
 
 
 
 
 
 
 

B
E

R
JA

N
 D

E
M
İR

T
A
Ş 

 
İST

A
N

B
U

L
 Ü

N
İV

E
R

SİT
E

Sİ  SA
Ğ

. B
İL

. E
N

ST
. 

 
D

O
K

T
O

R
A

 T
E

Z
İ 

 
 İST

A
N

B
U

L
-2010

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak 

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; 

Doktora ise  DOKTORA TEZİ  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız 



 
 
 
 

T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  
PROF. DR. MUKADDES ÖZCAN  

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI  
FİZYOLOJİ PROGRAMI 

İSTANBUL-2010  

BERJAN DEMİRTAŞ  

KOYUNDA MATERNAL BESİN KISITLAMASININ FETUS 
KAS GELİŞİMİNE ETKİSİ 

( DOKTORA TEZİ ) 



 ii

TEZ ONAYI  

 



 iii

BEYAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

İTHAF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annem ve Babama ithaf ediyorum. 
 
 



 v

TEŞEKKÜR 

Doktora eğitimim süresince bana inanan, çalışmamı titizlikle izleyen, sabır ve 

anlayışla her konuda bana yol gösteren, ışık tutan çok değerli danışman hocam Sayın 

Prof. Dr. Mukaddes ÖZCAN’a, çalışmamın deneysel aşamasını gerçekleştirdiğim 

Londra Üniversitesi Royal Veterinary College’daki hocam Sayın Prof. Dr. Neil 

STİCKLAND’a ve değerli fikirlerinden dolayı Sayın Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU’na 

çok teşekkür ederim.  

Bu uzun süreçte hayatın getirdiği tüm olumsuzluklar karşısında desteklerini 

benden esirgemeyen, hep yanımda olan sevgili anneciğim Mefkûre DEMİRTAŞ’a ve 

sevgili babacığım Feyzullah DEMİRTAŞ’a binlerce teşekkür ederim. 

Hayat, öğrettiğin her şey ve emeklerimi boşa çıkarmayıp çalışmamı bitirme ve 

tez olarak sunma imkânı sağladığın için sana ayrıca çok teşekkür ederim. Eğer bu 

çalışma gelecek nesillere az da olsa bir fayda sağlabilecekse ne mutlu bana… 

Bu çalışma, Londra Üniversitesi, Royal Veterinary College tarafından 

desteklenmiştir.  

 



 vi

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI ....................................................................................................................İİ 

BEYAN...........................................................................................................................İİİ 

İTHAF............................................................................................................................ İV 

TEŞEKKÜR.....................................................................................................................V 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ.................................................................................................Vİİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................................... İX 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ..................................................................X 

ÖZET ............................................................................................................................. Xİ 

ABSTRACT.................................................................................................................. Xİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ.........................................................................................................1 

2. GENEL BİLGİLER ......................................................................................................4 

2.1. İskelet Kas Dokusu ..................................................................................................4 

2.2. Kas Lif Tipleri..........................................................................................................5 

2.3. Kas Gelişimi.............................................................................................................8 

2.3.1. Miyogenez...........................................................................................................8 

2.3.1.1. Miyoblast........................................................................................................9 

2.3.1.2. Kas liflerinin oluşumu..................................................................................10 

2.3.1.3. Toplam kas lifi sayısı ...................................................................................17 

2.3.2. Postnatal Dönemde Kas Gelişimi .....................................................................17 

2.4. Miyogeneze Etki Eden Faktörler ...........................................................................18 

2.5. Maternal Beslenmenin Miyogeneze Etkisi ............................................................19 

2.6. Miyogeneze Etki Eden Faktörlerin Postnatal Dönemdeki Önemi.........................20 

3. GEREÇ VE YÖNTEM...............................................................................................23 

3.1. Koyunda Miyogenez Çalışması .............................................................................23 

3.1.1. Hayvan Materyali..............................................................................................23 

3.1.2. Diseksiyon ve Doku Örneği Alma ....................................................................24 

3.1.3. Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Çalışma İçin Kesit Alma ve Boyama
.....................................................................................................................................25 

3.1.3.1. Histokimyasal Boyama ................................................................................25 



 vii

3.1.3.2. İmmunohistokimyasal Boyama....................................................................26 

3.1.4. Transmisyon Elektron Mikroskopta İncelenmek Üzere Kesit Alma ve Boyama
.....................................................................................................................................27 

3.1.5. Ölçüm ve Değerlendirmeler..............................................................................29 

3.2. Maternal Besin Kısıtlaması Çalışması ...................................................................29 

3.2.1. Hayvan Materyali..............................................................................................29 

3.2.2. Beslenme...........................................................................................................30 

3.2.2.1. Deney A-Hafif Maternal Besin Kısıtlaması .................................................30 

3.2.2.2. Deney B-Şiddetli Maternal Besin Kısıtlaması .............................................31 

3.2.3. Fetus ve Doku Örneklerinin Alınması ..............................................................32 

3.2.4. Kesit alma ve Boyama ......................................................................................32 

3.2.5. Sayım ................................................................................................................32 

3.2.6. İstatistiksel Değerlendirmeler ...........................................................................33 

3.3. Kullanılan Cihaz veMalzemeler ............................................................................33 

4. BULGULAR...............................................................................................................35 

4.1. Koyunda Miyogenez Çalışması .............................................................................35 

4.2. Maternal Besin Kısıtlaması Çalışması ...................................................................44 

4.2.1. Maternal ve Fetal Vücut Parametreleri .............................................................44 

4.2.2. Kas Lif Sayısı....................................................................................................45 

5. TARTIŞMA................................................................................................................49 

5.1. Koyunda Miyogenez..............................................................................................49 

5.2. Maternal Besin Kısıtlaması....................................................................................51 

5.2.1. Maternal ve Fetal Parametreler .........................................................................51 

5.2.2. Kas Lif Sayısı....................................................................................................52 

KAYNAKLAR ...............................................................................................................56 

ETİK KURUL KARARI ................................................................................................72 

ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................73 



 viii

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2-1: Kas lif tipleri ve özellikleri ............................................................................. 7 

Tablo 3-1: İncelenen Fetusların Tahmini Yaşları ........................................................... 24 

Tablo 3-2: Tam Pelet Koyun Yemi Formulasyonu ........................................................ 30 

Tablo 4-1: Deney A da Kontrol ve %85 GBİ grupları arasında bazı parametrelerinin 

karşılaştırılması. .............................................................................................................. 44 

Tablo 4-2: Deney B’ de Kontrol ve %50 GBİ grupları arasında bazı parametrelerinin. 45 

Tablo 4-3: Deney A ve Deney B’de besin kısıtlaması uygulanan gruplarda kontrol 

gruplarına göre kas lifleri sayısındaki % azalma değerleri............................................. 46 

 



 ix

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1: Ekstremite kaslarınının oluşumu...................................................................... 9 

Şekil 2-2: Kas lifi oluşumu ............................................................................................. 11 

Şekil 2-3: Primer ve sekunder liflerin farklı miyoblastlardan oluşması ......................... 13 

Şekil 2-4: Primer ve sekunder kas liflerinin oluşumu..................................................... 15 

Şekil 2-5: Primer lifler ve sekunder liflerin yerleşimi .................................................... 16 

Şekil 3-1: Deney A- Hafif besin kısıtlamasının şematik gösterimi. ............................... 31 

Şekil 3-2: : Deney B-Şiddetli besin kısıtlamasının şematik gösterimi ........................... 32 

Şekil 4-1: 94 günlük fetusta ATP az boyama ile yavaş MHC antikor boyamanın uyumu.

........................................................................................................................................ 37 

Şekil 4-2:125 günlük fetusta ST kasının miyozin ATPaz ile boyanması, pH:10,4. ....... 38 

Şekil 4-3: Fetusun 48, 52, 56, 60. günlerinde alınan kas kesitleri. ................................. 39 

Şekil 4-4: Fetusun 69, 87, 112 günlerinde alınan kas kesitleri. ...................................... 40 

Şekil 4-5: EM’de 56 günlük fetal kas kesiti. .................................................................. 41 

Şekil 4-6: EM’de 60 günlük fetal kas kesiti. .................................................................. 41 

Şekil 4-7: EM’de 69 günlük fetal kas kesiti. .................................................................. 42 

Şekil 4-8: EM’de 72 günlük fetal kas kesiti. .................................................................. 42 

Şekil 4-9: Koyunda miyogenez tasviri............................................................................ 43 

Şekil 4-10: 126. günlük fetal kas kesitinin ATPaz ile boyanması. ................................. 46 

Şekil 4-11: Deney A, Kontrol ve % 85 GBİ grupları arasında fetal ST’da görünürde-

primer, sekunder toplam kas lifi sayılarının karşılaştırılması......................................... 47 

Şekil 4-12: Deney B, Kontrol ve %50 GBİ grupları arasında fetal ST’da görünürde-

primer, sekunder toplam kas lifi sayılarının karşılaştırılması......................................... 48 

 



 x

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

ATP: Adenozin trifosfat 

ATPaz: Adenozin trifosfataz 

CRL: Baş Kuyruk Mesafesi. Atlanto occipital eklem ile coccidial vertabra aralığı                    

          arasındaki mesafe 

EGF: Epidermal Büyüme Faktörü  

EM: Elektron mikroskop 

FGF: Fibroblast Büyüme Faktörü 

GBİ: Günlük Besin İhtiyacı 

GH: Büyüme Hormonu 

IGF: İnsulin benzeri Büyüme Faktörü 

MHC: Miyozin Ağır Zincir 

MRFs: Miyojenik Düzenleyici faktörler 

PDGF: Platelet kökenli Büyüme Faktörü 

PM: Post Mortem 

ST: Semitendinosus 

TGF β: Transforme Edici Büyüme Faktörü β  

TGF α: Transforme Edici Büyüme Faktörü α  

 

 



 xi

ÖZET 

Demirtaş B. (2010). Koyunda Maternal Besin Kısıtlamasının Fetus Kas Gelişimine 
Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji ABD. Doktora Tezi. 
İstanbul.  

 

Koyunda miyogenez ve gebeliğin ilk yarısında maternal besin kısıtlamasının gelişmiş 
fetusta kas gelişimi üzerine etkisinin incelendiği bu çalışma 2 aşamalı olarak 
planlanmıştır. İlk bölümde yaşları 48 ile 125 gün arasında değişen tekiz fetuslar 
mezbahadan alındı. Semitendinosus kası (ST) disekte edildi ve elektron mikroskopta 
(EM) incelendi. Alınan kesitler ayrıca adenozin trifofataz (ATPaz) ve yavaş-miyozin 
ağır zincir (MHC) antikoru ile boyandı. Merkezi, büyük ve yavaş liflerin (görünürde 
primer) bir kısmının aslında sekunder lifler olduğu gözlendi. İkinci bölüm 2 farklı 
deneyle yürütüldü. Her iki deneyde de koyunlar rastgele kontrol ve besin kısıtlaması 
yapılan gruplara ayrıldı. İlk deneyde hafif maternal besin kısıtlaması günlük besin 
ihtiyacı (GBİ)’nın %85’i verilerek gebeliğin 0 ve 70. günleri arasında uygulandı. 
Kontrol grubu tüm gebelik süresince %100 GBİ ile beslendi.. İkinci deneyde şiddetli 
maternal besin kısıtlaması (% 50 GBİ) gebeliğin 0 ve 70.günleri arasında uygulandı. 
Kontrol grubu yine tüm gebelik süresince %100 GBİ ile beslendi. Her iki deneyde de 
koyunlar intravenöz pentobarbiton uygulaması ile gebeliğin 126±1. gününde sakrifiye 
edilerek alınan fetuslardan ST kasları disekte edildi. Kasların tam ortasından alınan 
transversal kesitler sıvı nitrojende donduruldu. Kriyostatta 10 µm kalınlığında kesitler 
alınarak pH 10,4 preinkubasyonda ATPaz ile boyandı. Tüm kastaki primer, sekunder ve 
toplam kas lifi sayıları hesaplandı. Hafif maternal besin kısıtlaması yapılan deneyde 
besin kısıtlamasına maruz kalan fetusların toplam kas lif sayısında %17,2 azalma 
görülürken, şiddetli maternal besin kısıtlaması yapılan deneyde besin kısıtlamasına 
maruz kalan fetusların kas liflerinde %22 azalma görüldü. Her iki deneyde de primer ve 
sekunder liflerin sayısında belirgin bir azalma saptandı (p<0,05 ve p<0,05). İlk 
bölümdeki sonuçlarımıza dayanarak bölüm 2’de her iki deneyde de görünürde primer 
liflerin sayılarındaki azalmanın nedeninin bazı sekunder liflerin çok erken dönemde 
yavaş MHC ekspresyonu yapmalarından kaynaklandığı sonucuna varıldı. Burada yavaş 
MHC ekspresyonu yapan sekunder liflerin göç ederek ve morfolojik açıdan primer lifler 
gibi gözükerek yeni sekunder (tersiyer) liflerin oluşması için çerçeve görevi üstlendiği 
gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerimize dayanarak “gerçek” primer liflerin etkilenmediği 
söylenebilir. Bu durumda gebeliğin ilk yarısında yapılan maternal besin kısıtlamasının 
muhtemelen primer lifleri etkilemeyip sadece sekunder lifleri etkilediği sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : besin kısıtlaması, gebelik, kas, fetus, koyun 

Bu çalışma, Londra Üniversitesi Royal Veterinary College tarafından desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Demirtaş B. (2010). The effect of maternal nutrition on muscle development in the 
ovine fetus. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Physiology. 
Doktorate Thesis. İstanbul. 

 

Our study is divided into two parts: the first is designed to clarify muscle development 
in ovine fetus. The aim of the second section is to investigate the effect of maternal 
nutrition on muscle development of near-term ovine fetuses. In the first part single 
fetuses between 48 and 125 was collected from abattoirs. Semitendinosus (ST) muscles 
were dissected and examined under electron microscop (EM) and were also stained for 
ATPase and slow MHC-antibody. The results sugested that some central, large slow 
fibers (apparently primary) are actually secondary fibers. The second part was 
conducted in two different experiments. In each experiment of ewes were randomly 
assigned to either the control (C) or nutrient restricted (R). In the first experiment mild 
maternal undernutrition was (85% of daily nutritional requirement) was imposed 
between 0 and 70 days gestation (dg). Controls were maintained on 100% of daily 
nutritional requirement throughout. In the second experiment severe maternal 
undernutrition (50% of daily nutritional requirement) was imposed between 0 and 70dg. 
Controls were maintained on full daily nutritional requirement througout. In each 
experiment, ewes were killed at 126 ±1dg by intravenous injection of pentobarbiton. 
Fetuses were removed and ST muscle was dissected. Complete midbelly transverse 
slices were frozen rapidly in liquid nitrogen and 10 µm sections were cut on a cryostat. 
They were stained for alkali-ATPase with preincubation at pH 10.4. The total number of 
primary and secondary fibres and total number of fibres were estimated. There were 
significant 17.2% and 22.0% decreases in total fibre number in the restricted groups in 
the first and second experiments respectively. In both experiments, there was an 
apparent decrease in both primary and secondary fibre number(p<0.05 and p<0.05). We 
concluded according to our findings in the first part that the decrease in apparent 
primary fibre number in experiments 1 and 2 is due to some early slow MHC expression 
of secondary fibers. These slow MHC expressing secondary fibers migrate and provide 
a structural framework for subsequent formation of new secondary fibres. In this case, 
the ‘real’ primary fibres may not be affected. We conclude that maternal undernutrition 
in early-mid gestation affects secondary fibre formation but probably not primary fibres.  

