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ÖZET 

Tanrıverdi G. Farklı İnfertil Hasta Gruplarında Kümülüs Hücrelerindeki Notch Gen 

Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Olarak Araştırılması. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstütüsü, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 

İstanbul, 2011. 

Folikülogenez esnasında kümülüs hücreleri tarafından Notch genleri eksprese edilir. 

Notch bir hücre yüzey reseptörüdür. Gelişim esnasında pek çok sistemde eksprese 

edilir. Memelilerde 4 çeşit Notch reseptörü bulunur. Notch‟un ekstraselüler parçası 

Jagged 1-2 ve Deltalike 1-3 olmak üzere 2 ligand ailesini bağlar. Hem Notch hem de 

ligandları transmembran proteinleri olduğu için sinyalizasyon sıkıca komşu olan 

hücreler arasında görülür . 

Çalışmada bu tezden yola çıkılarak, farklı infertilite sebepleri ile üremeye yardımcı 

tedavi merkezine başvurmuş hastalar, ovaryum yanıtı açısından değerlendirilip 

gruplandırıldıktan sonra, bu hastaların kümülüs hücrelerindeki Notch ve  ligandlarının 

ekspresyonlarının immünohistokimyasal olarak işaretlenmesi ve sonuçların, hem over 

yanıtları  açısından değerlendirilmesi; hem de oosit matürasyonu, embriyo gelişimi ve 

gebelik oranları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek 

Ünitesine infertilite nedeni ile başvuran toplam 47 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalar, 

yeterli ovaryum yanıtı olan ve yetersiz yanıtlılar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Oosit 

aspirasyonunu   takiben, kümülüs hücreleri oositin etrafından ayrıştırıldı ve kültüre 

edildi. Kümülüs hücrelerindeki Notch 1, 2, 3, 4 ve Jagged 1, 2  ekspresyonları 

immünohistokimyasal olarak değerlendirildi. Hastaların bazal FSH, HCGE2, AMH 

değerleri biyokimyasal olarak ölçüldü. Hastalardan elde edilen oositlerin matürasyon ve 

fertilizasyon derecelendirmeleri yapıldı. Embriyo kaliteleri değerlendirildi. Her iki grup 

arasındaki Notch 2 ekspresyon seviyeleri arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı idi. 

Oosit matürasyonu, fertilizasyon, embriyo kalitesi, gebelik oranları ve Notch 

ekspresyon seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Notch 2 ve 

Notch 3 ekspresyonları arasında pozitif bir korelasyon tespit edildi. Her iki grupta da 

Jagged 2 ve AMH düzeyi arasında da pozitif bir korelasyon saptandı. Bulgularımız bize 

Notch 2 ve Notch 3 ekspresyonlarının yeterli ve yetersiz over yanıtı  ayrımının 

yapılmasında önemli bir belirteç olabileceğini düşündürdü. 

 

Anahtar Kelimeler: infertilite, over yanıtı, kümülüs hücresi, Notch ve Jagged. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
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ABSTRACT 

 

Tanriverdi G. Investigation of the Notch gene expressions in the cumulus cells on the 

different infertil group‟s immunohistochemically. Istanbul University, Institute of 

Medical Sciences, Histology and Embryology Depertment Doctoral Thesis, Istanbul 

2011. 

 

Notch genes are expressed by cumulus cells on folliculogenesis. Notch is a cell-surface 

receptor. It has been expressed by several numbers of cells and determines of their fates. 

There are 4 numbers of Notch reseptor on mammals. The extracellular domain of Notch 

binds 2 number of ligand family which are Jagged 1-2 and Delta like 1-3. Because  of 

Notch and it‟s ligands are transmembran proteins, the signiling is seen between the 

tightly adjacent cells. 

In this study, based on the thesis patients who applied to the assisted reproductive 

treatment clinic with various infertility problems, having evaluated and categorised in 

term of ovarian responce, immunohistochemically check of these patint‟s Notch and 

ligands expressions in cumulus cells, and eighter evaluation of the output in terms of 

ovarian responce or comparison of oocyte maturation, embryo development and 

pregnancy rates has been the major objective. 

47 Patients with infertility problems were included to Istanbul University Cerrahpasa 

Faculty of Medicine Obstetric and Gynecology Depertmant IVF unit. The patients were 

divided into two groups: Those with adequate ovarian responce and those with 

inadequate responce. Following the oocyte aspiration, cumulus cells were seperated 

from oocyte and cultured. Notch 1, 2, 3, 4 and Jagged1, 2 in cumulus cells, espresions 

were evaluated in terms of immunuhistochemically. Basal FSH, HCGE2, AMH values 

of the patients were measured biochemistracally. The oocyte maturation and 

fertilization mesurement optained from the patients were utilized. Embryo quality was 

evaluated the difference between, the two group‟s. Notch expression levels was 

statistically considerable. There was no statisctically clear differance between levels of 

oocyte maturation, fertilization, embryo quality, pregnancy rates and Notch expression 

levels. A positive corelations was discovered between Notch 2 and Notch 3 expressions. 

In both groups, a positive corelations was discovered between Jagged 2 and AMH level. 

Our findings let us to consider a significant indicator in order to differantiate Notch 2 

and Notch expression with responder and poor responder. 

 

Key Words: infertility, ovarian responce, cumulus cells, Notch, Jagged. 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

İnfertilite,  herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel 

ilişkiye rağmen bir yıl süre ile gebe kalınamama durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumda çiftlerin yaklaşık %10 -20‟ sini etkileyen çok boyutlu ciddi bir problemdir (1, 

2, 3, 4).  

Batı toplumlarında, kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi ve kariyer 

yapabilme olanaklarının artması, evlilik yaşının geciktirilmesi, sosyoekonomik 

şartlardaki değişiklikler ve doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi daha geç yaşlarda 

çocuk sahibi olma isteğini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenlere bağlı olarak, 

infertilite görülme sıklığının giderek artmasıyla beraber üremeye yardımcı tedaviler 

giderek önem kazanmıştır (1, 5, 6, 7, 8 ).  

Son yıllarda infertiliteye yönelik tedavilerde çok ciddi adımlar atılmış olmasına 

rağmen istenilen başarı oranlarına henüz ulaşılamamıştır. Tedavi başarısının 

arttırılmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir (9). 

İnfertilite tedavisinde, üremeye yardımcı tedaviler kullanılarak kontrollü over 

hiperstimülasyonu yapıldığı halde,  normal ovulasyon yeteneğine sahip fakat yetersiz 

folikül gelişimi ile karakterize ovaryum yetersizliği, halen en sık karşılaşılan 

problemlerden biridir (10). 

Oosit kalitesinin dişi fertilitesi üzerinde anahtar bir rolü vardır. Kaliteli bir oosit 

oluşumu ve bu süreçte işleyen mekanizmalar hakkında halen kısıtlı bilgi mevcuttur. 

Ovaryan foliküler mikroçevre doğrudan Granüloza ve Kümülüs hücreleri tarafından 

regüle edilir ve bu hücreler oosit beslenmesi ve gelişiminden primer olarak 

sorumludurlar (11, 12, 13).    

 Kümülüs Hücreleri hayli özelleşmiş hücrelerdir. Hayli gelişmiş stoplazmik 

uzantılara sahiptirler ve bu uzantılar sayesinde Zona Pellusida‟yı geçip oosit 

membranına penetre olurlar ve oosit kümülüs kompleksini meydana getirirler (11,12, 

13, 14). Bu uzantıların sonunda oosit ve kümülüs hücreleri arasında küçük molekül 

ağırlıklı maddelerin geçişine izin veren Oluklu Bağlantılar (Gap Junction)  bulunur. 

İyonlar, metabolitler, aminoasitler ve küçük regülatör moleküller Kümülüs 

Hücrelerinden oosite oluklu bağlantıları kullanarak geçiş yaparlar ve bu molekül 

transferi oosit gelişimi ve maturasyonu için gereklidir (13,14, 15, 16). 
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Oositin stoplazmik ve çekirdek olgunlaşmasını tamamlaması ile oosit 

aktivasyonu gerçekleştirilir. Kümülüs hücrelerinin etkisi ile oositte protein sentezi 

uyarılır ve steroid salınımı artar. Nüklear ve stoplazmik olgunlaşma gereği gibi 

yapılamaz ise oosit gelişimi ve fertlizisayonu sekteye uğrar. Tüm bu süreçte somatik ve 

germ hücre koordinasyonu ve bunlar arasındaki parakrin sinyalizasyon önem kazanır 

(13, 15). 

Önceleri oositin over gelişim sürecine pasif olarak katıldığı düşünülmekte idi.  

Son 10-15 yıl içerisinde yapılan çalışmalar oositin folikül gelişiminde hayli güçlü bir 

regülatör olduğunu gösterdi. Günümüzde ise oosit tarafından sekrete edilen parakrin 

faktörler ve bunların granüloza hücreleri üzerindeki etkileri halen merak konusudur 

(13,15). 

Folikülogenez esnasında kümülüs hücreleri tarafından Notch genleri de eksprese 

edilir. Yapılan son çalışmalar, yukarıda bahsi geçen tüm faktörlerin yanı sıra, Wnt, 

Hedhegog ve Notch sinyal yolaklarının da sağlıklı bir folikülogenez sürecine katıldığını 

göstermektedir (17, 18, 19, 20,21) . 

Notch bir hücre yüzey reseptörüdür. Gelişim esnasında pekçok sistemde 

eksprese edilerek hücrelerin kaderini tayin eder. (17, 18, 19).  

Notch ligandına bağlandığında reseptör yarıklanmasını tetikler ve intraselüler 

parçası reseptörden ayrılarak nükleusa taşınır ve hedef genlerin aktivasyonunu sağlar. 

Yapılan pek çok çalışmada, Notch sinyalizasyon yolağının, eksprese edildiği dokuların 

gelişiminde önemli rol aldığı defalarca gösterilmiştir. Buna karşın oosit gelişimi üzerine 

etkilerini bildiren çalışmalar çok kısıtlıdır. Notch sinyalizasyonunun insan granüloza 

hücreleri ve oosit maturasyonu ile ilişkisi hakkında ise herhangi bir yayın 

bildirilmemiştir (21, 17, 18). 

