploidilerinin FISH testi ile değerlendirilmesi 
 
Kontrol grubu ile ABM maruziyeti yaşayan erkekler arasında numerik kromozom açısından önemli hiçbir 
fark gözlenmemiştir 
 
 Tablo 3 Kontrol grubunda ve abamectin maruziyeti yaşayan çiftçilerde sperm matüritesi moleküler 
markörleri 
 

 Kontrol grubu Abamectin’e maruz kalan grup 

CK-B (%) 88,6 ± 1,80 (75-96) 79,8 ± 3.oo* (62-94) 

Anilin mavisi (%) 84,1 ± 2,40 (71-95) 76,5 ± 2,70* (57-93) 

Spermin 
hiyalüronik aside 
bağlanma testi (%) 

83,0 ± 2,60 (66-91) 51 ,2 ± 6,20* (1 5-77) 

 

 Veriler (mean ± SEM) olarak belirtilmiştir. 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında *P < 0,05  CK-B (kreatinkinaz-brain/beyin tipi) negatif ya da anilin 
mavi negatif hücreler, bu markörlerden hiçbiri tarafından boyanmamış açık renk spermi temsil 
etmektedir. CK-B ve anilin mavi yüzdeleri matürite düzeyi normal açık renk spermleri göstermektedir. 
Parantez içindeki değerler sperm matüritesi moleküler markörlerinin minimum ve maksimum değerlerini 
göstermektedir. olağandışılıklar. ABM maruziyeti yaşayan çiftçilerden alınan sperm örneklerinde 
anöploidi oranları normal aralıkta çıkmıştır (Tablo 4). 
 
 Tablo 4 Kontrol grubunda ve abamectin’e maruz kalan çiftçilerde sperm anöploidi oranları 
 

 Kontrol grubu Abamectin’e maruz kalan grup 
 

Değerlendirilen hücre adedi 1305 ± 88,5 1232 ± 55,3 
Seks kromozomu dizomi oranı (%) 2,32 ± 0,25 2,25 ± 0,38 
Dizomi 17 (%) 1,47 ± 0,17 1,37 ± 0,28 
Diploidi(%) 0,66 ± 0,10 0,94 ± 0,1 

Veriler (mean ± SEM) olarak belirtilmiştir. 
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Tartışma 
 