 

Key Words:undernutrition, gestation, muscle, fetus, sheep 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kas dokusu, kas lifi adını verdiğimiz binlerce kas hücresinin bir araya gelmesi 

ile oluşmuştur. Kas kütlesini başlıca kas liflerinin sayısı ve bunların çapları tayin eder 

(Staun 1968). Kas liflerinin sayısı, kas kütlesinin belirlenmesinde en önemli unsurdur 

(Miller ve ark.1975). Kas liflerinin sayısı, hayvanlarda et miktarı (Rehfeldt ve Kuhn 

2006; Luff ve Goldspink 1967), et kalitesi ve lezzeti (Du ve ark. 2009; Rehfeldt ve 

Kuhn 2006; Rehfeldt 2005; Stickland ve ark 2000), doğum sonrası büyüme oranı 

(Rehfeldt 2005; Oksbjerg 2004; Dywer ve ark. 1993; Campbell ve Taverner 1988, 

Stickland ve Handel 1986; Hegarty ve Allen 1978 Ezekwe ve Martin 1975; Miller ve 

ark 1975) ve gelişme potansiyeli (Stickland 1995) ile yakından ilişkilidir.  

Kas liflerinin oluşumu fetal dönemde olur. Birçok memelide kemirgenler hariç 

doğuma kadar sabitlenir (Rehdelt, 2005; Russell ve Oteruelo 1981; Stickland ve 

Goldspink 1973; Ashmore ve ark.1972). Fetal dönem iskelet kas lif oluşumu için çok 

önemlidir. Doğumdan sonra iskelet kas lifi sayısında artış olmaz (Zhu ve ark. 2004, 

Stickland 1978). 

Memelilerde kas liflerinin oluşumu prenatal dönemde iki ayrı süreçte 

gerçekleşen bifazik bir olaydır (Markham ve ark 2009; Wigmore ve Dunglison 1998; 

Ontell ve Kozeka 1984; Ashmore ve ark. 1972; Ontell ve Dunn 1978; Kelly ve Zacks 

1969). İlk önce primer kas lifleri oluşur. Primer kas lifleri daha sonra oluşacak sekunder 

kas liflerinin oluşumu için çerçeve görevi görürler (Miller ve ark. 1993; Beermann ve 

ark. 1978; Wilson ve ark. 1992; Stickland 1995). Postnatal dönemdeki kas liflerinin 

sayısını primer kas lifleri ve bunların çevresinde oluşan sekunder lifleri belirler. 

Koyunda prenatal dönemde kas liflerinin oluşumu diğer memelilerde olduğu 

gibi iki ayrı süreçte gerçekleşmesine rağmen araştırmacılar arasında bazı çelişkili 

ifadeler söz konusudur. Ashmore ve ark. (1972) histokimyasal metotlar kullanarak 

fetusta primer kas liflerinin 50. güne kadar oluşumunu tamamladığını, sekunder liflerin 

ise 60-140. günler arasında oluştuğunu belirtmişlerdir. Wilson ve ark. (1992) ise EM’de 

primer liflerin 38. günde maksimum sayılarına ulaştığını göstermişlerdir. Postnatal 

dönemde primer kas lifleri yavaş (Tip I) kas liflerini, sekunder lifler ise hızlı (Tip II) kas 

liflerini oluşturur (Picard ve ark. 2002; Stickland ve ark. 2000). Primer kas lifleri yavaş-

MHC antikoru ile reaksiyon vermesine rağmen sekunder kas lifleri bu antikor ile 



 2

reaksiyon vermez. Maier ve ark. (1992) ise yavaş MHC antikor boyama ile boyanan 

hacimce büyük, destek görevi gören merkezi ve yavaş MHC antijeni içeren bu liflerin 

fetusta 100. güne kadar sayılarının arttığını bildirmişlerdir.  

Kas liflerinin sayısı genetik olduğu kadar prenatal dönemdeki çevresel faktörlere 

bağlıdır (Rehdelt ve ark. 1999; Stickland ve Handel 1986). Kas liflerinin sayısı 

yavrunun uterustaki yerleşimi (Wigmore ve Stickland 1983; Dwyer 1992), bir 

batımdaki yavru sayısı (Foxcrof ve 2007), innervasyon (Ross ve ark. 1987b; Phillips ve 

Bennett 1984;Mc Lennan 1983; Harris 1981), büyüme hormonu (Rehfeldt ve ark 1993; 

2001; 2002; Gatford ve ark 2003), insulin benzeri büyüme faktörleri (IGFs) (Oksbjerg 

ve ark 2004; Florini ve ark. 1996) maternal klenbuterol uygulaması (Maltin ve ark. 

1990) inflamasyon (Du ve ark 2010) ve maternal beslenme (Zhu ve ark 2006, 2004; 

Dwyer ve ark 1994;Ward ve Stickland 1991; Wilson ve ark 1988) gibi doğum öncesi 

şartlardan etkilenir.  

Sekunder kas liflerinin prenatal çevresel koşullardan etkilendiği (Maltin 2001; 

Maxfield 1998a,b;Mc Lennan 1983; Harris 1981), primer kas liflerinin ise uterustaki 

çevresel manipulasyonlara karşı daha dirençli olduğu gösterilmiştir (Sticland ve ark 

2000; Devaux ve ark 2001; Sticland 1995; Ross ve ark 1987b; Wigmore ve Sticland 

1983).  

Domuz ve kobayda maternal besin kısıtlamasının sekunder kas liflerinin sayısını 

etkilediği, fakat primer kas liflerinin sayısını etkilemediği ortaya çıkmıştır (Dywer ve 

Stickland 1992; Ward ve Stickland 1991Wigmore ve Stickland 1983). 

Fetus uterusta maruz kaldığı olumsuz çevresel şartlara anatomik, fizyolojik ve 

metabolik yapısını kalıcı biçimde değiştirerek uyum sağlayabilir (Nathanielsz ve ark. 

2007, Wu ve ark. 2006). Fetal programlanma dediğimiz bu olay iskelet kası için de 

geçerlidir (Rehfeldt 2005; Maltin ve ark 2001; Rehfeldt ve ark 2000). 

Maternal kötü beslenmenin embriyoda miyogeneze kalıcı olarak etki ederek 

ilerde erişkin yaşamda sarkopenia, tip II diyabet ve obeziteye yol açabileceği 

ihtimalinin yüksek olduğu belirilmiştir (Brameld 2004; Sayer ve Cooper 2005).  

Koyunlarda son zamanlarda maternal besin kısıtlamasının yavrudaki kas 

gelişimi üzerine etkisi incelenmeye başlanmıştır (Costello ve ark. 2008; Fahey ve ark. 

2005b; Zhu ve ark. 2004,2006; Nordby ve ark. 1987). Bu çalışmalardan çelişkili 
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sonuçlar elde edilmiştir Bunun nedeni farklı dönemlerde, farklı kaslar kullanılmasının 

yanı sıra koyunda miyogenezin tam olarak açıklığa kavuşmamış olmasıdır. Yapılan 

çalışmalarda maternal besin kısıtlamasının Tip I ve Tip II kas lifleri üzerine etkisi 

belirtilmiş fakat bunların fetal dönemdeki primer kas lifleri mi yoksa sekunder kas 

lifleri mi olduğu belirtilmemiştir.  

Bu çalışmanın amacı (i) koyunlarda fetal kas gelişimini inceleyerek primer ve 

sekunder kas lifleri ile kas lif tipleri arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve (ii) doğal yolla 

gebe kalan koyunlarda gebeliğin ilk yarısında yapılan hafif ve şiddetli maternal besin 

kısıtlamasının gelişmiş fetustaki primer ve sekunder kas lifleri üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. İskelet Kas Dokusu 
İskelet kası canlının aktif hareket edebilmesi için kuvvet üreten özel bir dokudur. 

Bu doku birbirine paralel, uzun ve farklılaşmış hücre topluluklarından oluşmuştur. Kas 

hücreleri çok çekirdekli, uzun, silindirik yapıda hücrelerdir ve bu görünümlerinden 

ötürü kas lifi olarak adlandırılır.  

Her bir kas lifinin üzeri endomisyum denilen bağ doku kılıfı ile sarılmıştır. Kas 

lifleri bir araya gelerek lif demetlerini (fasikulus) oluştururlar. Bu demetlerin üstünü 

saran bağ doku perimisyum adını alır. Lif demetleri bir araya gelerek iskelet kasını 

oluşturur. Kasın üzerini epimisyum adı verilen bağ doku çevreler. Bu bağ doku kasın 

her iki ucunda tendonlarla devam ederek kemiklere bağlanır.  

Kas dokusunda kas lifleri ve bağdoku dışında yağ hücreleri, kapillar damarlar, 

sinir hücreleri bulunmasına rağmen kas dokusunun büyüklüğünü başlıca kas liflerinin 

sayısı ve çapları belirler. Kas liflerinin uzunlukları ve çapları canlı türlerine ve kasların 

anatomik yerlerine göre değişir.  

Kas lifleri sarkolemma denilen hücre zarı ile çevrilidir. Çekirdekler 

sarkolemmanın hemen altında periferal olarak yer alırlar. Sarkolemma, sarkoplazma 

adını verdiğimiz hücre plazmasını çevreler. Her bir kas lifi sarkoplazma içerisinde asılı 

duran yüzlerce miyofibrilden (lifçik) oluşmuştur. Miyofibriller kas hücresi boyunca 

uzanır ve kasın toplam proteininin yaklaşık %55’ini oluşturur. Miyofibriller protein 

yapısında ince ve kalın miyofilamentlerden oluşmuştur. İnce olanı ağırlıklı olarak aktin 

olmak üzere troponin ve tropomyozin moleküllerinden, kalın olanı ise miyozin II 

molekülünden oluşur.Bu nedenle ince ve kalın filamentlere sırasıyla aktin ve miyozin 

filamentleri denir. 

Miyozin II iskelet kasında en çok bulunan proteindir. Toplam kas proteinin 

yaklaşık üçte birini oluşturur (Picard ve ark. 2002). Miyozin, uzun bir kuyruk ve 2 tane 

globüler baştan oluşur. Her bir globüler baş ise yaklaşık 2000 aminoasitten oluşan bir 

tane MHC ve 2 adet miyozin hafif zincirden oluşur. Globüler başlar, adenozin trifosfat 

(ATP) bağlayacak girintilere, ATP’yi hidrolize edecek enzimatik kapasiteye ve aktine 
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bağlanma yeteneğine sahiptir Yüzlerce miyozin molekülü, çubuk şeklindeki bölümleri 

üst üste gelecek ve globüler baş bölümleri her iki yöne uzanacak şekilde kalın filamenti 

oluşturacak biçimde dizilim gösterir. 

2.2. Kas Lif Tipleri 
Kas dokusu metabolik ve kontraktil yapıları birbirinden farklı kas liflerinden 

oluşmuştur (Picard ve ark. 2002). Kas liflerindeki bu farklılık miyofibril ve 

sarkoplazmik retikulumdaki yapısal proteinler ile enzim yapısındaki proteinlerden 

kaynaklanır. Kas liflerinde bulunan bu kontraktil ve metabolik proteinler izoform 

ailesine mensuptur. Her bir lifte kas lif tipine göre aynı proteinin farklı izoformları 

bulunur. Kasılma gücü, oksidatif veya glikolitik metabolizma kapasitesi, kas lif 

büyüklüğü, yağ içeriği gibi özellilkler lif tipleri arasında değişir (Markham ve ark. 

2009).  

Kas lif tipleri genellikle her lifin MHC izoformlarına göre sınıflandırılır 

(Markham ve ark 2009; Wigmore ve Evans 2002). Bu izoformlar her bir lifin 

biyokimyasal ve fonksiyonel fenotipini belirler. MHC’nin bilinen başlıca izoformları: 

MHC Iβ, MHC IIa MHC IIx/d veMHC IIb’dir. MHC Iβ yavaş izoform, MHC IIa MHC 

IIx ve MHC IIb hızlı izoformlardır. MHC IIa genelde Tip IIA lifinde yer alırken MHC 

IIb Tip IIB lifinde yer alır. MHC Iβ ise yavaş izoform olup Tip I lifinde bulunur.  

İmmunohistokimyasal sınıflamalar kas lifinde yer alan spesifik proteinlere karşı 

geliştirilmiş antikorların reaksiyonlarına göre liflerin tanımlanmasına dayanır (Ergen ve 

ark. 2007). Farklı miyozin izoformlarına göre geliştirilmiş antikorlar kas lif tiplerinin 

belirlenmesinde kullanılır. 

Miyozin, ATP’yi hidrolize edecek katalitik enzim aktivitesine sahiptir. 

Miyozinin farklı izoformlarının ATPaz aktivitesi histolojik olarak kas lif tiplerini 

belirlemede kullanılır (Schiaffino ve Reggiani 1996). Miyozin ATPaz (M-ATPaz) ile 

yapılan boyamada kas liflerinin kasılma hızı tahmin edilebilir. Yüksek ATPaz 

aktivitesine sahip lifler daha yüksek bir kasılma hızı göstereceklerinden yavaş ATPaz 

aktivitesine sahip liflere göre farklı boyanırlar (Ergen ve ark. 2007). Ortamın pH sına 

bağlı olmakla beraber alkali ortamda düşük ATPaz aktivitesi gösteren lifler Tip I, 

yüksek ATPaz aktivitesi gösteren lifler Tip II olarak tanımlanır. Tip II lifler kendi 

içerisinde Tip IIA ve Tip IIB olarak ayrılır. Tip IIB bunlar arasında en yüksek ATPaz 
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aktivitesine sahiptir. Miyozin ATPaz’ın aktivite olacağı pH derecesi her tür ve her yaş 

için farklıdır (Picard ve ark 2002). 

Süksinit dehidrogenaz (SDH) enzimi mitokondri zarında bulunan ve aerobik 

metabolizmada gerekli metabolik bir enzimdir. Kas lifinin SDH aktivitesi metabolizma 

tipine bağlı olacağından kas lifi tipinin sınıflandırılmasında kullanılır. Metabolik 

aktivitelerine göre kas lifleri başlıca oksidatif ve glikolitik olmak üzere 2’ye ayrılır. 

SDH ile boyanan kesitlerde koyu renk boyananlar bu enzimden zengin olacağından 

oksidatif lifler, açık renkli olanlar ise nonoksidatif yani glikolitik lifler olarak 

adlandırılır (Ergen ve ark. 2007). Tip I yüksek oksidatif kapasiteye sahipken Tip II’ 

lerin bir bölümü olan TipIIA aynı şekilde yüksek oksidatif kapasiteye sahiptir. SDH 

boyama ile sadece oksidatif ve glikolitik ayırımı yapılabilir . 

Her bir kas lifi belli bir tip motor nöronla innerve edilir. Bir motor nöron ve 

innerve ettiği aynı tip kas lifleri bir motor ünite olarak adlandırılır. Motor üniteyi 

oluşturan bütün kas liflerinin kasılma ve metabolik özellikleri aynıdır. Memelilerde kas 

lifleri motor ünitelere göre basitçe 3 kısma ayrılır. 1-Yavaş ve yorgunluğa dirençli 2-

Hızlı ve yorgunluğa dirençli 3-Hızlı ve çabuk yorulabilen (Pette ve Vrbova 1985). Tip I 

lifler yavaş ve yorgunluğa dirençlidir. Tip IIA hızlı ve yorgunluğa dirençli, Tip IIB ise 

hızlı ve çabuk yorulan tiptir. 

Özetle, kas lifleri çeşitli özellikleri göz önüne alınarak 2 ana tipe ayrılır. 1)Tip I 

veya yavaş ve oksidatif lifler, mitokondri ve miyoglobinden zengin oksidatif 

metabolizma ile ATP sağlayan ve yorgunluğa dirençli liflerdir. 2) Tip II lifler veya hızlı 

lifler başlıca 2 alt tipe ayrılır. TipIIA veya hızlı, oksidatif-glikolitik ve Tip IIB veya 

hızlı, glikolitik lifler. Tip IIA hızlı kasılan, morfolojik ve metabolik özellikler 

bakımından TipI ve Tip IIB arasında olduğundan intermedyer lifler olarak adlandırılır. 