IVF çalışmalarında, embriyo seçimindeki kriter, embriyonun görünümü, 

yarıklanma oranları (cleavage rate) ve hücre   fregmantasyonu (parçalanması) dur. Tüm 

bunların yanı sıra oosit ve embriyonun morfolojik görünümü sağlıklı embriyoların 

gelişiminde kesin bir belirteç olamamaktadır. Bu nedenle oosit ve embriyo seçiminde 

belirleyici olabilecek molekül ve biyokimyasal parametreler, fertilizasyon ve gebelik 

oranlarının yükseltilmesi açısından fayda sağlayabilir (22, 23).  
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Kümülüs hücrelerindeki Notch ekspresyonları kümülüs hücrelerinin 

fonksiyonları ve dolayısı ile oosit maturasyonu hakkında bilgi verici olabilir. Bu 

moleküller kaliteli oosit ve embriyo seçiminde bir kriter olarak kullanılabilir.  

Çalışmada bu tezden yola çıkılarak, farklı infertilite sebepleri ile üremeye 

yardımcı tedavi merkezine başvurmuş hastalar, ovaryum yetmezliği açısından 

değerlendirilip gruplandırıldıktan sonra, bu hastaların kümülüs hücrelerindeki Notch ve  

ligandlarının ekspresyonlarının immünohistokimyasal olarak işaretlenmesi ve 

sonuçların, hem over yanıtları açısından değerlendirilmesi; hem de oosit matürasyonu, 

embriyo gelişimi ve gebelik oranları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Ovaryum 

Ovaryumlar birbiri ile ilişkili iki önemli görevi üstlenmişlerdir. Bunlardan ilki 

gamet üretimi (gametogenez) diğeri ise steroid üretimidir (steroidogenez). Dişide 

gamet üretimi „oogenez‟ olarak adlandırılır. Gelişen gametler „oosit‟, olgun gametlere 

ise „ovum‟ adı verilir. Ovaryumlardan östrojenler ve progesteronlar olmak üzere iki ana 

hormon salgılanır. 

Östrojenler; İç ve dış cinsiyet organlarının gelişim ve olgunlaşmasını sağlarlar. 

Ayrıca puberte esnasında tipik dişi karakteristiğinin oluşumundan da sorumludurlar. 

Östrojenler ayrıca meme bezleri üzerinde de etkindirler. Kanal ve stroma gelişimini 

uyararıp, meme dokusunun büyümesini sağlarlar.  

Progesteronlar: İç cinsiyet organlarını, özelliklede uterusu, endometrial 

sekretuar değişiklikleri uyararak hamileliğe hazırlarlar. Progesteronlar ayrıca meme 

bezlerini, lobular çoğalmayı başlatarak emzirme için hazırlarlar (24). 

 

2.2. Ovaryumun Embriyolojisi 

2.2.1. Cinsiyetin Belirlenmesi 

 Genetik cinsiyetin belirlenmesinde esas döllenmedir. Bir X ve ya Y kromozomu 

taşıyan spermin, X kromozomu taşıyan ovum ile döllenmesine bağlıdır. Ovum, X 

kromozomu taşıyan sperm ile döllenirse XX, Y kromozomu taşıyan sperm ile döllenirse 

XY kromozom kompleksine sahip zigotlar meydana gelir (24, 25, 26, 27, 28).  

Cinsiyetin farklanması çok sayıda genin rol aldığı kompleks bir süreçtir. Bu 

süreçte anahtar, kısa kolu üzerindeki (Yp11)  „cinsiyet belirleme bölgesinde‟ SRY (Sex 

determining region on Y) genini taşıyan Y kromozomudur. SRY geni tarafından 

kodlanan TBF (Testis Belirleyici Faktör) cinsiyet organlarının kaderinin tayin 

edilmesinden başlıca sorumludur. Bu faktörün varlığında fetus erkek, yokluğunda ise 

dişi olarak gelişir (27, 28, 29). 

2.2.2. FarklılaĢmamıĢ (Ġndifferent) Gonadlar 

Embriyonun cinsiyetinin fertilizasyon esnasında belirlenmesine rağmen, 

gonadlar, gelişimin 7. Haftasına kadar erkek ya da dişi morfolojik özelliklerini 

kazanamazlar. Dolayısı ile 7. Haftadan önce her iki cinste de genital sistem benzerdir ve 

bu dönem „farklılaşmamış‟ (indifferent) dönem olarak adlandırılır (27, 28, 29, 30). 
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Gonadal gelişme ilk olarak karın arka duvarında, retroperitoneal bölgede, 

mezonefrozun medial kenarındaki sölomik epitelin kalınlaşması ve altındaki 

mezenşimal hücrelerin çoğalması ve yoğunlaşması sonucu, mezenşimal blastemin 

oluşması ile belirir (Şekil 1A). Böylece 4 haftalık bir embriyoda gonadlar, mezonefroz 

ve dorsal mezenter arasında, orta hattın her iki yanında, bir çift uzunlamasına kabartılar 

olarak ortaya çıkarlar ve „genital kabartı‟ ya da „gonadal kabartı‟ adını alırlar. 

Gelişimin 6. haftasına (Şekil 1B) kadar genital kabartılar içerisinde germ hücresi yoktur 

(27, 28, 29, 30).  

 

 

 

ġekil 1: A. 4 haftalık bir embriyoda gonadlar ve mezonefroz arasındaki ilişki.  

B. 4 haftalık bir embriyoda genital kabartı ve mezonefrik kanal (27). 

 

 

Primordial germ hücreleri, gelişimin 21. Günü civarında, vitellüs kesesinin 

allantoise yakın duvarındaki endoderm hücreleri arasında belirirler. Germ hücreleri 5. 

Haftada sonbarsağın dorsal mezenteri boyunca ilerleyerek, gonadal kabartılara göç 

ederler. Bu hücreler, genital kabartılara ulaşamazlar ise gonadlar gelişemez. 

Primordial germ hücrelerinin ilkel gonadlara ulaşmasından hemen sonra, genital 

kabartının çoğalan sölom epitelindeki hücreler, mezenşim içine doğru ilerler ve burada 

primitif cinsiyet kordonları adı verilen, düzensiz şekilli kordonları oluştururlar. 

Primordial germ hücreleri bu kordonların arasına yerleşirler. Hem erkek hem de dişi 

embriyolarda bu kordonlar yüzey epiteline bağlıdır. Gelişimin bu döneminde erkek ve 

dişi embriyolar birbirinden ayırt edilemezler. Bu yüzden bu dönemdeki gonad 

„farklılaĢmamıĢ gonad‟ olarak bilinir (27, 28, 29, 30). 
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6 Haftalık bir embriyoda, primitif germ kordonları mezenşim içerisinde 

çoğalmaya devam ederler. Birbirleri ile anastomozlar yapan ve alttaki mezenkim 

dokusundan kesin olarak ayrılan çok sayıda hücre kordonu oluştururlar (Şekil 2). 

Embriyo, XX cinsiyet kromozom kompleksine sahip ise medulla geriler ve 

korteksten ovaryum meydana gelir. Eğer embriyo XY cinsiyet kromozom kompleksine 

sahip ise korteks geriler ve medulla testise farklılanır (27, 28, 29, 30). 

 

 

 

 
ġekil 2: 6 haftalık bir embriyonun lumbar bölgesinden geçen transvers kesitte farklılanmamış 

gonad görülmektedir (27). 

 

2.2.3. Ovaryumların GeliĢmesi 

XX cinsiyet kromozomuna sahip ve Y kromozomu bulunmayan bir embriyoda, 

primitif cinsiyet kordonları kordon özelliklerini kaybedip düzensiz hücre kümeleri 

halini alırlar. Daha çok ovaryumların medüller bölgesinde yerleşmiş olan bu hücre 

kümeleri, primitif germ hücresi gruplarını içerirler ve bir süre sonra kaybolarak yerlerini 

vasküler bir stromaya (medulla) bırakırlar (25, 29). 

7. Hafta dolaylarında, dişi gonadın yüzey epitelini oluşturan sölom epiteli 

erkeklerde olduğunun aksine çoğalmaya devam eder, alttaki mezenşim içerisine 

gömülür  ve böylece sekonder germ kordonları ortaya çıkar (Şekil 3A). Bu yeni gelişen 

kordonlar sadece korteksi işgal ederler. 10. Haftada kortikal kordonların büyüklüğü 

artar ve primordial germ hücreleri bu kordonların içerisine yerlşirler (29). 

16. Hafta dolaylarına gelindiğinde, bu kordonlar her biri bir ve ya daha çok 

primitif germ hücresini çevreleyen izole hücre toplulukları halini alırlar. Bu germ 
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hücrelerinden zamanla oogonyum meydana gelirken, yüzey epitelinden kökenlenen 

germ kordonları da oluşan oogonyumları çevreleyerek folikül hücrelerini oluştururlar. 

Ortaya çıkan bu yapılara primordial folikül adı verilir (Şekil 3B). Foliküllerin 

etrafındaki mezenşim ise ovaryum stromasını oluşturur (26, 29). 

 

 

 

ġekil 3: A. Gelişimin 7.haftasında, primitif cinsiyet kordonlarının dejenerasyonu ve 

kortikal kordonların oluşumunu gösteren şematik transvers over kesiti. B. Yaklaşık 5 

aylık bir embriyoda overlerin şematik görünümü (27). 

 

2.2.4.  Oogenez 

 

İlkel cinsiyet hücrelerinin olgunlaşmasıdır. Doğum öncesi dönemde başlayıp 

doğum sonrasında da devam eder. 

 

2.2.4.1 Dogum öncesi 

İlkel cinsiyet hücreleri gonadlara taşındıktan hemen sonra oogoniumlara 

farklanırlar. Peşpeşe geçirdikleri mitotik bölünmeler sonucu çoğalırlar ve 3. ay sonunda 

yassı epitel hücreleri ile çevrili kümeler halinde dizilirler. Oogonyumların çoğunluğu 

mitoz ile bölünmeyi sürdürürken bir kısmı da bölünmesini I. Mayoz bölünmenin profaz 

evresinde durdurarak primer oositlere farklanırlar.  

Oogonyumların çoğalması hızla  devam ederek 5. Ay sonunda yaklasık 7 milyona 

ulaşır. Bu aşamadan sonra hücre dejenerasyonu da baslar. Oositler ve oogonyumların 

pek çoğu dejenere olurlar. Canlı kalan oositler 1. mayoz bölünmeye girerler. 1. mayoz 
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bölünmenin profaz safhasında beklerler. Primer oositler etraflarindaki tek katlı yassı 

epitel ile birlikte primordiyal follikül olarak adlandırılırlar (31, 32, 33). 