Bazı pestisitlerin insanlarda spematogenez bozukluğuna yol açtığı kanıtlanmışsa da (Swan ve arkadaşları, 
2003; Meeker ve arkadaşları, 2008), ABM’in çiftçiler üzerine etkilerini değerlendirmeye yönelik 
çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu bilimsel makale, çiftçilerde plazma ABM düzeylerinin analiz edilmesi ve 
ABM’nin eril fertilite parametreleri üzerindeki muhtemel zararlı etkilerinin araştırılması amacıyla 
hazırlanmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız erkek çiftçilerde ABM maruziyetinin semen parametreleri 
üzerine etkilerini incelemek için yapılan ilk çalışmadır.  Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok 
yerinde çiftçiler tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı için bu çalışmada pestisit olarak ABM seçilmiştir. 
 Çoğu çiftçi tarım sezonu boyunca ABM’e maruz kalmaktadır; ancak, bu çiftçilerdeki pestisit 
düzeyleri hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Çiftçilerle yapılan detaylı görüşmeler sonucunda, 
pestisit uygulama aşamasında koruyucu ekipman kullanımına ya çok az verildiği ya da hiç verilmediği 
anlaşılmıştır. Koruyucu ekipman kullanımındaki bu eksiklik dolayısıyla, çiftçiler ABM’e maruz kalmışlardır. 
ABM, deri ya da gözlerle temas (dermal) sonrasında veya nefes alıp verirken (teneffüs yoluyla) absorbe 
edilerek organizmaya nüfuz edebilen bir pestisittir (Fenske & Eikner, 1990; Lu, 2007). Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar ABM’e maruz kalan çiftçilerden alınan kan örneklerinde ABM düzeylerinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Kontrol grubundaki erkeklerle çiftçiler karşılaştırıldığında, ABM 
konsantrasyonları istatistiki açıdan önem arz etmektedir. Daha önce yapılan bir dizi çalışma çevresel 
faktörlerin erkeklerin üreme sağlığı problemlerinde gözlemlenen karşı eğilimlerde önemli bir rol 
oynadığını göstermiştir. Bunlardan bir tanesi olan ABM böcek ilacı erkek çiftçilerde üreme sistemlerini 
etkileyebilmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda ABM maruziyeti ile erkek 
infertilitesi arasındaki ilişki olasılığı araştırılmıştır. Bu çalışmalar, ABM’nin gül barbus (Puntius 
conchonius) balığının sperm motilitesi üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir çünkü bu pestisit 
spermin orta parçasına (midpiece) ve mitokondirilerine hücum etmekte ve motiliteyi değiştirmektedir 
(Xu ve arkadaşları, 2005).  Elbetieha & Da’as (2003), 6 hafta boyunca fare başına günlük 1,87 ya da 2,13 
mg ABM böcek ilacı verilen yetişkin erkek farelerde fertilite ve üremenin olumsuz yönde etkilendiğini de 
göstermiştir. Bu sonuçlara göre, ABM’nin erkek farelerin üreme sisteminde toksik etkisi olabileceği 
görülmektedir (Çelik-Özenci ve arkadaşları, 2011). Bu çalışmada, maruziyet yaşamamış dişi farelerde 
gebelik oranlarının ABM maruziyeti yaşayan erkek farelerle çiftleştikten sonra düştüğünü göstermiş 
bulunmaktayız. ABM’e maruz kalan farelerdeki düşük fertilite oranları ABM’nin bu erkek farelerin 
fertilitesini azaltabileceğini göstermektedir. ABM’e maruz kalan erkeklerde ABM düzeyleri her ne kadar 
ABM maruziyeti yaşayan farelerdeki düzeylerden düşük ise de, bu erkeklerden bazılarında ABM 
düzeyleri (11,8 ng ml- 1) farelerdekine benzer şekilde oldukça yüksek çıkmıştır. Diğer yandan, bu 
pestisite uzun süre defalarca maruz kalınması ABM’in erkek semen parametreleri üzerindeki zararlı 
etkisini arttırabilir. Ayrıca, ABM’ye maruz kalan erkek farelerin sperm motilitesinde değişiklikler 
gözlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalar hesaba katılarak, tavsiye edilen emniyet uygulamalarına riayet 
edilmediği takdirde ABM’in çiftçilerde erkek fertilitesine de zararlı etkileri olacağı söylenebilir. 
 Bu çalışmada, numerik kromozom anomalileri açısından iki grup arasında önemli bir fark 
çıkmadıysa da, sperm motilitesinde azalma ve sperm matüritesi moleküler markörlerinde artış da dahil 
olmak üzere semen özelliklerinin ABM maruziyeti yaşayan çiftçilerde kontrol grubuna kıyasla zayıf 
olduğu gözlenmiştir.   Konvensiyonel sperm konsantrasyonu ve motilite parametrelerine ek olarak valide 
edilmiş sperm matürasyonu ve fonksiyon biyomarkörleri de kullanıldığı takdirde mesleki ya da çevresel 
faktörlere dayalı erkek infertilitesi ya da reprodüktif toksisite (üreme zehirliliği) için yürütülen 
çalışmaların geliştirilebileceği iddia edilmektedir (Huszar ve ark., 2003).. Dolayısıyla, bu çalışmada, 
konvansiyonel semen analizinin yanı sıra sperm matüritesi objektif markörler de analiz edilmiştir. Genel 
kabule göre, semen parametreleri bir erkeğin fertilite durumunu tek başına doğrudan yansıtmaz.  
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 Diğer taraftan, sperm konsantrasyonları DSÖ’nün belirlediği normozoospermik düzeylerde kalsa 