Tip IIB kas lifleri hızlı, mitokondri ve miyoglobin yoğunluğu çok düşük, glikolitik 

metabolizma ile ATP sağlar. Bu nedenle diğer liflere göre çok çabuk yorulur. Kas lif 

tipleri ve özellikleri farklı isimlendirme şekillerine göre Tablo 2.1’de verilmiştir (Picard 

ve ark. 2002). Son yıllarda MHC IIx/d izoformunu içeren Tip IIX/D de Tip II’nin alt 

sınıfına dahil edilmiştir. Tip IIX/D, Tip IIA ve TipIIB arasında yer almaktadır. Kas lif 

tipleri bu şekliyle sırasıyla TipI, Tip IIA, TipIIX/D ve Tip IIB olarak ta 

sınıflandırılabilmektedir (Negrodo ve ark. 2008, Tipton CM 2006). 
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Tablo 2-1: Kas lif tipleri ve özellikleri  

                       (Picard ve ark. 2002) 

 

 

                                        

 

 

I 

β kırmızı 

yavaş oksidatif 

Kas Lif Tipleri 

II A 

α kırmızı 

hızlı oksidatif -glikolitik 

 

IIB 

α beyaz 

hızlı glikolitik 

Fizyoloji 

Motor ünite 

Kontraksiyon hızı 

Yorgunluğa direnç 

 

yavaş-yorgunluğa dirençli 

Yavaş 

+++ 

 

hızlı-yorgunluğa dirençli 

Hızlı 

++ 

 

Hızlı-yorulabilir 

Hızlı 

+ 

Morfoloji 

Renk 

Myoglobin 

Mitokondri sayısı 

Çapı 

 

Kırmızı 

+++ 

+++ 

+ 

 

Kırmızı 

+++ 

+++ 

+++ 

 

Beyaz 

+ 

+ 

+++ 

Metabolitler 

Glikojen 

Yağlar 

Enzim özellikleri 

Myozin ATPaz 

Glikolitik enzim 

Oksidatif enzim 

 

+ 

+++ 

 

+ 

+ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

++ 

++ 

 

 

+++ 

+ 

 

+++ 

+++ 

+ 

 

1-Brokekeve Kaiser(1970) 

2-AshmoreveDoerr(1971) 

3-Peter ve ark (1972) 
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Kasların çoğunluğu 3 kas lifini de içermesine rağmen oranları her kasta farklıdır. 

Vücut duruşunu sağlayan kaslar yüksek oranda yavaş lifleri içerir. Hareketi sağlayan 

fazik kaslarda ise hızlı liflerinin oranı fazladır. 

Kas lif tiplerinin oranı bireysel farklılıklar da gösterir. Bu farklılığın kalıtsal 

olduğuna dair bulgular vardır .Özellikle yavaş lifler, hızlı liflere göre daha fazla kalıtsal 

olarak yavruya aktarılır (Rivero ve Barrey 2001). Kas lif tipleri oranı yaşam boyu sabit 

değildir. Kas lif tipleri egzersiz gibi çeşitli çevresel uyarılarla birbirine dönüşebilir 

(Ross ve Leveritt 2001; Martin 1996). 

2.3. Kas Gelişimi 
İskelet kas kütlesini belirleyen ana unsurlar, kas liflerinin sayısı ve liflerinin 

çapıdır. Hiperplazi kas lif sayısında hipertrofi ise liflerin çaplarında görülen artıştır. 

Kemirgenler hariç tüm memelilerde kas lif sayısı doğuma kadar sabitlenir. Prenatal 

dönemde kas gelişimi (miyogenez) başlıca hiperplazi ile kas lif sayısının artması ile 

şekillenir. Postnatal ve geç prenatal dönemde kas kütlesindeki artış hipertrofiden 

kaynaklanmaktadır. 

2.3.1. Miyogenez 
Omurgalılarda iskelet kas dokusu, embriyoda paraksiyel mezodermden gelişen 

somit adını verdiğimiz oluşumdan köken alır (Kenny-Mobbs 1985). Somitler içi boş 

epitel tabakadır ve notokordun her iki yanında bulunurlar. Somitler dermamiyotom, 

miyotom ve sklerotom adını verdiğimiz 3 farklı hücre gurubuna farklılaşır (Keynes ve 

Stern 1988). Sklerotomdaki hücreler omurga ve kaburgayı oluşturur. Miyotomdaki 

hücreler dorsal sırt kaslarını oluşturur. Dermamiyotom deri oluşumuna yardımcı 

olurken bir kısmı göç ederek ekstremite ve ventral gövde kaslarını oluşturur (Christ ve 

Ordahl 1995; Kaehn ve ark 1988). Somitteki mezoderm hücrelerinin miyojenik 

programa girmesi  komşu dokulardan birtakım sinyallerin alınması ve bir takım özel 

genlerin ekspresyonu ile olur (Kollias ve McDermott 2008). Örneğin Pax 3 ve c-met 

genlerin ekspresyonu ile dermamiytomdaki hücreler miyojenik programa girip somitten 

ekstremiteye göç ederek ekstremite kaslarını oluştururlar (Bladt ve ark 1995; Daston ve 

ark 1996). Oraya ulaştıklarında miyojenik düzenleyici faktörlerden (MRFs) birini 
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eksprese ederek kas gelişimini başlatırlar. MRFs transkript faktörler olup kasa özgü 

genleri kontrol ederler. Başlıcaları MyoD, myf5, myogenin ve MRF4’dür. 

Dermamiyotomdan mezenşimal hücrelerin ekstremitelere göçü ve farklılaşarak kas 

liflerini oluşturması Şekil 2.1’de gösterilmiştir (Buchkingam ve ark. 2003). 

 

 

Şekil 2-1: Ekstremite kaslarınının oluşumu  

Dermamiyotomdan mezenşimal hücrelerin göçü ve farklılaşarak miyotüpleri oluşturması. N.T: nöral tüp, 
N.C:notokord, S.E: ektoderm yüzeyi (Buckhingam ve ark. 2003) 
 

 

2.3.1.1. Miyoblast 

MRFs’lerin eksprese edilmesi ile somitteki mezodermal kökenli hücreler 

miyoblastlara farklılaşır. Miyoblastlar mezodermal kökenli hücrelerin MRFs’leri 

eksprese etmesiyle programlanmış kararlı öncü hücrelerdir. Miyoblastlar belirli gelişim 

dönemlerinde embriyonik, fetal ve satellit (yetişkin) olmak üzere 3 farklı tipte izole 

edilmiştir (Novkofski ve ark 2004; Stockdale 1992). Her bir miyoblast tipi gelişimin 

farklı dönemlerinde gözükür. Birleşebilme özellikleri, büyüme faktörlerine 

duyarlılıkları, hücre kültürü gereksinmeleri ve oluşturdukları kas liflerine göre 

birbirlerinden ayırt edilebilirler (Maltin ve ark 2001, McLennan 1994). Embriyonik 

miyoblastlar ilk dönem kas lifi olan primer lifleri oluştururlar (Novkofski ve ark 2004; 

Dunglison ve ark. 1999). Primer kas lifleri de yetişkin dönemde Tip I kas liflerini 

oluşturur. Fetal miyoblastlar ise sekunder lifleri oluşturur. Miyoblastlar normal hücre 

siklusuna katılarak mitoz bölünme ile çoğalarak bir miyoblast havuzu oluştururlar. 

miyotom 
dermamiyotom 

 

Ekstremite 
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Belirli gelişim dönemlerinde aynı gruptaki myoblastlar normal hücre siklusundan çıkıp 

birbirleriyle kaynaşıp birleşerek kontraktil protein izoformlarına sahip çok özelleşmiş 

kas lifi adını verdiğimiz kas hücrelerini oluştururlar (Vivarelli ve ark. 1988 ). 

Embriyonel ve fetal miyoblastlar kas liflerini oluşturmasına rağmen diğer bir miyoblast 

türü olan satellit hücreler kas lifi oluşumuna katılmaz. Satellit hücreler ergin dönemde 

kas lifinin eksternal laminası olan bazal membran ile sarkolemma arasında sessiz olarak 

varlıklarını sürdürürler. Satellit hücreler kök hücrelerdir ve uyarım halinde aktive olup 

bölünebilme özelliğine sahiptir. Bu hücreler ergin dönemde kas liflerinin gelişiminde ve 

rejenerasyonda yeni çekirdek kaynağı olarak katkı sağlarlar (Novkofski ve ark 2004; 

Rehdelt 1999). 

2.3.1.2. Kas liflerinin oluşumu 
Kas liflerinin oluşumunda başlıca olaylar mezoderm kökenli hücrelerin kararlı 

hale geçerek miyojenik öncü hücreler olan miyoblastları oluşturması, miyoblastların 

proliferasyonu, kaynaşması, farklılaşarak sinsitiyal miyotüpleri oluşturması ve en 

sonunda olgunlaşarak miyofiber adını verdiğimiz kas liflerini oluşturmasıdır (Rehdelt 

2005; Oksbjerg ve ark 2004; Brameld ve ark 1998). 

Miyojenik öncü hücreler olan miyoblastlar hücre siklusuna girerek mitoz 

bölünmeyle çoğalırlar. Çeşitli sinyallerle hücre siklusunu terk eden embriyonik veya 

fetal miyoblastlar birbirleriyle birleşmek üzere bir çizgide dizilirler. Miyoblastlar önce 

plazma membranlarını sonra sitoplazmalarını birleştirerek çok çekirdekli, büyük uzun 

silindirik yapılar olan miyotüpleri oluştururlar. Miyotüplerin sitoplazmasında 

miyofibriler ve kasa özgü diğer proteinler sentezlenmeye ve sarkomerler organize 

olmaya, sarkoplasmik retikulum, transvers tübül gibi kasa özgü organeller oluşmaya 

başlar (Tassin ve ark. 1985). Çekirdekler miyotüplerde ortada bulunmaktadır, henüz 

hücre membranına doğru itilmemişlerdir. 

Miyotüplerde miyofibril sentezinin artması ve sarkomerlerin organizasyonuyla 

çekirdekler hücre membranına doğru itilir ve miyofiber dediğimiz olgun kas lifleri 

oluşur. Kas liflerinin oluşumu Şekil 2.2’de gösterilmiştir (Rehfeldt ve ark 2000). 
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Şekil 2-2: Kas lifi oluşumu  

                 (Rehfeldt ve ark 2000) 

 

Memelilerde kas lifleri oluşumu prenatal iki ayrı dönemde gerçekleşen bifazik 

bir olaydır (Markham ve ark 2009; Wigmore ve Dunglison 1998; Ontell ve Kozeka 

1984; Ashmore 1972; Kelly and Zacks 1969). Erken embriyonik dönemde oluşan kas 

lifleri primer liflerdir. Miyogenezin erken döneminde embriyonik myoblastlar birleşerek 

primer miyotüpleri ve primer kas liflerini oluşturur. Primer lifler embriyonik 

miyoblastarın sinkronize birleşmesiyle kısa sürede oluşur (Markham ve ark. 2009; 

Maltin ve ark. 2001). 

Primer kas lifleri oluşumunu tamamladıktan sonra her bir primer lifin yüzeyinde 

ikinci dönem kas lifleri oluşmaya başlar (Wigmore ve Dungison 1998; Miller ve ark. 

1993). Bu ikinci dönem lifler sekunder lifler olarak adlandırılır. Fetal miyoblastlar 

primer kas liflerini yüzeyinde yanyana dizilip birleşerek sekunder lifleri oluştururlar. 

Primer kas lifleri sekunder kas liflerinin oluşması için çerçeve görevi görür. Sekunder 

proliferasyon

modülâsyon

         Miyoblast                             Miyotüp                                              Miyofiber  
                                          (olgunlaşmamış kas lifi)                                 (olgun kas lifi)  

Mezenşimal 

hücre 

diyasyon 

diferensiyasyon determinasyon 
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lifler primer liflere elektriksel olarak bağlıdır (Ashby ve ark 1993). Sekunder lifler fetal 

miyoblastarın sinkronize olmayan birleşmesiyle daha uzun süreye yayılarak oluşur 

(Maltin ve ark. 2001). Sekunder lifler oluştuktan kısa bir süre sonra primer lifin 

yüzeyinden ayrılarak yeni sekunder liflerin primer liflerin çevresinde oluşmasına olanak 

tanır. Kas liflerinin oluşumu Şekil 2.3 (Stockdale 1992) ve Şekil 2.4’te (Novakofski ve 

ark. 2004) gösterilmiştir.  
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Şekil 2-3: Primer ve sekunder liflerin farklı miyoblastlardan oluşması  

                  Mb: miyoblast, (Stockdale 1992) 

                    

 

Primer lifler çok kısa sürede nihai sayılarına ulaşır. Primer lifler sıçanda fetal 

14-16. (Wigmore ve Dunglison 1998; Ross ve ark. 1987a), insanda 42-56. (Barbet ve 

ark 1991), domuzda 38-55. günlerde (Markham ve ark 2009 ), tavşanda 21. güne kadar 

(McKoy ve ark 1998), sığırda 60.güne (Picard ve ark 2002; Russell ve Oteruelo; 1981) 

kadar oluşumlarını tamamlar. Sekunder lifler ise insanda 56-126. (Barbet ve ark. 1991), 

domuzda 55-90. (Markham ve ark 2009) sığırda 60-210. (Du ve ark 2009) günlerde 

oluşur. Kemirgen ailesinde ve tavşanda yavru gelişimini tamamlamamış olarak 

doğduğundan sekunder lif oluşumu neonatal dönemin ilk haftalarında da devam eder 

(Rehfdelt ve Fiedler 1984). Bu nedenle sıçanda fetal 17. günde oluşmaya başlayan 

sekunder lifler ve neonatal dönemin ilk haftasına kadar, tavşanda neonatal dönemin ilk 

ayına kadar oluşmaya devam eder (Wigmore ve Dunglison 1998; Lefaucher ve Gerard 

2000). İnsan gibi bazı büyük cüsselli türlerde tersiyer liflerin varlığından söz edilmiştir. 

Primer lif 

Sekunder lif 

Büyüme 

onarım 

Göç eden miyoblastlar 

             Dorsal sırt kasları                                                      Ekstremite ve ventral gövde kasları  

blastosit

Embriyonik Mb

Fetal Mb 

Satellit

Primer lif 

Sekunder lif 

Büyüme 
onarım 
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İnsanda tersiyer lifler sekunder liflerin çevresinde fetal 110-120. günlerde oluşmaya 

başlar (Drager ve ark 1987). 
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Şekil 2-4: Primer ve sekunder kas liflerinin oluşumu 

                     (Novakofski ve ark 2004) 

  

Kararlı miyoblast 

    Primer lif oluşumu 
  Embriyonik miyoblastlar göç eder, çoğalır ve bağ dokuda yan yana dizilir. 

 

   Embriyonik miyoblastlar kaynaşarak primer miyotüpleri oluşturur.

  Protein senteziyle miyofibriler çoğalarak nukleuslar sarkolemmanın altına 

itilerek olgun primer kas lifleri oluşur. 

           Sekunder lif oluşumu 
Fetal miyoblaslar göç eder, çoğalır ve primer liflerin çevresinde yan yana dizilir. 

Fetal miyoblastlar kaynaşarak sekunder miyotüpleri, bunlarda 

olgun sekunder kas liflerini oluşturur. 