 

 

 

 2.2.4.2. Dogum sonrası 

Doğuma yakın tüm primer oositler 1. mayoz bölünmenin profaz aşamasını 

bitirirler. Metafaz evresine gireceklerine, uzun bir istirahat dönemine geçerler. Birinci 

mayoz bölünme pubertede ovulasyondan hemen önce  tamamlanır. Oositleri bu 

ana kadar engelleyen faktörün OMI (Oocyte maturation inhibitor factor) olduğu 

kabul edilmektedir. Doğumda 7x10
5
-2x10

6
 arasında primer oosit vardır. Bunların da 

çoğu puberteye kadar atreziye uğrar. Puberte başlangıcında yaklaşık 4x10
5 
kadarı 

mevcuttur. Fertil çağ boyunca yaklaşık 400-500 kadarı ovulasyon aşamasına gelir. 

Primer oositler 2n (46) kromozoma sahiptir. Birinci mayoz bölünmenin zigoten, 

pakiten, diploten safhalarını geçirip, ovulasyona kadar bu safhada kalırlar. 

Ovulasyona hazır dönemde sekonder oosit oluşumunu sağlamak için metafaz 

safhası başlar. Yirmiüç kromozom içeren 1.sekonder oosit ve 1.polar cisim meydana 

gelir. Kromozom sayıları eşit fakat stoplazma hacimleri farklıdır. Daha sonra sekonder 

oosit II. mayoz bölünme safhasına geçer. Bu safha sperm ile döllenme sonrasında 

tamamlanır. Polar cisim ise kaybolur. İkinci mayoz bölünmede DNA replikasyonu 

olmaz. Yirmiüç adet kromozom içeren 2 hücre oluşur. Birisi ovum, diğeri 2. Polar cisim 

adını alır (31, 32, 33, 34). 

 

2.2.5. Folikülogenez 

Pubertede GnRH salınımının başlaması, hipofizden FSH ve LH salınımını 

stimüle eder. Bu hipofiz hormonlarının etkisi ile overde 28-30 gün süren ovaryan 

siklus şekillenir. Her siklusta FSH etkisiyle 5-15 adet primer follikül gelişip büyür ve 

genelde bir tanesi olgun hale gelir. Ovulasyon ile içindeki olgun oositi atar. Geri 

kalan antral foliküller atreziye uğrarlar. Bu atreziden apoptozisin sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Hangi folikülün o ay büyüme fazına gireceği ve hangisinin 

dominant folikül olarak seçileceğini belirleyen faktörler bilinmemektedir (8,31, 32, 33, 

35)    
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2.2.5.1. Primordiyal folikül 

Doğumdan sonra en çok bulunan ve en küçük folikül tipidir. Primordiyal 

follikülde primer oosit, tek katlı yassı foliküler hücreler  ile çevrilidirler (31, 35, 36) 

(Şekil 4). 

 

2.2.5.2. Primer folikül 

Oosit büyür,etrafını çevreleyen tek katlı yassı epitel hücreleri önce tek katlı 

kübik, daha sonra 2-3 katlı granüloza hücrelerine farklanırlar. Oosit büyürken içindeki 

organellerde de değişiklikler olur. Oosit ve granüloza hücrelerinin salgıladığı birtakım 

maddelerle „zona pellusida‟ denen glikoprotein yapıda bir kılıf oluşur. Oosit ile 

granüloza hücrelerini ayırır . Foliküler hücrelerin ince stoplazmik uzantıları zona 

pellusidayı delip geçerek oositin mikrovilluslarıyla temas eder. Primordiyal folikülün 

folikül havuzuna girişinden, folikül matürasyonu tamamlanana kadar yaklaşık 150 gün 

geçer (8, 31, 32, 36) (Şekil 4). 

 

2.2.5.3. Antral  (Sekonder) folikül 

Granüloza hücrelerinin  6-10 kat sıra oluşturdukları dönemde, salgıladıkları 

hiyalüronik asitten zengin bir madde, hücreler arası boşlukta birikir. Bu madde çeşitli 

büyüme faktörleri ve steroidleri içerir. Boşlukların artması ve birleşmeleri ile yarım ay 

şeklinde antrum oluşur ve folikül antral folikül adını alır (Sekonder folikül). Antral 

folikül döneminde „oositi kumulus ooforus‟ denen granüloza hücre tabakasi sarar. 

Zona pellusidayı saran granüloza hücre tabakasına ise „korona radiata‟ denir. 

Granüloza hücre tabakası dışındaki stromal hücrelerin sıklaşmasıyla da teka foliküli 

oluşur.Teka interna (iç kılıf) ve Teka eksterna (dış kılıf tabakalari ise antral follikül 

döneminde iki farklı zar olarak ayırt edilir. Teka interna kapillerlerinden difüzyon ile 

granüloza hücrelerinin beslenmesi sağlanır (8, 31, 32, 36) (Şekil 4). 

 

 

 



 10 

 

ġekil 4: Ovaryum folikülleri (38). 

 

2.2.5.4. Graaf folikülü 

Follikül gelişimi safhalarında foliküllerin yarısından çoğu antral folikül 

döneminden önce dejenere olurlar. Bir tanesi dominant hale geçer ve büyümeye devam 

eder. Bu en büyük folikül olgun foliküldür. Buna „Graaf folikülü‟ ya da 

„preovulatuvar folikül‟ de denir. 15-20 mm çapındadır. Ovulasyondan hemen önce 

primer oosit, folikül içerisinde, merkezden uzak bir yerde konumlanır. Primer oosit ise 
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zona pellusidaya sıkıca yapışmış ve korona radiyata denilen tek sıralı foliküler hücreler 

ile çevrilidir ( 8, 31, 32, 36) (Şekil 4). 

 Graaf folikülü büyük bir antruma sahiptir. Bu folikülde,  oosit ve ona bağlı olan 

korona radiata, kümülüs ooforustan ayrılır. „Oosit- Zona Pellusida- Korona Radiyata‟ 

kompleksi folikül sıvısı içerisnde serbest olarak yüzer. Ovulasyondan birkaç saat önce 

I.Mayoz bölünmenin tamamlanmasıyla sekonder oosit ve birinci kutup cismi oluşur ve 

birinci kutup cismi perivitellin aralık da denilen zona pellusida ve oosit arasındaki 

aralığa atılır. Foliküler hücreler sahip oldukları folikül stimülan hormon (FSH) 

reseptörlerinin yanı sıra, lüteinizan hormon (LH) reseptörleri de kazanırlar. Bu olay 

korpus luteumun gelişmesi için kritiktir ( 8, 31, 32, 36). 

 

2.2.5.5. Follikül atrezisi 

Oosit dejenerasyonu doğumdan önce başlar, puberteye kadar artarak devam 

eder, üretken çağda da devamlılık gösterir. Folikül gelişiminin herhangi bir aşamasında 

atrezi başlayabilir. Granüloza hücreleri kapillerler tarafindan isgal edilip,antral boşluğa 

dökülürler. Teka hücreleri hipertrofiye olup, karakteristik parlak membran görünümü 

oluştururlar. Oosit kısa zamanda dejenere olur. Granüloza hücre dökülmesi ile folikül 

duvarı kollabe olur, bos ve kollabe zona pellucida bir süre daha bağ dokusu içinde 

kalabilir. Hipertrofiye olan teka hücrelerinde lipid depolanması olur. Daha sonra parlak 

membran parçalanır, hücre parçaları over dokusuna yayılır ve fibröz skar oluşur  ( 8, 31, 

32, 36). 

 

 2.2.6. Ovulasyon 

 Olgun folikül ovaryum yüzeyinden dışarıya doğru „stigma‟ adı verilen bir 

çıkıntı yapar. LH düzeyindeki aşırı artışı ile dış teka kılıfı ve tunika albuginea içerisinde 

proteolitik bir aktivite başlar ve bu olgun graaf folikülünün yıkımını kolaylaştırır. 

Yüksek LH etkisi ile artan kollajenaz enzimi folikül çevresindeki kollajen lifleri 

sindirir. LH artışının bir başka sonucu ise prostaglandin miktarının artmasıdır. 

Prostaglandinler ovaryum duvarında kasılmalara neden olurlar ve bu kasılmalar 

sayesinde oosit etrafındaki granüloza hücreleri ile birlikte dışarıya atılır. Bu sayede 

ovulasyon gerçekleşmiş olur ( 8, 32, 36). 
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2.2.7. Korpus luteum 

 LH etkisi ile, ovulasyondan sonra, yaşamlarını etraftaki kan damarları ile 

sürdürmeye çalışan granüloza hücrelerinin stoplazmaları içerisinde sarımsı bir pigment 

birikmeye başlar. Hücreler lüteal hücrelere dönüşürler. Bu hücrelerin oluşturduğu 

yapıya Korpus Luteum denir. Korpus luteum progesteron hormonu salgılar. Bu hormon 

sayesinde uterus mukozasının implantasyona hazır hale geldiği sekretuvar ya da 

progestasyonal evreye girilmiş olunur ( 8, 32, 36). 

 

 

 

2.3. Ovaryumun Histolojisi  

Ovaryumlar badem şeklinde bir çift organ olup, yaklaşık 3 cm uzunluğunda, 1.5-

2 cm genişliğinde, ve 1 cm kalınlığındadırlar ve pelvis içerisinde lokalizedirler. 

Ovaryumlar, kan damarlarını taşıyan peritonun özel bir katlantısı olan ve mezovaryum 

adı verilen bir bağlantı aracılığıyla „uterusun geniş ligamenti‟ içerisinde asılıdırlar (37). 

Ovaryumu dıştan „germinal epitel‟ adı verilen bir epitel tabakası çevreler. Epitelin 

hemen altında ise „tunika albuginea‟ adı verilen bir bağ dokusu tabakası bulunur. 

Organ korteks ve medulla olmak üzere iki kısımda incelenir (24, 36, 37, 38 ). 

Medulla; organın, gevşek bağ dokusu içerisinde çok sayıda geniş kıvrıntılı kan 

damarları, lenfatik damarlar ve sinirlerden oluşan  merkezi kısmını oluşturur. 

Korteks; Tunika albugineanın altında oositleri içeren ovaryum foliküllerinin bol 

miktarda bulunduğu dış kısımdır. Ovaryan foliküller hücreden zengin bir bağ dokusu 

(stroma) içerisine gömülüdürler.Foliküllerin etrafını stroma içerisinde dağınık olarak 

bulunan düz kas hücreleri çevreler. Bu stroma tipik iğ biçiminde fibroblastlar içerir. 

Korteks ve medulla arasındaki sınır kesin değildir, Hilumda, korteks kesintiye uğrar ve 

mezovaryum medulla ile devam eder. „Rete ovari‟ denen, fetal farklılaşmamış gonad 

artığı olan küçük, düzensiz, kör sonlanan kanallar da bu bölgede bulunabilirler (Şekil 5). 