dahi maruziyet yaşayan erkeklerin testiküler fonksiyonu sperm matürasyonu ile bağlantılı olarak düşüşe 
geçebileceği için erkek fertilitesi moleküler markörlerindeki azalmanın reprodüktif toksisite 
değerlendirmeleri açısından önemli olabileceği ileri sürülmektedir (Huszar ve arkadaşları, 2004). Bu 
toksikoloji çalışması için sperm vasıflarını seçerken, konvansiyonel semen parametreleri ve daha 
önceden tanımlanmış sperm maturitesi ve fonksiyonu objektif biyokimyasal markörleri üzerine 
yoğunlaştık. ABM’e maruz kalan infertil çiftçilerin hiyalüronik asite bağlanma skorları maruziyet 
yaşamamış erkeklere kıyasla önemli oranda düşük çıkmıştır. Ayrıca, bu erkeklerden alınan semende 
sitoplazmik tutulmalı ve persistant histonlu sperm oranı daha yüksek çıkmıştır. Bu durum sitoplazmik 
tutulmanın ve kromatin yeniden yapılanmasının yetersizliğinden kaynaklanan sperm immatüritesine 
işaret etmektedir. Söz konusu bu birinci markör sperm CK için, immünositokimyasal çalışmalar yüksek 
sperm CK faaliyetinin artan CK konsantrasyonları ve aynı zamanda anormal ve biçimsiz sperm kafasının 
büyüklüğü ve şekli ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Huszar ve arkadaşları, 1988a, b; Huszar & Vigue, 
1993). Bu bulgular, (matür sperm için gerekmeyen) sitoplazma normalde atık cisimler şeklinde adluminal 
bölgede kaldığında sitoplazmik ekstrüzyon fazı olarak adlandırılan sipermiogenezin son fazında sperm 
gelişimi ile ilgili bir kusur oluşabileceği iddiasını gündeme getirmektedir.  Huszar ve arkadaşları (1990) CK 
faaliyet markörünün eşlerden erkeğin oligospermik olduğu kadının ise intrauterin inseminasyon tedavisi 
gördüğü çiftlerdeki yararını incelemiştir.  Sonuçlar, CK faaliyet artışının başarısız gebelikler ile ilişkisi 
olduğunu göstermiştir, oysa ki sperm konsantrasyonlarının prediktif gücü yoktur. Ayrıca, infertilite 
tedavisi görmüş erkek hastalar takip edilirken, sperm kalitesi ve matüritesi açısından CK’nın hassas bir 
indikatör olabileceği önerilmektedir (Hallak ve arkadaşları, 2001). Çalışmamızda, sitoplazmik tutulum 
göstermeyen sperm yüzdesi (açık renk CK-B sperm) ABM maruziyeti yaşayan erkeklerde önemli oranda 
düşmüştür. Bu durum sitoplazmik ekstrüzyon esnasında sperm gelişim bozukluğuna işaret etmektedir. 
Anilin mavi testi histonların varlığını tespit eder ve böylece dolaylı olarak sperm çekirdeğindeki düşük 
miktarlardaki protaminlerin varlığını açığa çıkarır (Hofmann & Hilscher, 1991).  Franken ve arkadaşları 
(1999) teratozoospermili erkekler arasında anilin mavi pozitif spermatozoa yüzdesinin normozoospermili 
erkeklere oranla önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir (%26’ya karşılık %51). Franken’in 
çalışmasında normal semen analizine rağmen, ortalama pozitif anilin mavi renk (koyu renkli sperm) 
yüzdesi subfertil grupta %31,6 ve kontrol grubunda %14,1’dir. Bizim yaptığımız çalışmada, ortalama 
negatif anilin mavi (açık renk sperm) yüzdesi ABM maruziyeti yaşayan erkeklerde %76,5 ve kontrol 
grubunda %84,1’dir. Bu da ABM’e maruz kalan erkeklerde sperm kromatin yenilenmesinin azaldığını 
göstermektedir. HA’ya bağlanabilen spermlerin matür oldukları ve spermiogenetik plazma zarı 
yenilenmesine ait spermiogenetik süreçleri tamamladıkları unutulmamalıdır (HBA skorlarına göre) 
(Huszar ve arkadaşları, 2003).  Parmegiani ve arkadaşları tarafından yeni yapılan bir çalışma(2010) HA 
bağlı spermatozoa (HA-ICSI) enjeksiyonunun embriyo kalitesini ve implantasyonunu önemli ölçüde 
arttırdığını göstermiştir. Çünkü HA, DNA’yı kırmadan ve normal çekirdek ile spermatozoa seçimine 
yardımcı olmakta ve bu da embriyo kalitesini arttırmaktadır. Dolayısıyla, yaptığımız çalışmanın sonuçları 
sperm HBA puanlarının ABM’e maruz kalan erkeklerde önemli oranda düşük olduğunu göstermiştir. Bu 
da zayıf fertilite potansiyeline işaret ediyor olabilir. Çalışmaya katılan deneklerin genel özellikleri iki grup 
arasında önemli bir fark göstermediği için çiftçilerin sperm motilitesi ve sperm matüritesi moleküler 
markörleri üzerinde gözlemlenen zararlı etkiler ABM kullanıcılarındaki yüksek ABM plazma düzeyleri ile 
ilgili olabilir.  
 Sonuç itibariyle, bu çalışmanın sonuçları yalnızca Türk çiftçilerde ABM konsantrasyonuna ilişkin 
temel veri sağladıkları için değil aynı zamanda ABM’in çiftçilerin üreme sistemleri üzerindeki etkilerini 
değerlendiren ilk çalışma olması dolayısıyla da önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar, ABM 
maruziyeti yaşamış çiftçilerde plazma ABM düzeylerinin arttığını ve sperm dinamiklerinin bozulduğunu 
açıkça göstermektedir. Erkek fertilitesi üzerindeki olası tehlikeli etkileri dolayısıyla ABM maruziyetinin 
sınırlandırılması ve konuya ilişkin bir düzenleme yapılması tavsiye edilir. 
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