     Postnatal hipertrofi 
   Satellit hücreler çoğalır ve mevcut olan kas lifleriyle kaynaşır.
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Memelilerde sekunder kas liflerinin sayısı primer liflerden fazladır. Her bir 

primerin çevresindeki sekunder lif sayısı sıçan (Ross ve ark 1987a ) ve farede (Ontell ve 

ark. 1984) 5-9 arasındayken, daha büyük tür olan insan ve domuzda 20’nin üzerindedir 

(Stickland 1981;Wigmore ve Stickland 1983; Stickland ve Handel 1986). Tür vücut 

olarak büyüdükçe her bir primer lifin etrafında oluşan kas lif sayısı artarak ihtiyaç 

karşılanır (Wigmore ve Dunglison 1998). Şekil 2.5 de primer liflerin çevresinde yer 

alan sekunder lifler gözükmektedir (Maltin ve ark. 2001). 

 

 

Şekil 2-5: Primer lifler ve sekunder liflerin yerleşimi  

                 (Maltin ve ark. 2001) 

 

Primer ve sekunder lifler morfolojileri ve eksprese ettikleri farklı MHC 

izoformları ile ayırt edilebilir. Primer liflerin çapları daha büyük , sıklıkla çekirdekleri 

ortada disk şeklinde liflerdir. Sekunder lifler primer liflerin yüzeyinde görülür ve 

başlangıçta çapları küçüktür. Miyogenezin sonu kas lif oluşumunun durması, primer kas 

liflerinin çaplarının küçülmesi ve sekunder liflerin ise çaplarının büyümesiyle olur 

(Wigmore ve Stikland 1983;Wigmore ve Dunglison 1998). Gelişim ilerledikçe primer 

ve sekunder lifler morfolojik olarak birbirine benzer. Gelişmiş geç fetusta primer ve 

sekunder kas liflerinin çapları aynı olduğundan artık morfolojik olarak ayırt edilemezler 

(Wigmore ve Dunglison 1998). 

Sekunder lif

Primer lif 
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Memelilerde tüm primer lifler başlangıçta MHC Iβ eksprese eden yavaş lifler, 

sekunder liflerin büyük çoğunluğu ise hızlı MHC izoformlarını eksprese eden Primer 

lifler postnatal erişkin dönemdeki Tip I lifleri oluşturur (Oksbjerg ve ark 2004). 

Sekunder liflerin büyük çoğunluğu ise erişkin dönemde Tip II lifleri oluşturur 

(Lefaucher ve ark.; 1995; Picard ve ark. 1995).hızlı liflerdir (Novokofski ve ark 2004).  

Geç prenatal ve postnatal dönemde primer ve sekunder liflerin bir kısmının 

MHC ekspresyonları değişir. Birçok hayvanda MHC ekspresyonlarının değişimi 

neticesinde erişkin dönemde primer ve sekunder lifler tam olarak ayırt edilemez. Fakat 

erişkin domuzda primer ve sekunder lifler postnatal dönemde de ayırt edilebilir. 

Domuzda geç prenatal dönemde ve postnatal dönemde primer lifin hemen çevresindeki 

sekunder lifler yavaş liflere dönüşür. Böylece ortada yavaş MHC ekspresyonu yapan bir 

grup bulunur. Metabolik demet adı verilen bu topluluğun bir tanesi muhakkak primer 

liftir. Diğerleri ise sekunder liflerdir. Ortada grup halinde Tip I’lerin bulunmasının 

sebebi, geç prenatal ve postnatal dönemde bazı sekunder IIA liflerinin yavaş Tip I 

liflere dönüşmesi olabilir (Lefaucheur ve ark. 1995). 

2.3.1.3. Toplam kas lifi sayısı 
Kas lif oluşumu kemirgenler hariç birçok memelide gebeliğin sonuna kadar fetal 

dönemde tamamlanır. Toplam kas lif sayısının doğumdan sonra değişmediği birçok 

araştırmada belirtilmiştir (Rehdelt, 2005; Zu ve ark 2004).  

Toplam lif sayısını primer lifler ve sekunder lif sayısı belirler. Domuz ve sığırda 

yapılan çalışmalar primer kas lif sayısının genetik olarak belirlendiğini belirtmiştir 

(Sticland ve ark 2000; Devaux ve ark 2001). Sekunder lif sayısı ise prenatal dönemdeki 

çevresel faktörlerden etkilenir (Maltin 2001; Maxfield 1998a,b).  

2.3.2. Postnatal Dönemde Kas Gelişimi 

Postnatal dönemde kas gelişimi kas liflerinin boyutunun artmasıyla olur. Bu ise 

kas liflerinin hipertrofisi ve az da olsa elongasyonu ile karakterizedir. Postnatal 

dönemde yeni kas lifi oluşmaz (Karunaratne ve ark. 2005). Memelilerde postnatal 

dönemde görülen kas kütlesi artışı varolan kas liflerinin hipertrofisinden kaynaklanır. 

Satellit hücreleri mevcut olan kas lifleri ile birleşip kaynaşarak kas yeni miyofibril 

sentezi yapar. Yeni eklenen miyofibrillerle liflerin çapları büyür (Kuang ve ark. 2007; 

Graunds 1991). Satellit hücreler kas liflerinin bazal laminalarında fetal yaşamın son 
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döneminden itibaren mitotik olarak sessiz durumda bulunurlar. Egzersiz veya kas 

liflerinin yaralanması durumunda aktif hale geçerler. Kas liflerinin postnatal dönemdeki 

büyüme ve onarımından sorumludurlar. Yaralanmadan sonra satellit hücrelerin yeni kas 

lifi oluşturması çok sınırlıdır (Novokovski ve ark 2004). Postnatal dönemde varolan kas 

liflerinin proteinleri farklı izoformlara dönüşerek metabolik ve kontraktil yapıları 

değişebilir (Novokovski ve ark 2004).  

2.4. Miyogeneze Etki Eden Faktörler 
Kas liflerinin oluşumu erken embriyonik dönemde başlar. Prenatal dönemde 

embriyoya etki eden faktörler miyogeneze de etki eder (Maltin ve ark 2001; Rehfeldt ve 

ark. 2000; Stickland ve Handel 1986). Postnatal dönemde egzersiz, çok şiddetli besin 

kısıtlaması, mekanik yük, kas liflerinin çapına ve tipine etkir fakat kas lif sayısını 

etkilemez (Lefaucher ve Gerrad 2000, Timson ve ark 1985; Parsons  ve ark 1982; 

Goldspink ve Ward 1979; Sticland ve ark. 1975). Postnatal dönemde kas kütlesinde 

görülen artış hipertrofiden kaynaklanan kas liflerinin büyümesidir.  

Miyogenez uterusta hormonların, büyüme faktörlerinin ve gerekli besinin 

tedarik edilmesine bağlıdır. Kas liflerinin sayısı, innervasyon (Mc Lennan 1983; Ross 

ve ark. 1987b; Phillips ve Bennett 1984; Harris 1981), fetusun  uterustaki yerleşimi 

(Wigmore ve Sticland 1983 ) bir batımda doğan yavru sayısı (Foxcrof ve 2007), 

maternal klenbuterol verilmesi (Maltin ve ark. 1990), maternal GH (Rehfeldt ve ark. 

1993; 2001, 2002; Gatford ve ark. 2003), insulin benzeri büyüme faktörleri (IGFs) 

(Oksbjerg ve ark. 2004; Florini, Ewton, Coolican 1996), inflamasyon (Du ve ark. 2010) 

ve maternal beslenme (Zhu ve ark. 2006, 2004; Dwyer ve ark. 1994; Ward ve Stickland 

1991) gibi prenatal çevresel koşullardan etkilenir.  

GH uterusta büyük etkiye sahiptir. Rehfeldt ve ark. (1993) domuzlara gebeliğin 

10 ve 24 gününde GH vererek fetal kas liflerinin sayısında %27 artış görmüşlerdir. 

Gebelik döneminde GH verilmesi miyoblastların çoğalması ve farklılaşması aşamasına 

etki ederek kas lif sayısını arttırır (Rehfeldt 2005; Maltin ve ark. 2001).  

IGF sisteminin tüm elamanları (IGFI, IGFII) ve insulin kas oluşumunda ve 

gelişiminde önemli role sahiptir. IGF I kas liflerinin sayısını %30 arttırmıştır (Mathew 

ve ark. 1988). IGF ailesinin tüm elamanları miyoblastların çoğalması ve farklılaşmasına 

etki ederek kas liflerinin sayısına etki eder.  
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Adrenalini taklit eden sentetik β2 adrenerjik agonistlerin verilmesi miyogeneze 

etki eder. Sıçanlara gebeliğin erken döneminde klenbuterol verilmesi doğan yavrularda 

sekunder:primer oranını azaltarak toplam kas lif sayısını azaltmıştır (Maltin ve ark. 

1990). 

Hücre kültürü çalışmalarında fibroblast büyüme faktörü (FGF), epidermal 

büyüme faktörü (EGF), transforme edici büyüme faktörleri (TGF β ve TGF α), platelet 

kökenli büyüme faktörü (PDGF)’nün kas lifi oluşmasına etki ettiği bildirilmiştir 

(Brameld ve ark. 1998). 

Yetişkin kasındaki toplam kas lif sayısı primer kas liflerinin sayısı ve bunların 

herbirinin çevresinde oluşan sekunder kas liflerinin sayısına bağlıdır. Primer kas lifleri 

uterusta çevresel koşullara dayanıklı olmasına rağmen sekunder lifler uterustaki 

çevresel koşullardan etkilenir (Maltin 2001; Maxfield 1998a,b). Rehfelt ve ark (2001a) 

ise domuzlara gebeliğin 10-27. günlerinde büyüme hormonu (somatotropin) 

uyguladıklarında fetal ST kasında primer liflerde artış görmüşlerdir. 

2.5. Maternal Beslenmenin Miyogeneze Etkisi 
Maternal beslenmenin yavrunun doğum ağırlığı ve gelişme potansiyeli üzerine 

etkisini inceleyen birçok bilgi (Bispham ve ark. 2003; Benysek ve ark. 2004, Desai ve 

ark 2005; Symonds ve ark. 2004; Bieswal ve ark. 2006; King 2006; Zambrano ve ark. 

2006; Ford ve ark. 2007) olmasına rağmen özellikle iskelet kası üzerine etkisini 

açıklayan çalışmalar sınırlıdır. İskelet kası, fetusun gelişimi sırasında beyin, kalp, 

karaciğer gibi organlara göre mevcut besinden yararlanmada daha az önceliğe sahip 

olduğundan özellikle iskelet kasının gelişimi maternal beslenmeye karşı daha fazla 

duyarlıdır (Du ve ark. 2009; Zhu ve ark. 2006). 

Şiddetli maternal besin kısıtlamasının sıçan (Wilson ve ark. 1988), kobay (Ward 

ve Stickland 1991) domuz (Dwyer ve ark 1992); ve koyunda (Costello ve ark. 2008, 

Zhu ve ark2006; Everitt 1968) kas lif sayısını azaltmasına rağmen orta düzeyde yapılan 

besin kısıtlamalarının kas gelişimini etkilemediği belirtilmiştir (Maltin ve ark. 2001). 

Sıçan ve domuzda yapılan çalışmalarda primer liflerin besinsel 

manipulasyonlara daha dirençli olmasına rağmen sekunder liflerin etkilendiği 

bildirilmiştir (Wilson ve ark.1988; Dwyer ve ark. 1992).  
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Kobaylarda yapılan bir çalışmada gebelik boyunca yetersiz beslenmenin yeni 

doğan yavruda m. biceps brachii kasında sekunder lifleri etkilediği fakat primer lifleri 

etkilemediği belirtilmiştir (Ward ve Stickland 1991). Domuzlarda gebeliğin 25-50. 

günleri arasında maternal besin alımı iki katına çıkarıldığında sadece sekunder kas lifi 

sayısının çoğaldığı ve toplam kas lif sayısının arttığı gözlenmiştir (Dwyer ve ark. 1994). 

Sığırlarda sekunder liflerin oluştuğu 2. ve 7. aylar arasında yapılan maternal besin 

kısıtlamasının sekunder lifleri azaltarak toplam kas lifi sayısını azalttığı bildirilmiştir 

(Du ve ark. 2009).  

Gebeliğin kritik dönemlerinde yapılan besin kısıtlaması kas liflerinin oluşumu 

için önemlidir (Du ve ark. 2010). Dwyer ve ark.(1995) gebeliğin ilk 25 gününde 

uygulanan besin kısıtlaması ile tüm gebelik boyunca uygulanan besin kısıtlamasının 

aynı oranda kas lifinde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Gebeliğin geç 

döneminde kas liflerinde sadece büyüme gerçekleştiğinden kas lif sayısında artış 

olmadığı ifade edilmiştir (Du ve ark. 2009; Greenwood ve ark 1999). Gebeliğin geç 

döneminde yapılan besin kısıtlamasının muhtemelen kas lif çapını azaltarak doğum 

ağırlığını azalttığı da bildirimler arasındadır (Freetly ve ark. 2000). 

Fetal dönemde uterustaki yetersiz beslenme koşuları miyogeneze kalıcı olarak 

etki etmektedir (Stannard ve Johnson 2004). Kötü beslenme kas lifi sayısını ve 

dolayısıyla kas kütlesini geri dönüşümsüz olarak azaltarak (Pkarash ve ark 1993) 

hayvanın ileriki dönemde performansını etkilemektedir (Du ve ark. 2009). Şartların geç 

dönemlerde iyileştirilmesinin telafi edici rol oynamadığı belirtilmektedir (Zhu ve ark. 

2006; Zambrano ve ark. 2005). 

2.6. Miyogeneze Etki Eden Faktörlerin Postnatal Dönemdeki Önemi 
İskelet kasının gelişimini iyileştirmek hayvancılık açısından çok önemlidir. 

İskelet kası insan beslenmesi için protein açısından zengin olan etin kaynağıdır. Prenatal 

dönemde gerçekleşen miyogenez hayvanın postnatal dönemdeki büyüme oranı 

(Rehfeldt 2005; Oksbjerg ve ark. 2004; Dywer ve ark. 1993; Campell ve Taverner 1988; 

Stickland ve Handel 1986; Hegarty ve Allen 1978; Ezekwe ve Martin 1975; Miller ve 

ark 1975), gelişme potansiyeli (Stickland 1995), et miktarı (Rehfeldt ve Kuhn 2006, 

Luff ve Goldspink 1967), et kalitesi ve lezzeti (Du ve ark 2009; Rehfeldt ve Kuhn 2006; 

Rehfeldt 2005; Stickland ve ark 2000) yönünden önemlidir. 
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Kas kütlesini kas lif sayısı ve çapı belirler. Prenatal dönemde oluşan kas lif 

sayısı, postnatal dönemde kas liflerinin hipertrofi derecesini belirler (Rehfeldt ve Kuhn  

2006). Kas lif sayısı az ise postnatal dönemde kas liflerinin hipertrofileri daha hızlı olur 

(Rehfeldt 2000; Fiedler ve ark 1997). Bu hayvanlarda kesimde protein miktarı az fakat 

karkastaki yağ oranı fazladır. Hipertofiye uğramış kas lifleri de fazla olacağından etin 

kalitesi düşüktür (Rehfeldt ve ark 2006). 