 



 13 

 

ġekil 5: Ovaryumn genel histolojik kesitinin şematik görünümü (38). 

 

Ovaryum folikülleri primordial, sekonder (antral) ve tersiyer olmak üzere 3 ana 

başlık altında incelenir. Bu foliküller folikülogenez kısmında anlatılmıştır. 

Ovaryumları dıştan saran yüzey epiteli „germinal epitel‟ olarak adlandırılır. Bu 

alçak küboidal epitel, ovaryumları gelişimleri esnasında saran mezotelyal epitelden 

kökenlenmiştir. Epitele germinal epitel adı verilmesinin sebebi önceleri germ 

hücrelerinin buradan kaynaklandığı inanışının yaygın olmasıdır. Zamanla bu inanış 

gerçekliğini kaybetmiş olsada germinal epitel ismi baki kalmıştır. Bugün kabul edilen 

ise primordial germ hücrelerinin (hem erkek hem de dişide) gonad dışı bir kökene sahip 

oluşudur. Primordial germ hücreleri yolk kesesi duvarından farklılaşacakları embriyonik 

gonadın korteksine göç ederler ve burada ovryumların farklılaşmalarını da uyarırlar. 

Germinal epitelin hemen altında ovaryumun beyazımsı rengini veren 

damarlardan fakir, yoğun, düzensiz kollajenden oluşmuş bir bağ dokusu tabakası olan 

„tunika albuginea‟ bulunur. Tunika albuginea germinal epitelyum ile korteksi 

birbirinden ayırır. 

Ovaryumlar, dişi gametin üretiminden, steroid hormonların salınmasından 

(östrojen ve progesteron), doğum sonrası çocuğun üreme organlarının büyüyüp 

gelişmesinden ve sekonder cinsiyet karakterlerinin oluşmasından sorumludurlar (24, 36, 

37). 
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2.4. Overlerin Hormonal Kontrolü, 

2.4.1 Hipotalamus-Hipofiz-Over Aksı 

2.4.1.1 Hiptalamus 

 Hipotalamusta, nöronların salgıları olan Gonadotropin serbestleştirici hormonlar 

(GnRH), hipofiz ön lobuna portal sistem aracılığı ile ulaştırılır. GnRH, 10 aminoasitli 

bir dekapeptid yapısında olup, yarılanma ömrü 5 dakikadan azdır. Santral Sinir 

sisteminin üreme sistemini regüle eden en önemli mediyatörüdür. Hipofiz ön lobundaki 

bazofilik hücrelerin GnRH tarafından  uyarılması ile FSH ve LH hormonları salınır. 

GnRH sentez, salınım ve depolanmasında gözlenen anomaliler gonadlarda fonksiyon 

bozukluğuna neden olur. GnRH salınımı ritmiktir ve hipofiz ön lobundaki hücrelerin 

plazma membranlarında bulunan reseptörlere bağlanırlar. Devamlı GnRH uyarısı 

olursa, bu hücrelerdeki GnRH reseptörleri kapanır ve gonadotropin yapımı azalır (1,  

33, 39, 40). 

  

 2.4.1.2 Hipofiz 

Over korteksinde yerleşik foliküllerin uyarılması için belli bir düzeyde (eşik 

değerde) FSH salınımına ihtiyaç vardır. Foliküler gelişim için FSH düzeyinin %10-30 

kadar artışı yeterlidir. 

 Normal bir siklusta FSH‟nın kısa bir süre için eşik değeri aşması ile tek bir 

folikül oluşur. Ancak FSH süresinde uzama birden fazla folikül oluşumuna neden 

olabilir. Bu kısa zaman zarfı içinde gelişimlerine devam edebilen foliküller zamanında 

olgunlaşmalarını tamamlayabilirler. Uzun süren FSH yüksekliği foliküler fazı uzatır ve 

böylece daha fazla folikül preovulatuvar döneme girer. Dominant folikülün seçimi de 

bu sırada gerçekleşir. Bu dönem „Erken foliküler dönem‟ olarak da adlndırılır . 

Dominant folikülün salgıladığı östrojenin etkisi ile FSH düzeyi düşer, diğer foliküller 

büzüşür ve atretik hale gelirler. Dominant folikülün büyüyüp geliştiği evre „Mid-

foliküler evredir‟ ve folikül etrafındaki granüloza ve teka hürelerinden zamanla artan 

miktarlarda östradiol salınımı olur. Östradiol miktarındaki artış ile dişi genital sistemi 

ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyona hazır hale gelir. 

 Gelişmekte olan folikülden salgılanan östradiolün pozitif feed-back 

mekanizması ile hipofizi uyarması sonucu, ani LH yükselmesi ve de ovulasyon 

meydana gelir. LH‟ın fazla miktarlarda salındığı dönemde Oosit birinci mayoz 

bölünmesini tamamlayarak metafaz II‟ ye kadar gelir. Maturasyonunu tamamlar ve 
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fertilizasyon için hazırdır. Dominant foliküldeki granüloza hücreleri bu döneme kadar 

östradiol salgılarken, ovulasyondan sonra progesteron salgılamaya başlarlar ve bir süre 

sonrada lüteinize olurlar (1, 33, 39, 40, 41) (Şekil 6). 

 

 

    

ġekil 6. Hipotalamus-Hipofiz-Over Aksı (38). 

 

 2.4.2 Anti Müllerian Hormon  

 Anti Müllerian Hormon (AMH), doğumdan sonra, sağlıklı ve yavaş büyümekte 

olan granüloza hücreleri tarafından eksprese edilir. „ Müllerian inhibiting substance 

(MIS)‟ olarak da bilinir. Tgf-β ailesi üyelerindendir ve glikoprotein yapıdadır. AMH 

mRNA‟ sı ve proteini, büyümeye başlamış rat, fare,  koyun ve insan foliküllerinin 

granüloza hücrelerinde saptanmıştır. AMH ekspresyonunun, preantral foliküllerde çok 

kuvvetli iken, antral ve preovulatuvar  foliküllerde ise azalmış olduğu gösterilmiştir. 

Menstruel siklusun foliküler fazında, AMH, foliküllerin FSH‟ ya duyarlılığını 

azaltırken, ilk aktifleştirme sırasında, AMH primordial foliküllerin primer foliküllere 

dönüşümünü inhibe eder. Granüloza hücre kültüründe AMH, FSH bağımlı aromataz 

aktivitesinin indüksiyonunu ve LH reseptör aktivasyonunu inhibe eder. Bununla 

beraber, AMH eksikliği olan farelere FSH tedavisi uygulandığında, over foliküllerinin 



 16 

daha fazla sayıda ve daha çok geliştiği gözlenmiştir. AMH over folikül büyümesinin 

düzenlenmesinde önemli rol oynar (42, 43).  

 

 

2.4.3. Ġnhibin-  Aktivin-  Folistatin 

Granüloza hücreleri FSH‟ya yanıt olarak, otokrin ve parakrin regülatör olarak 

davranacak olan birtakım peptidlerin sentezini yapar ve bunları venöz kan akımına 

sekrete eder. İnhibin, FSH sekresyonunun önemli bir inhibitörüdür. Aktivin ise, 

FSH‟nın hipofizden salınımını arttırır ve overdeki etkisini kuvvetlendirir. Folistatin ise 

muhtemelen aktivine bağlanarak, FSH‟nın aktivitesini azaltır. İnhibinin, İnhibin A ve 

İnhibin B olmak üzere iki ayrı formu vardır. 

FSH, granüloza hücrelerinden inhibin salgısını artırır ve daha sonra inhibin 

tarafından baskılanır (resiprokal ilişki).  İnhibin sekresyonu ayrıca lokal olarak büyüme 

faktörlerinin de kontrolü altındadır. GnRH ve EGF, FSH‟nın inhibin salınımını arttırıcı 

etkisini azaltırken, IGF ise inhibin yapımını arttırır. 

 Aktivin de inhibine benzeyen ancak ters etkiye sahip bir peptiddir. Aktivin A, 

Aktivin B, Aktivin AB olmak üzere üç formu vardır. FSH salınımı ve GnRH reseptör 

sayısını arttırır. Aktivin, ovaryan foliküllerinde reseptör sayısını regüle ederek, FSH‟nın 

granüloza hücrelerine bağlanmasını arttırır. Aromatizasyon ve inhibin yapımının FSH 

tarafından stimüle edilmesini sağlar (8, 43, 44, 45, 46, 47). 

  

 

 2.5. Ġnfertilite ve nedenleri 

2.5.1 Ġnfertilite nedir? 

İnfertilite; çiftlerin en az bir yıl süreyle korunmaksızın, düzenli cinsel ilişkide 

bulunmalarına rağmen, çocuk sahibi olamamalarıdır. Daha önce hiç gebelik 

oluşmamışsa primer infertilite, canlı doğumla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın, en az 

bir gebelik oluşmuş ise, sekonder infertilite olarak tanımlanır. İnfertil çiftlerin 

%30‟unda primer erkek faktörü vardır. %20-30‟unda erkek faktörü ile birlikte kadına 

bağlı faktörler bulunurken, infertil vakaların %40-50‟sinden ise kadınlar sorumludur (1, 

5, 48).  

Bir menstrüel siklusta, gebe kalabilme olasılığına fekundabilite, bir siklusta canlı 

doğum olma olasılığına ise fekundite denir. Genç sağlıklı çiftlerde, her ovulatuar siklus 
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başına gebe kalabilme şansı, yani fekundabilite %20-25 iken, kadın yaşı arttıkça 

fekundabilite de düşer. Birinci yılın sonunda çiftlerin %85-90 nın da gebelik 

gerçekleşir. Yani infertilite, üreme çağındaki çiftlerin %10-15 inde görülür (1, 48, 49). 

 

2.5.2 Ġnfertilite nedenleri 

Her iki cinsde de üreme sistemlerinin temel işlevi, kadın ve erkek gamet 

hücrelerinin üretilmesi ve üreme hormonlarının salgılanmasıdır. Bu iki temel 

mekanizmanın kusursuz olarak işlevini yerine getirebilmesi için her iki cinste de normal 

genetik yapının varlığı, iyi çalışan sağlam ve fonksiyonel bir hipotalamus ve hipofiz, 

kadınlarda overlerin varlığı ve işlevsel oluşu, Müller kanalından gelişen follop tüpleri, 

uterus, ve yine Müller kanalı ve ürogenital sinüsten köken alan vajen ile  normal dış 

genital oganların varlığı, erkeklerde skrotum içerisine yerleşmiş testisler, Wolf 

kanalından gelişen yapıların (epididim ve Vaz deferens) normalliği, yardımcı salgı 

bezlerinin (seminal veziküller, prostat ve bulboüretrel bezler) çalışıyor olması ve 

fonksiyonel bir penis gerekmektedir (1, 50). 

