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Samenvatting
SAMENVATTING
Welke invloed de aanwezigheid van vrije zuurstofradicalen (reactive oxygen species; ROS),
DNA schade en apoptose in zaad op de mannelijke vruchtbaarheid heeft is nog niet volledig
opgehelderd. Desondanks blijkt er behoefte te bestaan aan het ontwikkelen van
bewerkingsmethoden die de aanwezigheid van ROS, DNA schade en apoptose verminderen en
daarmee de resultaten van geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) zouden kunnen
verbeteren.
De vraagstellingen van ons onderzoek waren: 1) welke relatie bes taat er tussen morfologische
kenmerken van zaadcellen en het vóórkomen van ROS-gemedieërde DNA schade; 2) kan
magnetisch geactiveerde cel selectie (MACS) gebruikt worden als methode om apoptotische
zaadcellen uit een zaadmonster te verwijderen; 3) in welke mate verbeteren zaadkenmerken na
toepassen van MACS; en 4) welke beperkingen heeft MACS en bij welke ART procedures zou
MACS toegevoegde waarde hebben?
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat 1) ROS met name in onrijpe zaadcellen DNA
schade veroorzaakt; 2) MACS geschikt lijkt voor het scheiden van apoptotische en nietapoptotische zaadcellen; 3) na MACS een zaadmonster meer bewegende en meer levende
zaadcellen bevat met meer normale vormen en minder DNA fragmentatie; en 4) de
geselecteerde niet-apoptotische zaadcellen beter bestand zijn tegen invriezen en mogelijk beter
in staat zijn tot bevruchten, zoals gesuggereerd wordt door de resultaten van de hamster-eicel
penetratietest. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de toepassing van MACS de resultaten
van intrauteriene inseminatie en in vitro fertilisatie, waarbij aangenomen wordt dat de DNA
integriteit van zaadcellen een belangrijke rol speelt, zou kunnen verbeteren. De betekenis van
MACS bij intracytoplasmatische sperma injectie dient nog onderzocht te worden. Toekomstig
onderzoek zou zich ook moeten richten op de kritische evaluatie van de veiligheid van MACS
en de toepassing in een klinische ART setting.
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