Kas lif sayısı fazla olarak doğan yavrular daha hızlı büyür ve yemden 

yararlanmaları fazladır (Gatford ve ark 2003; Dwyer ve ark 1994; Dwyer ve ark 1993 

Handel ve Sticland 1987; Campell ve Dunkin 1982; Powell ve Aberle 1980; Hegarty ve 

Allen 1978). Kas lif sayısı fazla fakat çapı küçük olan domuzlar daha hızlı büyürler ve 

bunların karkaslarında yağsız et oranı daha fazla ve et kalitesi yüksektir (Rehdelt 2005, 

Rehfeldt ve ark. 2000; Oksbjerg ve ark. 2000; Dwyyer ve Stickland 1991). Zayıf, 

çelimsiz fakat kas lif sayısı yüksek doğan domuz yavruları postnatal dönemde normal 

gelişmelerini kısa sürede yakalarlar (Dwyer ve ark. 1993; Handel ve Stickland 1987). 

Fetus uterusta maruz kaldığı olumsuz çevresel şartlara anatomik, fizyolojik ve 

metabolik yapısını kalıcı olarak değiştirerek uyum sağlayabilir (Nathanielsz ve ark. 

2007, Wu ve ark. 2006). Bu da ileriki yaşamda bireyin kardiyovasküler, endokrin ve 

metabolik birçok  hastalığa  daha çok eğilim göstermesine neden olur (Wu ve ark. 

2006). İnsanlar üzerinde yapılan araştırmada kötü intrauterin ortamın gen üretimlerini 

değiştirdiği ve hastalıklarla ilgili fizyolojik ve morfolojik fenotiplere yol açtığı 

belirtilmiştir (de Rooij ve ark. 2006b). Gestasyonel dönemde maternal beslenme, 

yavrunun sonraki hayatında glikoz ve insülin metabolizması için önemlidir (de Rooij ve 

ark. 2006a). Gardner ve ark. (2005) gebe koyunlara besin kısıtlaması yaparak 

yavrularda glikoz toleransının etkilendiğini göstermiştir. 

İskelet kası sadece hareket foksiyonunu gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca 

fizyolojik stres ve hastalıkta kullanılan bir aminoasit rezervuarıdır. Karaciğerden sonra 

en çok glikozu depo eden organdır. Kas yağ asidi oksidasyonunda ve karbonhidrat 

metabolizmasında önemli role sahiptir (Maltin 2008). Prenatal çevresel koşullar kas 

gelişimini, dolayısıyla bu metabolizmaları etkileyerek ilerde obezite riskini arttırır (Du 

ve ark. 2010). Çalışmalar kas lif tipleri ile obezite (Tanner ve ark. 2002), tip II diyabet 

ve insülin direnci (Oberbach ve ark. 2006) arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Obez 

kadınlar  zayıf olanlara kıyasla iskelet kaslarında daha az Tip I liflerine sahip olmasına 
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rağmen  Tip IIB lifleri daha fazladır (Tanner ve ark. 2002). Benzer gözlemler Tip 2 

diyabet hastalarında da yapılmıştır (Oberbach ve ark. 2006). Uterusta kas lif sayısına 

etki eden faktörler ilerde tip II diyabetin oluşması, obezite ve sarkopenia gibi 

hastaklıkların oluşmasına sebep olabilmektedir (Brameld 2004; Sayer ve Cooper 2005). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın tüm aşamaları İngiltere’de 1998-2000 yılları arasında Londra 

Üniversitesi Royal Veterinary College’da gerçekleştirilmiştir. 

Koyunda miyogenez ve gebeliğin ilk yarısında maternal besin kısıtlamasının 

gelişmiş fetusta kas gelişimi üzerine etkisinin incelendiği bu çalışma 2 aşamalı olarak 

planlanmıştır.  

Bunların ilkinde koyunda miyogenez çalışması için yaşları 48 ile 125 gün 

arasında değişen fetuslardan alınan kasların kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi 

yapıldı. 

İkinci aşamada ise miyogenez çalışmasından elde edilen verilere dayanarak 

gebeliğin ilk yarısında hafif ve orta düzeyde maternal besin kısıtlamasının fetal kas 

liflerine etkisi incelendi.  

Hayvan materyali dahil tüm bilimsel prosedürler İngiltere’de 1986 yılında 

imzalanmış Hayvan Bilimsel Prosedür Antlaşmasına (UK Animals Scientific 

Procedures Act, 1986) uygun olarak Royal Veterinary College Deneysel Etik 

Komitesinin onayı ile gerçekleştirildi. 

3.1. Koyunda Miyogenez Çalışması 

3.1.1. Hayvan Materyali 
Lokal ticari bir mezbahadan (Londra, UK) gebe koyun fetusları kesimden hemen 

sonra alındı. Çalışmada sadece tekiz fetuslar kullanıldı. Buz içinde laboratuara getirilen 

23 adet fetusta baş kuyruk mesafesi (CRL:Crown-Rump Length) ölçüldü, dış organ 

özellikleri kontrol edildi. Evans ve Sack (1973) tarafından şekillendirilmiş fetal büyüme 

eğrisi diyaframı kullanılarak fetusların yaşları hesaplandı (Tablo 3-1). 
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Tablo 3-1: İncelenen Fetusların Tahmini Yaşları 

Ağırlık(g) CRL(mm) Tahmini fetal yaş(gün) 

13,9 72 ~48 

18 74 ~49 

22,5 81 ~52 

24,9 100 ~56 

60 115 ~60 

63,46 116 ~60 

61 130 ~65 

139,5 152 ~69 

140 155 ~69 

164.2 160 ~73 

169,5 169 ~75 

194,02 180 ~78 

328 200 ~82 

271,8 220 ~87 

377 221 ~87 

356.2 225 ~88 

325 230 ~89 

292,3 235 ~90 

481,3 236 ~90 

592 252 ~92 

337,6 260 ~94 

1361 336 ~112 

2600 400 ~125 

 

3.1.2. Diseksiyon ve Doku Örneği Alma 

Fetusların sol arka ekstremiteleri disekte edilerek ST kası bistürü ile çıkarıldı. 

ST kasının seçilmesinin nedeni kas liflerinin tüm kas boyunca uzayan mekik şeklinde 

yapı göstermesi (Stickland 1983) ve postnatal tüm lif tiplerini içeren karma özelliği 

taşımasındandır. ST kasının bu özelliği, gelişimin herhangi bir döneminde kesit 

almamız ve kas lif saysının doğru hesaplamasında önemlidir. Ekstremite ve kaslar 

çıkarıldıktan sonra 2 tür işlemden geçirildi. 

1-Histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar için kasın tam ortasından 

3-5 mm kalınlığında transversal kesit alındı. Bu kesitler donmuş kesitlerde optimum 
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sıcaklığı koruyan madde (OCT) (BDH, UK) ve talk pudrası ile kaplanarak koyun ciğeri 

ile sarılıp bir mantara yapıştırıldıktan sonra sıvı azotta -170 °C’de donduruldu. Mantara 

monte etmek hızlı soğutma esnasında kasın parçalanmasını; talk pudra ve OCT ise 

donmaya bağlı artifakt oluşmasını önler (Dwyer, 1992). Çok küçük olan fetuslarda kas 

alınamadığından tüm sol arka ekstremite aynı işlemden geçirildi. Kaslar incelenmek 

üzere -70°C dondurucuda saklandı. 

2-Elektron mikroskobu kullanılarak yapılacak çalışmalar için kastan daha önce 

yukarda belirtilen kesitlerin hemen yanından yaklaşık 1mm³ büyüklüğünde kas dokusu 

alınarak bekletmeden Karnovski solusyonununda (0,1M sodyum kakodilat tamponlu  

%4 paraformaldehit ve %5 gluteraldehit, pH 7,4 ) tespit edildi (Karnovsky, 1965) ve 

+4°C’de saklandı. 

3.1.3. Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Çalışma İçin Kesit Alma ve Boyama  
Kas örnekleri dondurucudan çıkartılarak -20°C’ye ayarlanmış kriyostata (Bright 

marka) kondu. Örnekler OCT bileşiği ile metal bloğa yapıştırıldı. 10µm’lik seri 

transversal kesitler alındı. Arka ekstremitenin bulunduğu örneklerde ise kalça ve diz 

ekleminin ortasındaki alandan transversal kesitler alındı. 

Kesitlerin üzerine konulacağı lamlar tozların yapışmamasını ve kesitlerin lama 

iyice yapışmasını sağlayan 3’aminopropyltriethoxylane (APTES) (Sigma, UK) ile 

kaplandı. 

3.1.3.1. Histokimyasal Boyama 
Kesitler miyozin ATPaz aktivitesini görmek için Guth ve Samaha (1970) 

tarafından önerilen metodun modifikasyonu yapılarak uygulandı. Bu metot ile enzim 

aktivitesinin olduğu yerde metal presipitasyon oluşturulmaktadır. Bu enzim ATP’den 

bir fosfat ayrıştırır ve kobalt fosfat şeklinde çökelti oluşur. Kobalt fosfat, kobalt sülfide 

dönüşerek enzim aktivitesinin olduğu yerde koyu kahverengi bir çökelti oluşturur. 

Preinkubasyonda gerekli olan pH değerleri her tür ve yaş için spesifiktir. Ön çalışma ile 

fetal koyun için en uygun reaksiyonun pH 10,4’te gerçekleştiği görüldü. Yapılan işleme 

ait bu protokol aşağıdaki basamak sırasına göre gerçekleştirildi. 
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ATPaz Enzim Boyama Protokolü 

1) Kriyostatta kesilen kesitler kuruması için 1 saat kadar bekletildi. 

2) 10 dak. Süreyle %5 tamponlu formalin ile fiksasyon yapıldı (5 ml % 40 

formaldehit + 3,1 g sodyum kakodilat + 1g kalsiyum klorür + 11.5g sakroz + 

100ml distile su) 

3) 1 dak. süreyle yıkama (3,025g hidroksimetil aminometan(Tris, Sigma) + 25 ml 

0,18 M kalsiyum klorür + 225ml distile su; pH 7,8) gerçekleştiridi. 

4) Kesitler alkali solusyonda (6.7ml 2 amino-2-metil-1praponol (Sigma 221 buffer) 

+ 10ml 0,18M kalsiyum klorür + 80ml distile su; pH 10,4),15 dak. süre ile 

preinkubasyona bırakıldı. 

5) 1 dak. süreyle 2 kez yıkama (3,025g hidroksimetil aminometan + 25 ml 0,18 M 

kalsiyum klorür + 225ml distile su, PH 7,8) yapıldı. 

6) Tamponlu ATP solusyonunda (6,7ml 2 amino-2-metil-1praponol (Sigma 221 

Buffer) + 10ml 0,18M CaCl + 370mg potasyum klorür + 75mg ATP disodyum + 

80ml distile su; pH 9,4) 37 ºC’ de 50dak. süre ile inkubasyona bırakıldı. 

7) 30 sn süre ile 3 kez yıkama (%1 kalsiyum klorür) yapıldı. 

8) 3 dak. süreyle oda sıcaklığında %2 kobalt klorür uygulandı. 

9) 30 sn süreyle 4 kez yıkama (13,4ml 2 amino-2-metil-1praponol (Sigma 221 

buffer) + 160ml distile su; pH 9,4) yapıldı. 

10) 3 dak. süreyle oda sıcaklığında %1 amonyum sülfat uygulandı. 

11) Çeşme suyu ile yıkandı. 

12) Gliserin jel konularak lamel kapatıldı. 

Tüm kimyasallar belirtilmediği takdirde Sigma Chemicals (UK)’dan sağlanmıştır. 

3.1.3.2. İmmunohistokimyasal Boyama 

Kaslarda yavaş miyozin ekspresyonunu göstermek amacıyla kesitlere Avidin-

Biyotin kompleks immunoperoksidaz yöntemi ile monoklonal yavaş -MHC antikoru 

(NCL-MHCs; Novocastra, UK) uygulandı (Maier ve ark 1992). 
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Yavaş MHC antikoru ile Boyama Protokolü 

1) Kriyostatta kesilen kesitler kuruması için 1 saat normal ortamda bekletildi. 

2) Hidrofobik kalemle doku sınırları çizildi (Dako pen). 

3) Nonspesifik zemin boyasını önlemek için %1 keçi serumu (1ml keçi serumu + 

99 ml fosfat tampon solusyonu (PBS) )ile protein blokajı yapıldı.  

4) Primer antikor olarak slow myosin mouse monoklonal antikor (NCL-MHCs; 

Novocastra, UK;1:100) 120dak. süreyle uygulandı. 

5) %0,1 iyonik olmayan deterjan (1000ml PBS + 1ml Tween20 (Sigma)) ile 5 dak. 

süreyle 3 kez yıkama yapıldı. 

6) Biyotin ile konjuge sekunder antikor (B7264; Sigma, UK; 1:200) 60 dak. süreyle 

uygulandı. 

7) Fosfat Buffer Solusyonu (PBS, pH: 7,4) ile 5 dak. süreyle 3 kez yıkandı.  

8) Extravidin peroksidaz (E 2886; Sigma; UK; 1:200) 60 dak. süreyle uygulandı. 

9) %0,1 iyonik olmayan deterjan (1000ml PBS + 1ml Tween20 (Sigma)) ile 

yıkama yapıldı. 

10) Kromojen olarak diaminobenzidin (DAB, Sigma) ile 15 dak. süreyle boyama 

yapıldı. 

11) Distile su ile yıkandı 

12) Su bazlı kapama solusyonu dökülerek kapatıldı (Aqua Mount; BDH). 

Tüm kimyasallar belirtilmediği takdirde Sigma Chemicals (UK)’dan sağlanmıştır 

3.1.4. Transmisyon Elektron Mikroskopta İncelenmek Üzere Kesit Alma ve 
Boyama 

Örnekleri rezin  içine gömmeden önce kullanılacak tüm cam labaratuar 

malzemeleri yüzey temizleyici Betadet 101 (TAAB, UK) içinde bekletildi. 

Durulandıktan sonra etüve kondu. 

Karnovski solusyonunda tespit edilen kas doku örnekleri aşağıda gösterilen 

işlemlerden geçirildiler ve bloklandılar. 
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1) 0,1 M sodyum kakodilat ile yıkama (PH 7,2)                 (3X20 dak.)  

2) 0,1 M sodyum kakodilat tamponlu %1 osmiyum tetrosit ile ikincil fiksasyon   (60 

dak.) 

3) 0,1 MSodyum kakodilat ile yıkama (PH 7,2)                 (3X20 dak.) 

4) Dehidrasyon işlemi için farklı oran ve sürelerde etanolde döndürücü de bekletme 

   %30   Etanol                                 10 dak. 

   %50    Etanol                                10 dak. 

   %70   Etanol                                 20 dak. 

   %80   Etanol                                 60 dak. 

   %90   Etanol                                 60 dak. 

   %95   Etanol                                 60 dak. 

   %100   Etanol                               20 dak. 

   %100   Etanol                               20 dak. 

   %100   Etanol                               20 dak. 

5) Propilen oksit (BDH)                              (2X15 dak.) 

6) 1:1 propilen oksit: rezin gömme karışımı (epoksi;TAAB resin kit medium, UK)                       

60 dak. 

7) Rezin uygulanması                     (2X60 dak.) 

8) Rezinin polimerize olması için bloklanması (60 ºC’de 24 saat) 

9) Etüvden çıkarılması ve soğutulması 

1 µm kalınlığında yarı ince kesitler ultra mikrotom (Reichert Ultracut) 

kullanılarak lam üzerine alındı. Toluidin mavisi (Sigma, UK) ile boyandı. Işık 

mikroskobunda ön inceleme yapıldı. Bu inceleme dokunun pozisyonunu saptamak, kas 

liflerinin organizasyonunu görmek ve EM’de incelenecek alanı belirlemek amacıyla 

yapıldı. Kontron KS300 görüntü analiz cihazi (Zeiss, UK) ile fotoğrafları alındı. 