Üreme işlevinin kusursuzca çalışabilmesi hem kadın hem erkekte tüm bu 

anatomik, hormonal ve fizyolojik sistemlerin bir ahenk içerisinde çalışyor olmasına 

bağlıdır. Aksine bir durum, üreme işlevinde bozulma yani infertilite olarak karşımıza 

çıkar (50). 

 

2.5.2.1 Kadına ait infertilite nedenleri 

 Ovulatuvar bozukluklar 

 Tubal/Peritoneal faktörler 

 Servikal ve immünolojik faktörler 

 Uterin faktörler 

 Diğer (1, 6, 7). 

 

2.5.2.2 Erkeğe ait infertilite nedenleri 

 Endokrin hastalıklar 

 Anatomik bozukluklar 

 Anormal spermatogenez 

 Anormal motilite (1, 6, 7). 
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2.5.2.3 Açıklanamayan Ġnfertilite 

 İnfertilite süresi 2 yılı geçmiş, düzenli ovulasyonun tespit edildiği, sperm 

parametrelerinin normal olduğu, uterin kavitenin normal yapıda olduğu ve bilateral 

tubal geçişin izlendiği, herhangi bir hormonal bozukluğun saptanmadığı yani yapılan 

incelemelerde infertilite nedenine yönelik herhangi bir patoloji saptanamayan olgulara 

açıklanamayan infertilite adı verilir. İnfertil çiftlerin yaklaşık %10-15 in de görülür (1, 

6, 7, 51). 

  

2.6. Yetersiz Over Yanıtı 

Yetersiz‟ ya da „düşük‟ over yanıtı ilk olarak ,1981 yılında Garcia ve ark. 

tarafından, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri kullanılarak yapılan, kontrollü over 

hiperstimülasyonuna (KOH) düşük cevap veren kadınlar için kullanılmıştır. İnfertilite 

tedavisi gören bir kısım hastada HMG uyarımına rağmen, serum östradiol seviyelerinin 

300pg/ml‟nin altında kaldığını, bu hastalardan elde edilen folikül ve oosit sayılarının da 

diğer hastalara kıyasla daha az olduğu görülmüş ve bu oositlerin döllenip transfer 

edilmeleri ile oluşan gebeliklerin de genellikle devam edemeden sonlandığını 

bildirilmiştir. Yetersiz over yanıtı infertilite tedavisi gören hastaların %9-24‟ünü 

etkileyen ciddi bir problemdir (52). Bu hastalarda tedavi başarısı düşük ve siklus iptali 

yüksektir ve bu kişiler için uygun tedavi modeli henüz bulunamamıştır (53, 54). 

Yetersiz over yanıtına çok çeşitli nedenlerin etken olabileceği düşünülmektedir. 

Bunların başında azalmış over rezervi gelir. Hipotalamus-hipofiz-over aksındaki 

değişikliklerin, gonadotropin reseptör regülasyonundaki bozulmaların, granüloza hücre 

fonksiyonlarında meydana gelen aksamaların, azalmış over rezervi ve de düşük over 

cevabı ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir (55, 56). 

Yapılan çeşitli çalışmlar, KOH ile gonadotropin uyarısına düşük yanıt elde 

edilen hastaların ortak özellikler taşıdıkları görülmüş ve „yetersiz yanıtlı‟ ya da „yetersiz 

over yanıtı‟ tanımlaması için çeşitli kriterler tanımlanmıştır. Bu kriterler; 

 

 40 yaş ve üzerinde olmak, 

 Dört veya daha az oosit elde edilmesi, 

 HCG veriliş gününde serum östradiol seviyelerinin 500-1000 pg/ml‟nin 

altında olması, 
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 Üçten fazla folikül eldesi için fazla miktar ve sürede gonadotropine 

ihtiyaç duyulması  

 Yüksek bazal FSH seviyesi (52, 57, 58) olarak bugün kabul görmüştür. 

 

 

2.7. Oosit ve foliküler hücrelerin iliĢkisi 

Oositlerin gelişim ve olgunlaşma süreçleri foliküller içerisinde tamamlanır. 

Oosit büyümesine paralel olarak, folikül hücreleri de çoğalırlar (21, 31, 39). İnsanda 

folikül gelişimi, primer folikülden preovulatuvar folikül aşamasına kadar geçen süreci 

kapsar. Bu sürecin gerçekleşmesi için uzunca bir zamana ihtiyaç vardır ve bu süre 

yaklaşık bir yıl kadardır (21, 59). Bu süre zarfında, oosit çapı 20µm‟ den küçük iken, 

gittikçe genişleyerek 120 µm uzunluğa ulaşır (21, 60). Granüloza ve teka hücreleri 

birlikte ovaryan folikülün somatik hücrelerini oluştururlar. Granüloza hücreleri, 

primordial foliküldeki oositin etrafını çevreleyen ve sınırlı sayıdaki,  tek katlı yassı 

folikül hücrelerinden meydana gelirler (21, 61, 62).   Preovulatuvar  folikül fazına 

gelindiğinde,  5-20 sayıdaki granüloza öncül hücresinden, yaklaşık 47 milyon granüloza 

hücresi  de hazır hale gelmiştir(21, 60, 63). İlerleyen gelişim safhalarında bu hücrelerin 

bir kısmı oositin çevresine yerleşerek „kümülüs‟ ve „korona radiata‟ hücrelerini 

oluştururlar (11, 39 ). 

Oositlerin folikül içerisinde olgunlaşıp geliştiklerini dikkate alırsak, granüloza 

hücreleri ile karşılıklı bir etkileşim içinde olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Oosit 

olmadan folikül oluşmaz ve oosit gelişimi çevresindeki granüloza hücreleri tarafından 

düzenlenir. Oositler folikül oluşumunu, düzenli granüloza hücre çoğalmasını,steroid 

yapımının düzenlenmesini ve gelişen folikülün üç boyutlu yapısının devam ettirilmesini 

sağlayan sinyalleri salgılar. Buna benzer olarak granüloza hücre sinyalleri mayotik 

duraklamayı düzenler, oosit büyümesini arttırır ve mayoz ile oosit gelişiminin devamını 

kolaylaştırır (21, 35, 39, 64, 65, 66, 67, 68). 

Oosit kalitesinin dişi fertilitesi üzerinde anahtar bir rolü vardır. Kaliteli bir oosit 

oluşumu ve bu süreçte işleyen mekanizmalar hakkında halen kısıtlı bilgi mevcuttur. 

Ovaryan foliküler mikroçevre doğrudan Granüloza ve Kümülüs hücreleri tarafından 

regüle edilir ve bu hücreler oosit beslenmesi ve gelişiminden primer olarak 

sorumludurlar (11, 12, 21, 35, 39).    
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Ovaryan foliküllerin büyüme ve gelişiminde somatik ve germ hücre 

kompartmanları arasında yüksek bir koordinasyon bulunur.  Memeli folikülleri bir teka 

kılıfı ve germ hücresi ya da oositi çevreleyen granüloza hücreleri tarafından oluşturulur. 

Folikül gelişip antrum oluşmaya başladığında Granuloza hücreleri anatomik ve 

fonksiyonel oarak iki tabakaya ayrılırlar: 

Folikül duvarını çevreleyenler  „Mural Granuloza Hücreleri‟ olarak 

adlandırılırlar ve folikül rüptürü (yırtılması) için gereken genleri eksprese ederler, oositi 

çevreleyen, foliküler gelişim ve ovulasyon esnasında oosit ile yakın komşulukta olan  

grup ise „Kümülüs Hücreleri‟ olarak adlandırılırlar.  Oosit gelişimi ve fertilizasyon 

için gerekli mediatörleri sentezlerler (11, 12, 13, 14). 

Kümülüs Hücreleri hayli özelleşmiş hücrelerdir. Hayli gelişmiş stoplazmik 

uzantılara sahiptirler ve bu uzantılar sayesinde Zona Pellusida‟yı geçip oosit 

membranına penetre olurlar ve oosit kümülüs kompleksini meydana getirirler (11, 12, 

13, 14, 39). 

Bu uzantıların sonunda oosit ve kümülüs hücreleri arasında küçük molekül 

ağırlıklı maddelerin geçişine izin veren Oluklu Bağlantılar (Gap Junction)  bulunur. 

İyonlar, metabolitler, aminoasitler ve küçük regülatör moleküller Kümülüs 

Hücrelerinden oosite oluklu bağlantıları kullanarak geçiş yaparlar ve bu molekül 

transferi oosit gelişimi ve maturasyonu için gereklidir (13, 14, 15, 16, 35, 69). 

Oositin stoplazmik olgunlaşmasını ve  çekirdek maturasyonunu tamamlaması ile 

oosit aktivasyonu gerçekleştirilir. Kümülüs hücrelerinin etkisi ile Oositte protein sentezi 

uyarılır ve steroid salınımı artar. Nüklear ve stoplazmik olgunlaşma gereği gibi 

yapılamaz ise oosit gelişimi ve fertlizisayonu sekteye uğrar. Tüm bu süreçte somatik ve 

germ hücre koordinasyonu ve bunlar arasındaki parakrin sinyalizasyon önem kazanır 

(13, 15, 34, 35, 42, 70). 

Önceleri oositin over gelişim sürecine pasif olarak katıldığı düşünülmekte idi.  

Son 10-15 yıl içerisinde yapılan çalışmalar oositin folikül gelişiminde hayli güçlü bir 

regülatör olduğunu gösterdi. Günümüzde ise oosit tarafından sekrete edilen parakrin 

faktörler ve bunların granüloza hücreleri üzerindeki etkileri halen merak konusudur. 

Yakın yıllarda yapılan çalışmal ar TGF-β (Transforming Growth Factor- β) süperailesi 

üyelerinden GDF-9 (Growth and Differansiasion factor 9)  ve GDF-9B  ve ya diğer 
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adıyla BMP-15 (Bone Morphogenic Protein 15) üzerinde yoğunlaşmıştır (21, 35, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ). 