Uygun alanlar saptandıktan sonra bloklar küçültülerek elmas bıçakla 90-100 nm 

kalınlığında çok ince kesitler alındı. İnce kesitler 3mm bakır gritlere aktarıldı (200 
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hexagon, TAAB). Daha sonra 30 dak. uranil asetat solusyonu (1 g uranil asetat +100ml 

%50 alkol) ve 5 dak. da kurşun sitrat solusyonu (1,33 g kurşun nitrat+1,76 g sodyum 

sitrat +30 ml distile su +8 ml 1N sodum hidroksit) ile boyanarak kontrastlama işlemi 

yapıldı. Bu şekilde hazırlanan kesitler transmisyon elektron mikroskopta (TEM: Jeol 

1200 Ex) incelenerek elektron mikrografları çekildi. 

Tüm kimyasallar belirtilmediği takdirde TAAB (UK)’dan sağlanmıştır. 

3.1.5. Ölçüm ve Değerlendirmeler 
ATPaz ve yavaş MHC antikor ile boyananan kesitler görüntü analiz cihazi ile 

incelendi. Fetal 60. gün ve fetal 125. gündeki ST kasının kesit alanı belirlendi. Bu kas 

kesit alanının %3’lük kesiminde kasın yüzeysel ve derin tabakalarını da içine alacak 

şekilde bir uçtan diğer karşı uca doğru sayım yapıldı. 60. günde merkezinde vakuol 

bulunan, büyük ve yavaş miyozin antikor boyamaya cevap veren lifler primer kas lifi 

olarak değerlendirilip sayıldı. Fetal 125. günde artık kas lifleri ATPaz boyama ile 

belirgin olarak farklılaşmıştı. 125. günde düşük ATP az aktivitesine sahip olan primer 

kas lifleri  ATPaz boyamada açık renk boyandığından 125. günde merkezi, büyük ve 

ATPaz boyama ile açık boyanan kas lifleri sayıldı. Bu şekilde 60 günlük fetuslardaki 

primer liflerin sayısı hafif ve şiddetli  besin kısıtlamasının yapıldığı çalışmalardaki  

kontrol gruplarındaki 126 günlük  fetuslar ile de karşılaştırılabildi. 

Kalitatif incelemeler, elektron mikrograflar ve görüntü analiz cihazından elde edilen 

boyalı kesitler incelenerek yapıldı. Bu incelemelerden ve kantitatif bulgulardan koyun 

fetusunda primer ve sekunder kas liflerinin oluşumu tanımlanabildi. 

3.2. Maternal Besin Kısıtlaması Çalışması 

Hafif (Deney A) ve şiddetli (Deney B) maternal besin kısıtlamasının gelişmiş 

fetus kas gelişimine etkisi incelendi. 

3.2.1. Hayvan Materyali 

Deney A için toplam 13 koyun Deney B için toplam 14 adet Welsh Mountain 

ırkı koyun kullanıldı. Her iki deneyde de daha önce doğum yapmış, aynı yaşa, aynı 

ağırlığa ve aynı vücut kondüsyonuna sahip olan koyunlar kullanıldı. Her iki deneyde 

çiftleşme normal üreme mevsimi olan Kasım ayında 1 yıl arayla gerçekleştirildi. 

Koyunların östrus senkronizasyonu için vajinal progesteron süngerleri kullanıldı 

(Chrongest, Intervet). 12 gün sonra vajinal süngerler çıkartılarak aynı koçlar ile koç 
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katımı gerçekleşti. Koyunun koçla çiftleştiği gün gebeliğin başlangıcı olarak kabul 

edildi. 16.günde intravenöz kan örnekleri alınarak ELISA testiyle progesteron 

seviyesine bakıldı. Düşük pregesteron seviyesine sahip olanlar tekrar koç katımına 

sunuldu. 60. günde ultrason ile tekrar gebelik kontrolü yapıldı. Sadece tekiz yavru veren 

koyunlar çalışmaya dahil edildi. İkiz yavru verenler çalışmadan çıkarıldı. 

3.2.2. Beslenme 

3.2.2.1. Deney A-Hafif Maternal Besin Kısıtlaması  
Deneyde aynı yaş, ağırlık ve kondüsyon skoruna sahip senkronize olmuş 13 adet 

koyun kullanıldı. Hayvanlar gebe kalmadan önce 7 tanesi kontrol grubuna 6 tanesi besin 

kısıtlaması yapılan gruba rastgele dağıtıldı. Koyunlar arasında hiyerarşik beslenme 

sistemi var olduğundan her koyun belirtilen şekilde besin alabilmesı için ayrı 

padoklarda barındırıldı. Yerler talaş ile kaplandı. Tüm hayvanlara su ad libitium verildi. 

Hayvanlara kaba ve konsantre yemi kapsayan tam pelet yem (RVC tam koyun pelet 

yemi) verildi (Tablo 3.2). Hayvanların gebelik dönemine göre ayarlanan rasyonlar 

İngiltere Tarım ve Gıda Konseyinin hazırladığı kitapçıktaki önerilere uygun olarak 

verildi (AFRC 1993).  

Tablo 3-2: Tam Pelet Koyun Yemi Formulasyonu 

                                        RVC Tam Koyun Pelet Yemi 

Protein  %15                                      ME 10,81MJ/kg 
Yağ  %2.5                                          VitA 1000 I.U/kg 
Lif  %16.6                                          VitD3 2500I.U/kg 
Kül %8.4                                            VitE(alfa tocopherol) 12 I.U/kg 
Kuru madde %88,4 

İçerik: arpa, buğday, pişmiş tahıl, tam yağlı soya, melas, saman, çayır, kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat 
tuz ve vitamin/mineral karması 

 

 

Besin kısıtlaması GBİ’nin miktarı, yemdeki tüm bileşenler aynı oranda 

azaltılarak yapıldı. Kontrol grubuna tüm gebelik süresince besin kısıtlaması 

yapılmazken deneme grubundaki hayvanlar gebeliğin başlangıcından (0 gg) 70. gebelik 

gününe (70 gg) kadar %85 GBİ ile beslendi. Gebeliğin geri kalan bölümünde ise besin 

kısıtlaması yapılmadı Şekil (3.1). Çalışmada tekiz fetuslar kullanıldığından ikiz yavru 
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veren 3 koyun (2’si kontrol, 1’i %85 GBİ) ilerleyen dönemde çalışmadan çıkarıldı. 

Gebeliğin 126±1 gününde post mortem (PM) çalışmalar yapıldı. 

 

 

Şekil 3-1: Deney A- Hafif besin kısıtlamasının şematik gösterimi.  

GBİ: Günlük Besin İhtiyacı, PM: Post Mortem, gg: gebelik günü 

 

3.2.2.2. Deney B-Şiddetli Maternal Besin Kısıtlaması  
Koyunlar gebe kalmadan önce 7 tanesi kontrol, 7 tanesi besin kısıtlaması yapılan 

gruplara rastgele ayrıldı. Hayvanlar Deney A’da belirtildiği gibi barındırılarak aynı tam 

pelet koyun yemi ile beslendi. Besin kısıtlaması GBİ’nın miktarı, yemdeki tüm 

bileşenler aynı oranda azaltılarak yapıldı. Tüm hayvanlara su ad libitium verildi. 

Kontrol grubundaki hayvanlara besin kısıtlaması uygulanmazken, besin kısıtlaması 

yapılan grup 0-70 gg arasında % 50 GBİ ile beslendi. Gebeliğin geri kalan bölümünde 

ise besin kısıtlaması yapılmadı (Sekil 3-2). Çalışmada tekiz fetuslar kullanılacağından 

her iki gruptan ikiz yavru veren 2’şer koyun ilerleyen dönemde çalışmadan çıkarıldı. 

Gebeliğin 126±1. gününde PM çalışmalar yapıldı. 

 

 

 

 

 

Kontrol 

     n:5 

% 85GBİ 

     n:5 

%100 GBİ                         %100 GBİ

İ İ%85 GBİ                            %100 GBİ

                     0 gg                      70 gg                           PM 

                                                                                    126±1 gg 
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Şekil 3-2: : Deney B-Şiddetli besin kısıtlamasının şematik gösterimi 

GBİ: Günlük Besin İhtiyacı, PM: Post Mortem, gg: gebelik günü 
 

 

3.2.3. Fetus ve Doku Örneklerinin Alınması 
Her iki deneyde de (Deney A ve Deney B ) gebeliğin yaklaşık 126. gününde 

(normal gebelik süresi: 147 gün) koyunlar intravenöz pentabarbütan (40 ml Euthatal; 

Rhône Mèriux, Harlow; UK) enjeksiyonu yapılarak sakrifiye edildi. Önceden ultrasonla 

belirlenen tekiz fetuslar alındı. Ağırlıkları ve CRL ölçüldü. Alınan fetuslardan ST kası 

disekte edildi. Tartıldıktan sonra tam ortasından enlemesine kesit alındı. Bu kesitler 

miyogenez çalışmasında olduğu gibi OCT bileşiği ve talk pudra ile kaplanıp koyun 

ciğeri ile sarılarak bir mantara yapıştırıldı (Dwyer 1992). Sıvı azotta -170 °C’de 

dondurulduktan  sonra incelenmek üzere -70°C’de dondurucuda saklandı. 

3.2.4. Kesit alma ve Boyama  
Kas örnekleri dondurucudan çıkartılarak -20°C’ye ayarlanmış kriyostata kondu. 

Örnekler OCT bileşiği ile metal bloğa yapıştırıldı. 10µm’lik seri transversal kesitler 

alındı. Miyogenez çalışmasında uyguladığımız ATPaz boyama protokolü ile pH 10,4’ 

de boyama yapıldı (Guth ve Samaha 1970). 

3.2.5. Sayım 
Her fetus için ST kasının tüm kesit alanı belirlendi. Bu alanın %3’lük bölümü 

hesaplandı. Kas kesitinin % 3’lük alanı, kas liflerinin belirlenmesinde istatistik açıdan 

önemli varyasyonu korumak için yeterli bulunmuştur (Dwyer 1992; Jimenez 1975). 

Görüntü analiz cihazıyla belirlenen mikroskobik görüntü alanlarında yüzeysel ve derin 

tabakaları kapsayacak şekilde kasın %3 bölümünde kas lifleri sayıldı. ATPaz alkali 

boyamada koyu renk veren kas lifleri sekunder lif, açık renk olanlar görünürde-primer 

Kontrol 

     n:5 

%50 GBİ 

     n:5 

%100 GBİ                         %100 GBİ

İ İ%50 GBİ                            %100 GBİ

                      0 gg                     70 gg                           PM 

                                                                                     126±1 gg 
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lif olarak değerlendirildi. ATP az boyama yöntemiyle görünürde -primer, sekunder ve 

toplam kas lifi sayısı sayıldı. Elde edilen verilerle tüm kas kesitindeki görünürde-

primer, sekunder ve toplam kas liflerinin sayısı hesaplandı.  

3.2.6. İstatistiksel Değerlendirmeler 
Deney A ve Deney B için istatistiksel hesaplamalar, Windows SPSS (Statistical 

Programme for Soccial Science Ver 10.0) programı kullanılarak Bağımsız Örnekleme t 

testi metodu ile yapıldı.  

3.3. Kullanılan Cihaz veMalzemeler 
Kriyostat                                                                                     Bright 

Görüntü Analiz Cihazı                                                                KS300, Zeiss 

Ultra Mikrotom                                                                           Reichert Ultracut 

Transmisyon Elektron Mikroskop                                              Jeol 1200 Ex 

Bakır Grit                                                                                    200 hexagon, TAAB 

Osmium tetroksit                                                                        TAAB 

Sodyum kakodilat                                                                       TAAB 

Kurşun nitrat                                                                               TAAB 

Sodyum sitrat                                                                              TAAB 

3’aminopropyltriethoxylane (APTES)                                        Sigma 

Primer slow myosin monoklonal antikor                                    NCL-MHCs, Novocastra 

Sekunder antikor                                                                          B7264, Sigma 

Extravidin peroksidaz                                                                  E2886, Sigma 

Keçi Serumu                                                                                G9023, Sigma 

Tween 20                                                                                     Sigma 

Aqua Mount                                                                                 BDH 

Betadet 101                                                                                  TAAB 

Toluidin Mavisi                                                                            Sigma 

Rezin                                                                                            Epoksi, TAAB 
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Propilen oksit                                                                               BDH 

hidroksimetil-aminometan( Tris)                                                 Sigma 

2-amino-2metil-1propanol                                                           Sigma 221 Buffer,Sigma 

ATP disodyum  tuzu                                                                     Sigma 

Amonyum sülfat                                                                           Sigma 

Kobalt klorür                                                                                 Sigma 

Diaminobenzidin (DAB)                                                               Sigma 

Kalsiyum klorür                                                                            Sigma 

Potasyum klorür                                                                            Sigma 

Hidrofobik kalem(Dako pen)                                                        Sigma 
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4. BULGULAR 

4.1. Koyunda Miyogenez Çalışması 
Elde edilen seri kesitler yavaş MHC antikoru veya alkali preinkubasyonda 

ATPaz boyama ile boyandı (Şekil 4.1). Antikor boyama, ATPaz boyama ile uyumlu 

bulundu. Şekil 4.1a, alkali preinkubasyonda miyozin ATPaz aktivitesini göstermektedir. 

Primer kas liflerinin ATPaz aktivitesi sekunder kas liflerinden daha azdır ve açık renkte 

boyanmıştır. Şekil 4.1b ise ATPaz boyamada açık renk boyanan bu primer (veya 

görünürde primer olan) kas liflerinin yavaş miyozin antikor ile kuvvetli reaksiyon 

verdiğini göstermektedir. 

Çalışmamızda 60. günde ortasında boşluk (vakuol) bulunan, büyük, merkezi, 

yavaş MHC antikoru ile boyanan primer kas lifleri sayısı 13647 iken 125. gündeki 

büyük, merkezi ve yavaş MHC ekspresyonu yapan kas liflerinin (primer veya 

görünürde primer) sayısı 28000’dir.  

EM, histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalara dayanarak kasın 

gelişimi Şekil 4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.6, Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de 

detaylandırılmıştır. Bu figürlere dayanarak kas liflerinin oluşumu Şekil 4.9’da tasvir 

edilmiştir.  

Fetusun 48. gününde sadece primer kas lifleri mevcuttur. Primer kas lifleri çapı 

büyük, ortası boşluklu (vakuollü), ve yavaş miyozin antikoru ile boyanırlar. Toplu halde 

bitişik, gruplar halinde görülmektedirler (Şekil 4.3a). 

Fetusun 52. gününde çapı büyük olan primer kas liflerinin çevresinde küçük 

sekunder liflerin oluşmaya başladığı görülmektedir (Şekil 4.3bi). Sekunder liflerin 

bazıları yavaş MHC antikoru ile boyanmıştır (Şekil 4.3bii). 

Fetusun 56. gününde EM’de görüldüğü üzere sekunder lifler primer liflerin 

çevresinde yerleşmiştir (Şekil 4.5). Yavaş-miyozin antikor boyama ile de bu küçük 

sekunder lifler pozitif boyanmıştır (Şekil 4.3 cii). 

Fetusun 60 gününde küçük sekunder kas liflerinin sayısı artmaya başlamıştır 

(Şekil 4.3 di). Sekunder liflerin bazıları yavaş MHC antikor ile pozitif boya almıştır. 

(Şekil 4.3 dii). Bunların çaplarının hala küçük olduğu görülmektedir. EM’de görüldüğü 

üzere sekunder lifler hala primer lifleri destek olarak kullanmaktadır (Şekil 4.6). 
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Fetusun 69. gününde sekunder kas liflerinin çapı büyümüştür. Yavaş MHC 

antikoru ile boyanan sekunder liflerin de çapı artmıştır (Şekil 4.4 eii). E.M’de görüldüğü 

üzere hala primer liflerle yakın temas halinde görülmektedir (Şekil 4.7). 