GDF-9 ve BMP 15‟in kümülüs hücrelerinde çok çeşitli gen ekspresyonlarından 

sorumlu olduğu gösterilmiştir. Has 2 (Hyaluronic Acid Synthase 2), COX 2 ya da 

PTGS2 (cyclooxigenase 2),  GREM 1(Gremlin), noggin, kordin, follistatin, StAR 

(Steroidogenic Acut Regulator Protein) bu moleküllerden bazılarıdır ve foliküler 

gelişim ve kümülüs ekspansiyonunda çok kritik bir noktadadırlar (11, 12, 13, 16, 82, 83, 

84, 85, 86) 

GDF-9 ve BMP 15‟in folikül gelişimi için gerekliliği hayvanlar üzerinde yapılan 

pek çok deneysel çalışmada gösterilmiştir. GDF-9 ve BMP-15‟ ten yoksun transgenik 

hayvanların steril olduklarına dair çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu iki molekülün 

biyokimyasal ve moleküler regülasyonu  konusunda halen kısıtlı bilgi mevcuttur (11, 

35, 87, 88) . 

Periovulatuar periyod esnasında kümülüs hücreleri  „Ekspansiyon‟ adını 

verdiğimiz bir yayılma sürecine girerler. Kümülüs ekspansiyonu, oositin Grade III 

aşamasında olduğunun belirtecidir ki bu da fertilizasyon için gerekli olan optimal oosit 

derecesidir (16, 83, 84, 85 ). 

Ekspansiyon süresince Kümülüs hücreleri, oosit ve kümülüs hücrelerinin bir 

arada tutlumasını sağlayan ve sprem penetrasyonunu ve fertilizasyonu kolaylaştıran 

Hiyaluronik Asitten zengin bir madde salgılar. Kümülüs ekspansiyonu oositin in vivo 

normal gelişimi için mutlaka gereklidir ve kümülüs ekspansiyonunu gerçekleştirememiş 

oositin implantasyon potansiyelide sınırlıdır. Kümülüs ekspansiyonu GDF-9 ve BMP 15 

tarafından regüle edilir. Dolayısı ile ekspansiyon süresince, kümülüs hücrelerinden 

eksprese edilen PTGS2, Has 2 ve Grem 1 gibi moleküllerin ekspresyon seviyeleri, IVF 

çalışmalarında fertilizasyon potansiyeli ve oosit bütünlüğü hakkında fikir sahibi 

olmamızı kolaylaştırabilir ve böylece kaliteli embriyo üretimi ile daha az sayıda 

embriyo transferleri gerçekleştirilerek hedeflenen gebelik oranlarına ulaşılabilinir (11,  

13, 16,  82, 83, 84, 85, 86, 89 ). 

Son yayınlar kümülüs ekspansiyonu kadar,  oosit nüklear ve stoplazmik 

maturasyonuna etkin olan preovulatuvar folikül sıvısı içerisindeki faktörler üzerinde 

durmaktadır. Yine yakın çalışmalar Granüloza hücreleri ve oosit arasındaki kanalların, 

sadece metabolit transferinde önemli olmadığını, aynı zamanda oosit mayotik 
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arrestinin? sürdürülmesinde de önemli rol üstlendiğini göstermektedir. Kümülüs 

Hücreleri birbirleri ile Oluklu Bağlantılar aracılığı ile bağlıdır. Bir oluklu bağlantının 

temel elemanı Konneksondur ve bir Konnekson, konneksinler olarak adlandırılan altı 

adet proteinden oluşur. Kümülüs ekspansiyonu oluşum sürecine,  oluklu bağlantılarda 

meydana gelen modifikasyonlar eşlik eder. İyonların ve küçük moleküllerin hücreden 

hücreye geçişine yardım etmenin yanı sıra, oluklu bağlantıların folikülogenez ve 

oogenezide içeren çok sayıda fizyolojik süreci module ettiği de düşünülmektedir. 

Mayotik devamlılığın sağlanması, kümülüs hücreleri arasındaki oluklu bağlantıların 

bozulması (dağılması)  ile olur. Bağlantıların bozulması ile mayoz inhibisyonunu 

sağlayan moleküllerin, kümülüs hücrelerinden oosite geçişi bloke edilir ve bu bozunum 

süreci oluklu bağlantı proteinleri olan Cx 43 (Conneksin 43) ve Cx 37 (Conneksin 37) 

ile ilşkilendirilmektedir. Mayotik devamlılığın sağlanmasındaki ilk adımın, kümülüs-

oosit kompleksindeki Cx 43 azalması olduğu düşünülmektedir (13, 15, 16, 35, 85) . 

ICSI vakalarında, kümülüs hücrelerindeki Cx 43 ve Cx 37 ekspresyonları 

kümülüs ekspansiyonu ve dolayısı ile oosit maturasyonu hakkında bilgi verici olabilir. 

Tüm bu bilgilerin ışığı altında Cx 43 ve Cx 37 kaliteli oosit ve embriyo seçiminde bir 

kriter olarak kullanılabilir. Bu iki molekül ile ilgili pek çok hayvan çalışması 

bulunmasına rağmen insanlarda yapılan çalışmalar halen kısıtlı ve değerlidir. 

 

2.8 Ġki Hücre Ġki Gonadotropin Sistemi 

İnsan preantral ve antral foliküllerinde, LH reseptörleri yalnız teka hücrelerinde, 

FSH reseptörleri ise sadece granuloza hücreleri üzerinde bulunurlar. LH uyarısı ile teka 

hücrelerinde üretilen androjenler, FSH uyarısı ile granüloza hücrelerinde östrojenlere 

aromatize edilirler. 

Sitokrom P450-17‟ nin sadece teka hücrelerinde, sitokrom P-450 aromataz‟ın 

sadece granüloza hücrelerinde bulunması „iki hücre-iki gonadotropin‟ sistemi olarak 

tanımlanır (33, 90, 91). 

 

2.9. Oosit Maturasyonunun Değerlendirilmesi 

IVF olgularında oositler çevrelerindeki kümülüs-korona kompleksinin genel 

görünümüne göre değerlendirilirler. Oosit matürasyonunu belirleyen en önemli faktör, 
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„kümülüs-korona kompleksi‟dir . kümülüs- korona kompleksinin genişliği ve 

parlaklığı değerlendirmede esastır (92). 

 

2.9.1 „0. Derece‟ Oosit 

İmmatür ya da atretik oositler olarak kabul edilirler.Bu oositlerde küçük, sıkı ve 

atretik görünümlü bir kümülüs-korona kompleksi mevcuttur. Stoplazmalarında halen 

büyük bir nükleus görülür (39, 50, 92). 

 

 

2.9.2. „1. Derece‟ Oosit 

İlk gruba oranla nispeten daha az fakat yine de sıkışık olan bir korona tabakasına 

sahiptirler ve bunlar, stoplazmalarında germinal vezikül ve polar cisimciğin 

gözlenemediği oositlerdirler (39, 50, 92). 

 

2.9.3 „2. Derece‟ Oosit 

Bu oositin kümülüs kompleksi homojen, gevşek ve dağılmış durumdadır ve 

manipüle edildiğinde kolayca hücre grubundan uzaklaştırılır. Koronası güneş ışığı gibi 

parlak görünümdedir. Bu oositin matür, preovulatuvar, metafaz-II konumunda bir oosit 

olduğu kabul edilir. Metafaz-II‟deki bir oosit, birinci polar cisimciğini atmıştır (Polar 

cisimcik perivitellin aralıktadır). Birinci mayoz bölünme tamamlanmış, oosit ikinci 

mayozun metafaz evresine gelmiştir. Oosit yuvarlak ve açık renkli, parlak 

stoplazmalıdır. Oolemma ise düzgün yapılıdır (39, 50, 92).  

 

2.9.4 „3. Derece‟ Oosit 

Bu evrede oosit yine olgun olarak kabul edilir. Yalnız 2.derece‟deki oosite göre 

daha az gelişmiştir. Oosit metafaz I‟dedir. Birinci kutup cisimciği görülmez. Oosit 

stoplazması hafif koyu renkli ve granüler yapıdadır. Kümülüs daha sıkışık yapıda ve 

daha az homojendir. Parlaklığı daha azdır. Kültür ortamında bir süre bekletilir ise 

birinci polar cisimciği atarak gelişimini tamamlar (39, 50, 92). 
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2.9.5 „4. Derece‟ Oosit 

Oosit etrafındaki kümülüs hücrelerinin homojen ve hücresel görüntüsünün 

bozulup, jelatinöz bir yapı halinde görüldüğü ve stoplazmaları oldukça soluk renkli 

görünen oositlerdirler (39, 50, 92 ). 

 

2.10. Notch sinyal yolağı 

Notch ilk defa 1914 yılında John S. Dexter adlı bilim adamı tarafından 

Drosophila Melanogaster adlı bir meyve sineğinde fark edilmiştir. Notch benzeri 

proteinlerin zamanla deniz analarında, bir tür nematod olan „Caenorhabditis elegans’ 

da ve insanları da içeren pek çok canlıda varlıkları gösterilmiştir (93, 94, 95).   

Notch bir hücre yüzey reseptörüdür. Embriyolojik gelişim esnasında pek çok 

sistemde eksprese edilerek hücrelerin kaderini tayin eder. Notch ailesi reseptörleri 

gelişim esnasında hücre kaderi üzerinde indüktif veya inhibitor bir etki gösterebilir. 

Yapılan birçok çalışma, Notch‟un proliferasyon, farklılaşma ve apopitotik işlemleri  

regüle ettiğini bildirmiştir. Çalışılan tüm hayvan modellerinde, Notch reseptörlerinde 

meydana gelen bir mutasyon gelişimsel bir anomalilik yaratmış, insanlarda ise çeşitli 

patolojilere neden olmuştur (94, 95, 96). 

Memelilerde 4 çeşit Notch reseptörü bulunur. (Notch 1-4). Notch, bir trans 

membran reseptörüdür.  Bir ekstraselüler, bir transmembran, bir de intraselüler saha 

içerirler. Notch‟un ekstraselüler parçası Jagged 1-2 ve Deltalike 1-3 olmak üzere 2 

ligand ailesini bağlar. Hem Notch hem de ligandları transmembran proteinleri olduğu 

için sinyalizasyon sıkıca komşu olan hücreler arasında görülür (17, 18, 19, 94, 95, 96). 