Fetusun 87. gününde. Şekil 4.4 fii’de görüldüğü gibi tüm büyük yavaş lifler 

birbirinden ayrı gözükmektedir. Bu liflerin çevresinde oluşacak yeni küçük, sekunder 

lifler muhtemelen sadece hızlı MHC eksprese eder. Yeni oluşan bu sekunder liflerin 

sayılarının artmasıyla kas lifleri birbirine daha çok yakınlaşmıştır (Şekil 4.4 fi). 

Fetusun 112 gününde tüm kas lifleri oluşmuş olarak görülmektedir. Kas 

demetleri kas lifleri oluştuğundan dolayı daha kompakt halde görülmektedir. (Şekil 4.4 

gi). Tüm kas lifleri aynı boyuttadır. Büyük, yavaş-MHC antikoru ile boyanan lifler 

birbirlerinden uzakta ayrı olarak gözükmektedir (Şekil 4.4 gii ). 

Fetusun 125 gününde geç fetusta merkezi, büyük, yavaş MHC ekspresyonu 

yapan sekunder liflerin bazıları, tıpkı primer lifler gibi ATPaz boyama ile açık renk 

boyanmaktadır (Şekil 4.2). 

Bu gözlemler ışığında çalışmamızın ikinci aşamasında geç dönem fetusta  

büyük, merkezi, yavaş MHC ekspresyonu yapan tüm lifleri (gerçek primer + primer 

görünümlü sekunder lifler) görünürde-primer lifler olarak adlandırdık. 

Gelişmiş geç fetusta ST kasının yüzeysel ve derin kısımlarındaki kas liflerinin 

düzeni Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Yüzeysel kısımda bir demetteki koyu renkle 

boyanmış hızlı kasılan liflerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Derin kısımda 

ise kas liflerin çapının daha büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca hızlı kasların alt tipleri 

derin kısımda kolaylıkla ayırt edilirken yüzeysel kısımda bu alt tipler ayırt edilmemiştir. 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-1: 94 günlük fetusta ATP az boyama ile yavaş MHC antikor boyamanın uyumu. 

                  (X 40 objektif) 

                 a)ATPaz alkali boyama                            b)Yavaş-MHC antikor boyama  
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Şekil 4-2:125 günlük fetusta ST kasının miyozin ATPaz ile boyanması, pH:10,4. 

                     (X20 objektif). 
                     a)yüzeysel kısım b) derin kısım  
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Şekil 4-3: Fetusun 48, 52, 56, 60. günlerinde alınan kas kesitleri.  

                     i) Rezinli kesitte toluidin-mavisi ile boyama (ai, bi, ci: X20 objektif;  di: X40 objektif)) 
                     ii) Dondurulmuş kesitte  yavaş MHC ile boyama (aii, bii, cii, dii: X40 objektif) 
F48: 48 günlük fetus; F52: 52 günlük fetus; F56:56 günlük fetus; F60: 60 günlük fetus. 

 

F48 

F56 

F60 

a)i 

c)i 

b)i 

d)i

F52 

Sekunder 

a)ii 

b)ii 

c)ii 

d)ii 

Sekunder 
 

Sekunder 
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Şekil 4-4: Fetusun 69, 87, 112 günlerinde alınan kas kesitleri. 

                     i)Toluidin-mavisi  ile boyama (ei, fi, gi: X20 objektif) 
                     ii) Dondurulmuş kesitte yavaş-MHC ile boyama -(eii: X40;  fii, gii: X20 objektif) 
F69: 69 günlük fetus; F87: 87 günlük fetus; F112: 112 günlük fetus. 
 

 

 

 

 

 

F87 

g)i 

F112 

f)i 

F69 

e)ii

f)ii 

g)ii 

e)i 
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Şekil 4-5: EM’de 56 günlük fetal kas kesiti.  

                      (Primerlerin çevresinde 2-3 tane sekunder lif  görülüyor.) 

 

 

 

Şekil 4-6: EM’de 60 günlük fetal kas kesiti.  

                     (Primer ve sekunderler topluluk halinde bulunuyor.) 

 

Sekunder lif 

Primer lif 
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Şekil 4-7: EM’de 69 günlük fetal kas kesiti.  

                 (Primer lifler ve çevresinde çok sayıda sekunder lifler bir arada topluluk halinde bulunuyor). 

 

    

Şekil 4-8: EM’de 72 günlük fetal kas kesiti. 
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Sekunder liflerden köken alan görünürde primerlerin çevresinde oluşan sekunder lifler tersiyer lifler olarak da 
adlandırılır. 

Şekil 4-9: Koyunda miyogenez tasviri.  

=görünürde-primer 

(sekunder liften köken alan) 

F87 F125

F60 F69 

=Primer  =Sekunder 

F48                              F52                                      F56 
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4.2. Maternal Besin Kısıtlaması Çalışması 

4.2.1. Maternal ve Fetal Vücut Parametreleri 
Hafif (Deney A) ve şiddetli (Deney B) besin kısıtlaması yapılan koyun ve 

fetuslara ait vücut parametreleri sırasıyla Tablo 4-1 ve Tablo 4-2’de verilmiştir. 

Deney A’da %85 GBİ grubunda gebeliğin 126. günündeki maternal ağırlık 

kontrol grubuna göre düşük, fetal ağırlık, fetal CRL, fetal ST ağırlığı, fetal ST uzunluğu 

ve fetal ST kesit alanı ise kontrol grubuna göre yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel 

açıdan önemli bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Deney B’de ise %50 GBİ grubunda kontrol grubuna göre yukarda söylenen tüm 

parametrelerde bir yükselme olmasına rağmen burada da gruplar arasında istatistiksel 

açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 4-1: Deney A da Kontrol ve %85 GBİ grupları arasında bazı parametrelerinin 
karşılaştırılması. 

                   (Ortalama değerler standard hatalar ile verilmiştir.) 

Parametre 

                                                        

Kontrol %85 GBİ       

 

P 

Koyun ağırlığı (kg) 

Fetal ağırlık(kg)       

Fetal CRL (cm)                               

Fetal ST ağırlığı(gr)                 

Fetal ST uzunluğu (mm  

Fetal ST kesit alanı (mm²)              

51,5±2,3471 

    2,51± 0,2276 

47,7±0,8944 

   3,45±0,4299 

51,3±2,6260 

136,94±12,2330 

47,6±2,4718 

     2,84 ±0,1173 

        49,2±1,3468 

        4,08±0,4049 

        53,3±3,1192 

  141,88±17,7086 

0,285    NS 

0,283    NS 

0,360    NS 

0,327    NS 

0,641    NS 

0,820    NS 

 

N.S.=Gruplar arasında tüm parametrelerde istatistiksel önemde fark bulunmamaktadır (P>0,05). 
CRL: baş kuyruk uzunluğu; ST: m semitendinosus, 

 

 

 

n:5 n:5            
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Tablo 4-2: Deney B’ de Kontrol ve %50 GBİ grupları arasında bazı parametrelerinin                                  

                  karşılaştırılması  (Ortalama Değerler standard hatalar ile verilmiştir.) 

Parametre Kontrol 

 

%50 GBİ 

 

P 

Koyun ağırlığı (kg) 

Fetus ağırlığı(kg)       

Fetal CRL (cm)                                    

Fetal ST ağırlığı(gr)                 

Fetal ST uzunluğu (mm  

Fetal ST kesit alanı(mm²)                     

50,7±1,1266 

2,30±0.1640 

43,2±1.1541 

4,05±0,3227 

51,3±4,6667 

142.16±10,1832 

55,5±3,1445 

3,03±0,4433 

46,5±1,3862 

4,88±0,4841 

56,6±3,5299 

155,06±10,5821 

0,212     NS 

0,201     NS 

0,108     NS

0,221     NS 

0,400    NS 

0,405     NS 

N.S.=Gruplar arasında tüm parametrelerde  istatistiksel önemde fark bulunmamaktadır (P>0,05). 
CRL: baş kuyruk uzunluğu; ST: m semitendinosus 

 

4.2.2. Kas Lif Sayısı 
Deney A ve Deney B’de kontrol gruplarındaki görünürde primer liflerin sayısı 

sırasıyla ortalama 28870 ve 28094 bulunmuştur (Şekil 4.14 ve Şekil 4.15). Her iki 

deneyde kontrol gruplarında görünürde-primer liflerin sayısı miyogenez çalışmamızdaki 

125 günlük fetusun görünürde-primer lif sayısı (28000) ile uyumlu bulunmuştur. 

Hafif maternal besin kısıtlamasının yapıldığı Deney A’da, fetal ST kasındaki 

görünürde-primer, sekunder ve toplam kas lifi sayısı sırasıyla Şekil 4.14’te 

gösterilmiştir. 

Şiddetli maternal besin kısıtlamasının yapıldığı Deney B’de fetal ST kasındaki 

görünürde-primer, sekunder ve toplam kas lifi sayısı Şekil 4.15’te gösterilmiştir. 

Sonuçlar Şekil 4-10’daki görüntüye göre yapılmıştır. 

Her iki deneyde de besin kısıtlaması yapılan gruplarda kontrol gruplarına göre 

görünürde-primer, sekunder ve toplam kas lifi sayısında (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12) 

istatistiksel açıdan önemli bir azalma görülmüştür (p<0,05). 
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Deney A’da %85 GBİ ile beslenen besin kısıtlaması yapılan grupta toplam kas 

lifi sayısındaki azalma kontrol grubuna göre %17,2’dir. Sekunder ve görünürde primer 

kas liflerindeki azalma sırasıyla %17 ve %19,4’tür. Deney B’de ise %50 GBİ ile 

beslenen besin kısıtlaması yapılan grupta toplam kas lifindeki azalma kontrol grubuna 

göre %22 iken sekunder ve görünürde primer liflerdeki azalma sırasıyla %22 ve % 22.4 

tür (Tablo 4.3). 

 

Tablo 4-3: Deney A ve Deney B’de besin kısıtlaması uygulanan gruplarda kontrol 
gruplarına göre kas lifleri sayısındaki % azalma değerleri.                                                           

 
Toplam Kas Lifinde 

Azalma 

Sekunder Lifte 

Azalma 

Görünürde-PrimerLifte 

Azalma 

DENEYA %17.2 %17 %19.4 

DENEY B %22 %22 %22.4 

 

 

 

          Şekil 4-10: 126. günlük fetal kas kesitinin ATPaz ile boyanması.                                                              

                                     Görüntü % 50 GBİ grubundan alınmıştır.(X40 objektif) 
                                     (Açık renkte boyananlar görünürde primer, koyu renk boyananlar sekunder lif) 
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Şekil 4-11: Deney A, Kontrol ve % 85 GBİ grupları arasında fetal ST’da görünürde-
primer, sekunder toplam kas lifi sayılarının karşılaştırılması.  

                        a-görünürde primer kas lifi  sayısı  
                        b-sekunder kas lifi sayısı 
                        c-toplam kas lif sayısı  
Gruplar arasında tüm parametreler için istatistiksel açıdan önemli fark bulunmaktadır.(a,b, c *p< 0.05) 

*

*

*
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Şekil 4-12: Deney B, Kontrol ve %50 GBİ grupları arasında fetal ST’da görünürde-
primer, sekunder toplam kas lifi sayılarının karşılaştırılması.  

                        a-görünürde primer kas lifi  sayısı  
                        b-sekunder kas lifi sayısı 
                        c-toplam kas lif sayısı  
Gruplar arasında tüm parametreler için istatistiksel açıdan önemli fark bulunmaktadır.(a,b, c *p< 0.05) 

 

*

*

*
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5. TARTIŞMA 

5.1. Koyunda Miyogenez 
Miyogenez ve uterustaki çevresel koşulların fetusta miyogeneze etkisini inceleyen 

çalışmalar daha çok domuz üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni domuz 

ve insan arasındaki anatomik ve fizyolojik benzer özelliklerin herhangi bir laboratuvar 

hayvanından daha fazla olması (Miller ve Ullrey 1987; Hughes, 1986) ve batı 

toplumunda domuz etinin çok fazla tüketilmesinin yanında domuz kasının diğer çiftlik 

hayvanlarına göre göre ayırt edici özelliğinin olmasıdır. Çalışmamızda geç dönem 

koyun fetusunda ST kasının yüzeysel ve derin tabakalardan oluştuğu görüldü. 

Sivachelvan ve Davies (1981) ST kasının koyunda derin ve yüzeysel kısımlardan 

oluştuğunu, Suziki ve Tamate (1981)’de derin kısımda yavaş kas liflerinin daha fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. Domuz ST kasının da koyundaki gibi derin ve yüzeysel 

tabaklardan oluştuğu bildirilmiştir (Dwyer 1992). Domuzda her bir metabolik demet 

(Handel ve Stickland 1987; Dwyer 1992; Wigmore ve Stickland 1983) bir primer kas 

lifini ve çevresindeki sekunder lifleri temsil eder. Her metabolik demetteki kas liflerinin 

sayısı yüzeysel ve derin tabakalarda aynıdır. Domuzda yüzeysel ve derin tabakalardaki 

metabolik kas demetlerinde yavaş ve hızlı kas liflerinin oranları farklıdır fakat, kas lif 

sayısı aynıdır. Çalışmamızda domuzda görülen ve genel kabul görmüş bu yapı 

görülmedi. Koyunda yüzeysel kısımdaki kas demetleri derin kısma göre kas lif sayısının 

fazla olması nedeniyle daha büyük izlendi (Şekil 4.2). Çalışmamızın 2.aşamasında 

maternal beslenmenin primer, sekunder ve toplam kas lifleri sayısı üzerine etkisini 

araştırırken koyun ST kasının derin ve yüzeysel tabakaları arasındaki farklılığı 

gözönünde bulundurarak, kas lifleri her iki tabakayı içine alacak şekilde bir uçtan diğer 

uca doğru sayıldı. Derin ve yüzeysel kısımlardaki kas lifleri arasında büyüklük farkı 

olduğu gözlendi. Bu fark her iki kısmın farklı dönemlerde oluşmasından kaynaklanmış 

olabilir.Yüzeysel kısımda hızlı TipII’nin iki alt tipinin görülmemesinin sebebi de ST 

kasında yüzeysel kısmın daha geç dönemde oluşması ile açıklanabilir. White ve ark. 

(1978) erişkin koyunda quadriceps kasında Tip II kas liflerini NADH-TR ve miyozin 

ATPaz aktivitesine göre TipII A ve Tip II B olarak sınıflandırırken, 125 günlük fetal 

koyun ST kasında α (hızlı) kas liflerinin iki alt tipi (αR ve αW) SDH boyama ile ayırt 

edilmiştir (Ashmore ve ark 1972). Ancak Suziki ve Cassens (1983) tip II liflerin yeni 

doğan ve genç kuzularda pH aktivitesine göre Tip IIA ve Tip IIB’ ye ayrılmadığını ileri 
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sürmüşlerdir. Bizim çalışmamızda ise geç dönem fetusta sadece derin tabakada Tip IIA 

ve Tip IIB alkali –ATPaz aktivitesi ile ayırt edilmiştir (Şekil 4.2). Yüzeysel tabakada 

TipII’lerin ayırt edilememesinin sebebi bu kısmın gelişiminin daha sonra 

şekillenmesiyle açıklanabilir. 

Tüm memeli kaslarında primer liflerin başlangıçta yavaş MHC ekspresyonu, 

sekunder liflerin ise hızlı MHC ekspresyonu yaptığı ileri sürülmektedir (Wigmore ve 

Dunglison 1998 Cho ve ark 1993, Pin ve Merrifield 1993, Condon ve ark 1990,Vivarelli 

ve ark 1988). Ashmore ve ark. (1972) koyun fetal kasında primer kas liflerini β lifler 

olarak, sekunder kas liflerini ise α lifler olarak sınıflandırmıştır. Ashmore ve ark. (1972) 

primer liflerin fetusun 50. gününe kadar oluştuğunu ve sekunder liflerin 60-140. günleri 

arasında şekillendiğini bildirmektedirler. Maier ve ark. (1992) ise yavaş, merkezi, 

büyük kas liflerinin fetal 100. güne kadar sayılarının arttığını belirtmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda da yavaş, merkezi, büyük kas liflerinin sayısının 125. güne kadar artması  

Maier ve ark. (1992)’nın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ontojeni çalışmamızda 

büyük, yavaş, MHC ekspresyonu yapan primer liflerin etrafındaki küçük yavaş MHC 

ekspresyonu yapan sekunder liflerin fetusun 52. gününde görülmeye başlandığı 

gözlemlendi. Bu küçük ve yavaş MHC ekspresyonu yapan liflerin çaplarının yaklaşık 

69. gün civarında büyüdüğü ve daha sonra bunların göç ederek yeni oluşacak sekunder 

lifleri (tersiyer) oluşturmak için çerçeve görevi gördüğü izlendi. Bu nedenle geç dönem 

fetusta görülen büyük, merkezi, yavaş MHC ekspresyonu yapan liflerin (görünürde-

primer) bazılarının aslında sekunder liflerden köken aldığı sonucuna varıldı (Şekil 4.9).  

Sekunder lifleri oluşturan fetal miyoblastların hızlı MHC ekspresyonu yapan 

sekunder lifleri oluşturduğu bildirilmesine (Wigmore ve Dunglison 1998; Pin ve 

Merrifield 1993; Condon ve ark 1990) rağmen kültür ortamında fetal dönemde fare ve 

insan fetal miyoblastların hem yavaş hem de hızlı kas liflerini beraber ürettiği (Robon 

ve Hughes1997; Cho ve ark 1993) bulgusu sonuçlarımızı desteklemektedir. Yine kültür 

ortamında gerçekleştirilen fakat sıçanlarda yapılan başka bir çalışmada embriyonik 

miyoblastların yavaş MHC ekspresyonu yapan primer lifleri, fetal miyoblastların ise 

hızlı ve yavaş MHC ekspreyonu yapan sekunder lifleri oluşturduğu gözlemlenmiştir 

(Torgan ve Daniel 2001). Pin ve ark. (2002) ise sıçanlarda yaptıkları in vivo 

çalışmalarda sekunder liflerin birkaç farklı MHC izoformunu eksprese edebildiklerini 

göstermiş ve sonuç olarak da fetal miyoblastların bir kısmının TipIIA lifini oluşturmak 
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üzere programlandığını ve bundan dolayı sekunder liflerin bir kısmı TipIIB’ye 

olgunlaşırken, bir kısmının TipIIA ve Tip I arasında adapte olabileceğini belirtmişlerdir. 

Bu bildirimler sekunder liflerin oluştukları anda yavaş MHC ekspresyonu 

yapabileceğini de göstererek sonuçlarımızı desteklemektedir. 

5.2. Maternal Besin Kısıtlaması 

5.2.1. Maternal ve Fetal Parametreler 
Gebeliğin ilk yarısında hafif ve şiddetli besin kısıtlamasına maruz kalan 

koyunların maternal ağırlığında kontrol gruplarına göre istatistiksel açıdan önemli bir 

fark bulunmadı. Hafif besin kısıtlamasına maruz kalan gebe koyunların ağırlığı kontrol 

grubuna göre daha az fakat şiddetli besin kısıtlamasına maruz koyunların ağırlığı 

kontrol grubuna göre daha fazla bulundu (Tablo 4.1 ve Tablo 4.2). Bunun nedeni 

şiddetli besin kısıtlamasından sonra normal besin alımına geçildiğinde koyun ağırlığının 

telafi edici büyüme göstererek daha hızlı bir şekilde ağırlığının artmış olmasıyla 

açıklanabilir (Boğa ve ark. 2008) 

Hafif ve şiddetli besin kısıtlamasına maruz kalan geç fetuslarının vücut 

ağırlıkları ve CRL’lerinde kontrol gruplarına göre istatistiksel açıdan önemli bir fark 

bulunmadı. Gardner ve ark. (2007)’larının % 50-60 metabolik enerji kısıtlamasıyla 

Welsh Mountain ırkı koyunlarda yaptığı çalışmada gebeliğin ilk yarısında yapılan besin 

kısıtlamasının kuzuların doğum ağırlığında bir değişikliğe sebep olmadığı fakat geç 

dönem gebelikte yapılan besin kısıtlamasının kuzuların doğum ağırlığına etkisi olduğu 

bildirimi sonuçlarımızla uyumludur. Bulgularımız ve bu konuda yapılan araştırmalar 

gebeliğin ilk yarısında yapılan besin kısıtlamasının doğum ağırlığı ile ilişkili olmadığını 

açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim, doğum ağırlığı söz konusu olduğunda gebeliğin 

geç döneminin önemli olduğu vurgulanmıştır (Daniel ve ark. 2007). 

Hafif ve şidetli besin kısıtlamasına maruz kalan fetusların ST kasının ağırlığı, 

uzunluğu ve kesit alanında kontrol gruplarına göre istatistiksel açıdan bir fark 

bulunmadı. Fakat besin kısıtlamasına maruz kalan fetusların tüm parametrelerinde az da 

olsa artış gözlendi(Tablo 4.1 ve Tablo 4.2). Bunun nedeni gebeliğin ikinci yarısında 

normal beslenme düzeyine geçince telafi edici büyümenin etkisiyle açıklanabilir (Boğa 

ve ark. 2008).  



 52

Her iki deneyde de besin kısıtlaması yapılan gruplarda kas kesit alanları daha 

büyük ve kas ağırlıkları daha fazla olmasına rağmen toplam kas lif sayısında kontrol 

grublara göre istatistiksel açıdan önemli azalma görüldü (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12). 

Bunun sebebi bağ doku artışından olabilir. Gebeliğin ilk yarısında yapılan besin 

kısıtlaması miyoblastların çoğalmasını etkileyerek kas liflerinin sayısını azaltırken aynı 

zamanda telafi edici olarak bağ doku artışına da sebep olabilir. Bu bulgumuz uterustaki 

yerleşiminden dolayı doğal yolla daha az beslenen ve bundan dolayı küçük kalan domuz 

fetuslarında toplam kas lif sayısı daha az bulunması (Wigmore ve Stickland 1983, 

Karunaratne 2005) rağmen böyle fetuslarda bağ doku (Clelland 2001), kollajen ve yağ 

miktarının (Karunaratne ve ark 2005) fazla bulunması sonuçlarıyla desteklenmektedir. 

Fibroblastlar ve yağ hücrelerinin miyoblastlar gibi mezenşimal kök hücrelerden köken 

aldığı (Du ve ark 2009; Sordella ve ark 2003) ve maternal besin kısıtlaması yapıldığında  

mezenşimal kök hücrelerin miyoblastlara dönüşeceği yerde fibroblastlara ve yağ 

hücrelerine dönüşerek bağ dokuyu arttırabileceği de belirtilmiştir (Du ve ark 2009). 

Besin kısıtlamasına maruz kalan koyun fetuslarında yağ dokusunun fazla bulunması 

(Bispam ve ark 2003,2005; Symonds ve ark 2003), kas dokusu oluşamadığında yağ ve 

bağ dokunun varsıyılan petvey olduğunu göstermektedir (Du ve ark. 2010; Du ve ark 

2009, Kablar ve ark 2003). 

5.2.2. Kas Lif Sayısı  
Maternal besin kısıtlaması yapılan iki farklı deneyde de büyük, merkezi ve 

yavaş MHC ekspresyonu yapan liflerin hepsi “görünürde primer” lifler olarak sayıldı. 

Bu şekilde besin kısıtlamasına maruz kalan fetuslarda “görünürde-primer” liflerin 

sayısında istatistiksel önemde azalma görüldü (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12). Miyogenez 

çalışmamızdan elde edilen sonuçlar ışığında büyük, merkezi, yavaş MHC ekspresyonu 

yapan kas liflerinin bir bölümü gerçekte sekunder lifler olduğundan gerçek primer 

liflerin besin kısıtlamasından etkilenmediği söylenebilir. Dwyer ve Stickland (1991) 

aynı batımdaki domuz yavrularının kas liflerindeki farklılığın primer liflerden 

kaynaklanabileceğini belirtmesine rağmen primer liflerin genetik olarak sabit (Stickland 

ve ark 2000; Devaux ve ark 2001,Wigmore ve Stickland 1983; Stickland ve Handel 

1986; Sticland 1995; Ross ve ark 1987b) olduğu, sekunder liflerin uterustaki çevresel 

şartlardan (Maltin 2001; Maxfield 1998a,b; Mc Lennan 1983; Harris 1981;) ve besin 

kısıtlamasından (Quigley ve ark. 2005; Zhu ve ark 2004; Dwyer ve ark. 1992, Ward ve 
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Stickland 1991) etkilendiği birçok araştırma tarafından belirtilmiştir. Nitekim, hücre 

kültür çalışmasında koyun embriyolarının sığır granuloza hücrelerine maruz kalmasıyla 

61. günde primer kas liflerinin sayısının değişmemesi fakat sekunder:primer lif oranında 

61-125. günler arasında artış görülmesi (Maxfield ve ark 1998b) bulgularımızı 

doğrulamaktadır.  

Çalışmada her iki deneyde de maternal besin kısıtlamasına maruz kalan 

grupların toplam kas lifi sayısında kontrol gruplarına göre istatistiksel önemde azalma 

görüldü (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12). Bu konuda sonuçları birbirleri ile çelişen çok sayıda 

araştırma (Fahey ve ark 2005b; Zhu ve ark 2006; McCoard ve ark 1997; Nordby ve ark. 

1987; Greenwood ve ark 1999; Krausgrill ve ark 1999; Everitt 1968) bulunmaktadır.  

Koyunlarda yapılan bir çalışmada plesantaları küçük olduğundan dolayı 

maternal kısıtlama gören fetusların ST kasındaki toplam lif sayısının önemli derecede 

azaldığı görülmüştür (McCoard ve ark 1997).Everitt(1968) şiddetli besin kısıtlaması 

yapılan koyunlardan doğan kuzuların toplam kas lif sayısında azalma olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Yine Zhu ve ark. (2006) da besin kısıtlaması yapılan koyundan 

doğan 8 aylık kuzuların kas lifi sayısında azalma saptamışlardır 

Nordby ve ark. (1987) besin kısıtlaması yapılan koyunlardan doğan kuzuların 

ST kasında kas liflerinin sayısında istatistiksel önemde olmamasına rağmen azalma 

gözlemlemiştir. Bu azalmanın istatistiksel önemde olmayışının nedeni sayım yaptıkları 

alanın istatistiksel varyasyonu sağlayamacak kadar küçük olması olabilir. Greenwood 

ve ark. (1999) ise en büyük ve en küçük fetusların peroneus longus kasında kas lif 

sayıları arasında bir fark olmadığını belirtmişlerdir. Ancak kas lif sayısının herzaman 

doğum ağırlığı veya geç dönem fetal ağırlıkla ilişkili olamayacağı (Hunt ve ark. 1996; 

McCoard 1997) bildirimler arasındadır. Ayrıca peroneous longus kası yapısal özelliği 

(Stickland 1983) nedeniyle böyle çalışmalar için uygun olmayabilir.  

Krausgrill ve ark. (1999) besin kısıtlaması gören koyun fetuslarında βR, αR ve 

αW liflerinin sayılarında dolayısyla da toplam kas lif sayısında bir fark bulamamışlardır. 

Bunun nedeni araştırmacıların ST kasının yalnızca derin kısmını içermeyen caudo-

lateral bölümünü incelemiş olmalarından kaynaklanabilir. Fahey ve ark. (2005b) 30-70 

günleri arasında maternal besin kısıtlamasına tabii tutulan koyundan yeni doğan 

kuzuların vastus lateralis kasında kas lif sayısının azaldığını fakat ST kasında 
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azalmadığını belirtmişlerdir. Ancak bu araştırmacılar ST kasındaki derin ve yüzeysel 

kısımları göz önüne almadan rastgele seçtikleri alanlara göre sonuca varmışlardır.  

Quigley ve ark. (2005) embriyo transferi yöntemiyle gebelikten 18 gün önce ve 

gebeliğin 6. gününe kadar yapılan besin kısıtlamasının 75. gün fetus ST kasında toplam 

kas lif sayısında istatistiksel önemde olmayan bir azalma bulmuşlardır. Bu 

araştırmacılar sekunder kas liflerinde ise istatistiksel önemde azalma görmüşlerdir. 

Araştırmacılar ATPaz boyama tekniği ile koyu renkli boyanan lifleri sekunder olarak 

saymışlardır. Halbuki bu dönemde bizim gözlemlerimize göre sekunder liflerin bazıları 

yavaş MHC ekpresyonu yapar ve ATPaz boyamada açık boyanarak fenotipik olarak 

primer lifi gibi gözükürler. Bu dönemde kas lifleri oluşumunu tamamlamadığından 

toplam kas lif sayısında istatistiksel açıdan önemli azalma görülmemesi normaldir.  

Gebeliğin 85-115.günlerinde uygulanan besin kısıtlaması yeni doğan kuzularda 

vastus lateralis kas lif sayısına etki etmemiş fakat kuzuların doğum ağırlığında ve kas 

ağırlığında azalmaya sebep olmuştur (Fahey ve ark 2005b). Erken besin kısıtlaması kas 

hiperplazisine etki ederken geç besin kısıtlaması zaten gelişmiş olan kasın büyümesine 

yani hipertrofisine sebep olur. Du ve ark. (2009) da sığırda yapmış oldukları çalışmada 

maternal besin kısıtlamasının gebeliğin 210. gününden sonra kas lif sayısına etkisi 

olmadığını fakat kas lif çapını azalttığını belirtmişlerdir.  

Yapılan her iki deneyde de besin kısıtlamasına maruz kalan gruplarda toplam 

kas lif sayısında istatistiksel açıdan önemli oranda azalma görülmesine rağmen fetal ST 

kas ağırlıklarında istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır. Ancak kas lif sayısının kas 

ağırlığı etkilenmeden de değişebileceğini ifade eden araştırmalar (Quigley ve ark 2005; 

Maxfield ve ark 1998a) vardır. İskelet kas ağırlığı fetal dönemin son aşamasındaki kas 

liflerinin hipertrofisi ile ilişkilidir. Gebeliğin geç döneminde yapılan besin kısıtlaması 

hızla büyüyen fetusun ağırlığına ve kas lifinin çapına etki eder. İskelet kas liflerinin 

hipertrofisi gebeliğin son döneminde gerçekleşir (Du ve ark 2009). Tekiz ve ikiz 

gebeliklerde koyun fetal kas gelişimi incelendiğinde, ikiz gebeliklerde gebeliğin geç 

dönemlerindeki besin yarışı sadece kas lifinin hipertrofisine etki eder fakat kas lifi 

hiperplazisine etki etmez (McCoard 2000). 

Sonuç olarak koyunda miyogenezin yeniden yorumlamasına dayanan bu 

çalışmada, gebeliğin özellikle ilk yarısında uygulanan maternal beslenmenin, geç 

dönem koyun fetusunda sekunder liflerin sayısını etkileyerek toplam kas lif sayısına etki 
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ettiği bulunmuştur. Geç dönem fetal kasta merkezi, büyük yavaş MHC ekspresyonu 

yapan görünürde-primerlerin bir kısmının aslında sekunder lifler olduğundan gerçek 

primer liflerin maternal beslenmeden etkilenmediği düşünülmektedir. 
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