 

2.10.1 Notch Reseptör ve Ligandları 

Notch reseptörü bir transmembran proteini olup membrana transportu sırasında 

trans-Golgide bulunan furin benzeri proteaz ile bölünmeye uğrar. Bu ilk bölünme ile 

birlikte reseptörün matür iki alt üniti oluşur. Böylece reseptör hücre dışı ve 

transmembran olmak üzere iki bölüm içerir. Resptörün geniş hücre dışı parçası 40 

aminoasitten oluşan, 36 çift epidermal büyüme faktörü (EGF) benzeri tekrar ve 3 

sistein-içerikli Notch/LIN-12 tekrarı içerir. Hücre dışı kısma ait olan alt ünite oldukça 

kısadır ve sistein kalıntıları içermektedir. Reseptörün transmembran parçası bir kısa 

hücre dışı kısım, bir tek transmembran kısım ve bir geniş hücre içi kısım içerir. 
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Transmembran alt ünitesinin hücreiçi bölümü ise RAM domeyni ve ardından 6 çift 

ankyrin tekrarını içerir. Bu bölge nükleusda transkripsiyon faktörleri ile baglanan 

kısımdır. Bu bölgenin ardından da transaktivasyon domeyni ve PEST (Proline, glutamit, 

serin ve tironin) bölgesi gelmektedir (94, 97, 98) (Şekil 7).  

 

 

 

 

ġekil 7: Notch reseptörü. Canser Biology and Therapy 2002; 1(5): 466-76’ dan alımıştır. 

 

 

Notch ligandları da transmembran proteinleridir. Bunlar Delta ve Serrate 

olarak adlandırılmaktadırlar. Omurgalılarda Delta ve Jagged, C.elegans’ da LAG-2 ve 

APX-1 olarak adlandırılmaktadır. Her ligand reseptör ile etkilesime girecek DSL N-

terminal içermektedir. DSL‟yi takiben EGF-benzeri tekrar ve transmembran domeyni 

içerirler. (94-102) . . 

 

 

2.10.2 Notch Sinyal Yolağının ĠĢleyiĢi 

Notch sinyal yolağında etkin olan bir çok protein tanımlanmıstır. Bununla 

beraber  bu iletinin tam olarak nasıl gerçekleştiği ve hangi moleküllerin bu işleyişte 
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görev aldıkları hala tam olarak bilinmemektedir. Notch sinyalizasyonu iki komşu hücre 

arasındaki reseptör-ligand etkileşimi ile başlatılır. Çoğu sinyal yolağında olduğunun 

aksine, Notch sinyal yolağında, enzimatik amplifikasyon basamağı yerine Notch 

reseptörü doğrudan nükleusa geçer ve ilgili gen aktivasyonlarını başlatır. Notch 

ligandının hücre dışı parçası hücre yüzeyinde eksprese edilir. Bu kısım komşu hücreye 

ait Notch reseptörünün hücre dışı kısmını tanır ve etkileşime girer. Bu etkileşim ile 

kaskadın aktivasyonu başlatılır, Notch yarıklanır, Intraselüler parçasının (ICN) salınımı 

ile metalloproteinaz tümör nekrozis-α dönüştürücü enzimi (TACE) ve Ɣ-sekretaz 

aracılığı ile proteolitik bir yarıklanma kaskadı başlar. İlk yarıklanma, reseptörün hücre 

dışı kısmına bağlı olan TACE aracılığı ile gerçekleştirilir. Salınan hücre dışı parça, 

ligandı taşıyan hücreler tarafından trans-endositoz ile alınır. İkinci yarıklanma 

presenilin, nicastrin, Aph1 ve Pen2 gibi protinleri içeren bir multiprotein kompleksi 

tarafından katalizlenir ve Ɣ-sekretaz aktivasyonu ile sonuçlanır. Bu bölünme ICN‟ yi 

Notch hedef genlerinin transkripsiyonunu sağlamak üzere hazırlar ve nükleusa nakleder. 

Bununla beraber Ɣ-sekretaz fonksiyonunun inhibe edilmesi, Notch reseptörünün 

yarıklanmasını engeller ve Notch sinyal iletisini durdurur. ICN yarıklanmasının 

yokluğunda ise Notch hedef genlerinin transkripsiyonu CSL tarafından regüle edilen bir 

baskılayıcı kompleks tarafından inhibe edilir. ICN nükleusa girdiği zaman, 

transkripsiyon aktivatörlerini CSL kompleksine nakleder ve CSL‟yi Notch hedef 

genlerinin aktiflenmesini sağlayan bir transkripsiyon baskılayıcısı olmaktan çıkarıp bir 

aktivatöre döndürür. Notch sinyallerinin farklı dokularda farklı hedef genleri aktive 

ettikleri düsünülmektedir. Bu hedef genlerin bazıları Hes 1 (hairy enhance of split-

1),NF-KB ( nuclear factor Kappa-B), siklin D1 ve c-myc olarak bilinmektedir (93, 103-

107) (Şekil 8). 
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ġekil 8: Notch sinyal yolağı. Canser Biology and Therapy 2002; 1(5): 466-76’ dan alımıştır. 

 

 

2.10.3. Notch sinyalizasyonu- Oosit ve Granüloza Hücre ĠliĢkisi 

Notch ligandına bağlandığında reseptör yarıklanmasını tetikler ve intraselüler 

parçası reseptörden ayrılarak nükleusa taşınır ve hedef genlerin aktivasyonunu sağlar. 

Notch sadece mural granuloza hücreleri ve kümülüs hücreleri tarafından eksprese edilir. 

Oosit ve atretik foliküllerde notch ekspresyonu yoktur. Notch genlerinin folikülogenez 

esnasında aktif olarak eksprese edildiği, özellikle Notch 2, 3 ve Jagged 2‟ nin   

granüloza hücrelerinden, Jagged 1‟in de daha çok oositten salınarak bu süreçte etkin 

oldukları deney hayvanları üzerinde gösterilmiştir (17, 18, 20, 96). Yapılan pek çok 
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çalışmada, Notch sinyalizasyon yolağının, eksprese edildiği dokuların gelişiminde 

önemli rol aldığı farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Buna karşın oosit gelişimi üzerine 

etkilerini bildiren çalışmalar çok kısıtlıdır. Notch sinyalizasyonunun insan granüloza 

hücreleri ve oosit maturasyonu ile ilişkisi hakkında ise herhangi bir yayın 

bildirilmemiştir 

  

2.11. Hücre Kültürü 

 Hücre kültürleri hücrelerin tek hücreyi dahi kapsayabilecek şekilde, doku olarak 

düzenlenmeden in vitro çoğalmasıdır. Organizmadan doğrudan doğraya alınan organ, 

doku veya hücrelerden üretilen kültürlere primer kültürler adı verilir. Primer kültürler, 

bulundukları yerde çoğalıp başka bir yere bölünerek aktarıldıktan (hücre pasajı) sonra 

hücre soyu (cell line) adını alırlar. Primer hücre kültürlerinden veya hücre soylarından 

özel seçim veya klonlama yöntemi ile belirleyici bazı özellikleri olan hücreler elde 

edilir. Bu hücrelerin kültürde yaşamları süresince belirleyici özellikleri devam eder; 

hücrelerin pasaj yapılmış olması, onların belirleyici özelliklerini etkilemez. Hücre 

suşları ve hücre soyları diploid veya heteraploid olabilirler, hücrelerin heteraploid 

oluşları onların habis hücreler oldukları veya in vitro çoğalmalarının sınırsız olduğu 

anlamına gelmez. Hücre kültürlerinde sınırsız çoğalan hücre soy veya suşları, devamlı 

hücre soyları (established cell line ) şeklinde tanımlanarak, yaşam süreleri sınırlı diploid 

veya heteraploid hücre soylarından ayrılırlar. Üç gün ara ile en az 70 defa pasajı 

yapılabilen hücre soyları “ devamlı hücre soyu” olarak kabul edilmektedirler. 

Günümüzde, hücre kültürleri esas olarak iki yolla üretilmektedir: Tek tabaka hücre 

kültürleri ve süspansiyon halinde hücre kültürleri. Tek tabaka hücre kültürleri, cam veya 

plastik zemin üzerine tutunarak yaşayan, işlevlerini sürdüren ve üreyen hücrelerdir. 

Süspansiyon halindeki hücre kültürlerinde, hücreler hayatsal işlev ve üremelerini 

süspansiyon halinde bulundukları ortamda sürdürebilir. Doku kültürü ve yöntemleri 

kullanarak, hücre yapısı, fizyolojisi, patojen hücre ilişkileri, iyonlaştırıcı ışınların hücre 

düzeyinde incelenmesi ve çeşitli radyobiyolojik problemlere bağlı olarak tümör 

büyümesinin açıklığa kavuşturulmasına çalışılır. Hücre kültürlerinde, in vivo şartlarda 

mümkün olmayan, kısa zaman aralığında gerçekleştirilmesi istenen fiziksel ve kimyasal 

etkenler incelenebilir (108). 
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 2.12. Ġmmünohistokimya 

İşaretlenmiş antikorlar kullanılarak hücre ve doku antijenlerinin bulundukları 

yerde gösterilmesini sağlayan bir yöntemdir. İmmunohistokimya yöntemi gerek 

ışık,gerekse elektron mikroskopide; tek aşamalı (direkt) veye iki aşamalı (indirekt) 

olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. 

 

2.12.1 Direkt Yöntem  

 

Bu yöntemde gösterilmek istenen antijene özgü antikor floresan boya, enzim, 

altın tanecikleri v.b. işaretler ile işaretlenir. İşaretli antikorun dokudaki antijenle 

reaksiyona girmesi sağlanır. Yöntem tek aşamalı olduğundan çabuk tamamlanır. Ancak 

primer antikor, işaretlendiği için antikorun reaksiyon gücünde bir azalmaya neden 

olabilmektedir. Yöntemin hassasiyeti düşük olduğundan nadiren kullanılmaktadır ve 

yerini iki aşamalı (indirekt) yönteme bırakmıştır (109). 

 

2.12.2 Ġndirekt Yöntem 

 

Bu yöntem de primer antikor işaretlenmez, ancak primer antikorun elde edildiği 

türün gama globulinine karşı oluşturulan sekonder bir antikor işaretlenerek ikinci bir 

aşama olarak uygulanır. Böylece; 

1.aşamada, işaretsiz primer antikor antijene bağlanır. 

2.aşamada ise işaretli sekonder antikor primer antikorun Fc bölgesi ile 

reaksiyona girer, böylece antijen iki aşamada indirekt olarak işaretlenmiş olur. İndirekt 

yöntem direkt yönteme göre daha hassastır. Primer antikor ile birden fazla sekonder 

antikor bulunabilir ve daha güçlü bir işaretlenme elde edilebilir (109). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Kullanılan Maddeler 

3.1.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler 

NaCl (Merck 106406),  

Na2HPO4 (Merck 106586),  

NaH2PO4(Merck 106346),  

Absolü etanol (Merck 100983), 

Phenol Red (Merck 107241), 

 

3.1.2 Kullanılan Ġlaçlar 

GnRH analogları; Lucrin (Abbott) 

HMG ;(1 HMG ampul =75 IU FSH+75 IU LH), Menogon (Ferring) 

r-FSH ampul; (75 IU FSH), Merck (Serono) 

Puregon (Shering Ploug) 

Merional (Ibsa) 

 

3.1.3 Kullanılan Kit ve Antikorlar 

Flouresan immunoassay kit (Roche Diagnostics Corporation Indianopolis IN, 

USA) 

Histostain Kit (Invitrogen 85-9043) 

Diluent (Zymed 00-3118) 

AEC kit (Life Science Division CO1-12) 

Clearmount (Zymed 00-8110) 

Mayer Hematoksilen (Lab Vision TA-125-MH) 

Notch 1(Santa Cruz sc-6014) 

Notch 2 (Lifespan LS-B719) 

Notch 3 (Santa Cruz sc-5593) 

Notch 4 (Santa Cruz sc-5594) 

Jagged 1 (Santa Cruz sc-8303) 

Jagged 2 (abcam ab60041-100) 
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3.1.4. Diğer Maddeler 

Fötal Sığır Serumu (Sigma SF-7524) 

DMEM-F12 (ATCC 30-2004) 

Fertlizasyon medyumu (SAGE, A327B) 

 

3.2. Kullanılan Gereçler 

Ultrason (5 MHz sektör prob, Siemens Adara) 

Stereomikroskop (Olympus SZ-PT) 

İnkübatör (Sanyo) 

Laminar Akım Kabini (Hereaus) 

Su banyosu (Nüve) 

Etüv (Hereaus) 

Otoklav (Victor Recker) 

İnvert Mikroskop (Leitz) 

Manyetik Karıstırıcı (RÜHROMAG) 

Santrifüj (Nüve) 

Pipet Aid (Drummond) 

Buzdolabı (Bosch) 

 

3.3. Kullanılan Çözeltiler 

3.3.1. Hücre Kültüründe Kullanılan Çözeltiler 

3.3.1.1 NaHCO3 

8,8 gr NaHCO3 ve 0,01 gr. Phenol red tartılarak 200 ml bidistile su içerisine 

kondu ve karıştırıldı. Otoklavda 121°C, 3 Atm. basınçta 15 dk. steril edildi. 

 

3.3.2. Ġmmünohistokimyada Kullanılan Çözeltiler 

3.3.2.1 PBS 

11,5 gr Na2HPO4; 2,96 gr. NaH2PO42H2O ve 5,84 gr. NaCl 1 lt distile suya 

kondu ve karıştırıldı. pH 7,6 ya ayarlandı. 
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3.4. ÇalıĢmanın yürütüldüğü Laboratuvarlar 

 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek 

Laboratuvarı 

 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Hücre 

Kültürü Laboratuvarı 

 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

İmmünhistokimya Laboratuvarı 

 

 

3.5. ÇalıĢma Hastalarının Seçimi ve Grupların OluĢturulması 

Eylül 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünitesine infertilite nedeni ile başvuran 

toplam 47 olgu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların onamları ve etik 

kurul onayı alındı. Hastaların anamnezleri alındı. Jinekolojik muayeneyi takiben 

transvaginal USG yapıldı. Olguların tümüne temel infertilite tetkikleri yapıldı. Adetin 3. 

günü hormon tayini yapıldı, histerosalpingografi ve geç luteal fazda endometrium 

biopsisi yapılarak infertilite nedenleri saptandı. Eşlerinden spermiogram tetkikleri 

istendi.  

Hastalar, “yeterli ovaryum yanıtı olan” ve “yetersiz yanıtlılar” olmak üzere 

iki gruba ayrıldı; 

Üremeye yardımcı teknikler kullanılarak kontrollü over hiperstimülasyonu 

yapılan ve normal ovulasyon düzeyine sahip olup: 

 Aspirasyon sonucu elde edilen oositlerin sayısı dört ve daha az olan 

kadınlar, 

“yetersiz yanıtlı hasta grubu” olarak ayrılırken, bu tanımlamaların dışında kalanlar ise 

“yeterli yanıtlı hasta grubu” olarak değerlendirildi. 

Tüm hastalardan erken foliküler fazda (siklusun 3. Günü) ve ve HCG veriliş 

günü hormon tayini için açlık toplardamar kanı alındı. Siklusun 3. Günü alınan 

kanlardan serum folikül stimülan hormon (FSH), lüteinizan hormon (LH), östradiol 

(E2), prolaktin (PRL), tiroid stimülan hormon (TSH), antimüllerian hormon (AMH); 

HCG veriliş günü alınan kanlardan ise E2 bakıldı. Tüm bu hormon seviyeleri flouresan 

immunoassay kitleriyle (Roche Diagnostics Corporation ndianopolis IN, USA) ile 

çalışıldı.  
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Ovulasyon indüksiyonunu takiben istenilen olgunluğa erişen oositler ultrason 

eşliğinde aspire edildi. Uygun kültür sıvısı ve şartları altında oosit ve kümülüs 

kompleksleri birbirlerinden ayrıldı. Oositlerin İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu 

(ICSI) için işlemleri devam ederken, kümülüs hücreleri uygun tüplere alınarak 

immünhistokimyasal incelemeler için uygun işlemlerden geçirildi. 

 

3.6. ÇalıĢmada kullanılan yöntemler 

3.6.1 Ovulasyon Ġndüksiyonu ve Oosit Aspirasyonu 

Hastalara adet kanamasının 1. ya da bir önceki siklusun 21. Günü GnRH 

analoglarına (Lucrin, Abbott) başlandı. Siklusun 3. Gününde overler USG ile kontrol 

edilerek korpusluteum ya da bir over kisti yoksa gonadotropinler (1 HMG ampul, 

Menogon-Ferring; r-FSH ampul, Merck-Serono; puregon, Shering-Ploug; merional, 

Ibsa) tedaviye eklendi. Siklusun 3 ve 7. Günleri arasında gonadotropin uygulaması 

yapıldı. 8. Günden sonra hergün folikül ve endometrium ölçümleri için USG (5MHz 

sektör prob, Siemens-Adara) yapıldı ve günlük E2 düzeyleri saptandı. En az 2 folikül 16 

mm‟yi geçtiğinde ve folikül başına E2 150 pg/dl‟ yi geçtiğinde, LH piki oluşturmak 

üzere insan korionik gonadotropini (HCG) 10.000 İ.Ü. olarak uygulandı. 36-38 saat 

sonra foliküller transvaginal USG ile uygun iğneler kullanılarak 11mm‟nin üzerindeki 

tüm foliküller tek tek aspire edildi.  

 

3.6.2 Oosit matürasyonunun sınıflandırılması 

Oositlerin matüritelerinin değerlendirilmesi stereomikroskop altında korono-

kümülüs kompleksi değerlendirilerek yapıldı. 0‟dan 4‟e kadar  derecelendirildi. Bu 

sınıflamada elde edilen oositi çevreleyen korono-kümülüs kompleksinin genişliği ve 

parlaklığı esas alındı. Korona-kümülüs tabakası sıkışık ve stoplazmasında halen büyük 

bir nükleusun görüldüğü oositler “0.Derece” immatür oositler olarak; korona tabakası 

yine sıkışık olup fakat birinci gruba oranla bu sıkışıklığın nisbeten daha az olduğu ve 

stoplazmasında germinal vezikül ile polar cisimciğin gözlenemediği oositler “1.Derece” 

olarak; koronal hücrelerin oositin etrafında oldukça kalabalık bir şekilde bulunduğu, 

kümülüs hücrelerinin ise ikinci gruba oranla daha geniş bir alana yayılmış  ve manipüle 

edildiğinde kolayca hücre grubundan uzaklaştırılabilen, polar cisimciğin izlenebildiği 

oositler “2.Derece”olarak; koronal hücrelerin oosit ile sıkı temasının kaybolduğu, 

cumulus hücrelerinin ise oldukça dağınık ve hücresel morfolojisinin halen korunduğu 
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oositler “3.Derece” olarak; oosit etrafındaki kümülüs hücrelerinin hücresel 

görüntüsünün bozulduğu ve jelatinöz bir yapı halini aldığı, soluk stoplazmalı oositler 

“4.Derece” olarak sınıflandırıldı (92). 

 

3.6.3 Sperm hazırlığı 

Hastaların eşlerinden 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası semen alındı. Spermler 

ICSI işleminin yapılacağı gün alındı. Morfolojik açıdan spermler Kruger‟in kriterlerine 

göre değerlendirildi. ( Bu kriterlere göre normal semen kriterleri: sayı > 20 milyon/ml, 

motilite > %50, normal morfoloji >%30 ). Sperm hazırlanması için gradient veya basit 

sperm yıkama yöntemleri kullanıldı (110, 111). 

 

3.6.4 Fertilizasyonun kontrolü 

İnseminasyon veya mikroenjeksiyon işleminden 1 gün sonra oositler 

fertilizasyon yönünden incelendiler. Kesin olarak ayrı iki pronükleusun varlığı normal 

fertilizasyon olarak değerlendirildi. 2.polar cisimciğin varlığı, anormal yada parçalı 

pronükleus (1 yada 3 pronükleus) içeren oositler ise anormal fertilizasyon olarak 

değerlendirildi.  

 

3.6.5 Embriyoların geliĢiminin değerlendirilmesi 

ICSI işlemini takip eden 2.gün içerisinde yapıldı. Bu değerlendirmede embriyo 

blastomer sayısı ve fragmantasyonu (bölünmesi)  kriter olarak alındı.  

 Eşit büyüklükte, düzenli blastomerlere sahip, fragman içermeyen embriyolar 

grade 1 embriyo; eşit büyüklükte blastomerler içermekle birlikte, az miktarda fragman 

(<%25) içeren embriyolar grade 2 embriyo; blastomerleri eşit olmayıp fazlaca fragman 

(%25-50) içerenler grade 3 embriyo; blastomerleri eşit olmayan ve fanlarragmı? 

%50‟den fazla olan embriyolar ise grade 4 embriyo olarak değerlendirildi (39, 50, 112). 
 

 

3.6.6 Kümülüs hücrelerinin eldesi ve kültüre edilmesi 

Oosit aspirasyonunu takiben, oositler etraflarındaki korona-kümülüs 

hücrelerinden hyase adı verilen bir hyalüronidaz enzimi içerisinde pasteur pipeti 

yardımıyla temizlendi. Açığa çıkan kümülüs hücreleri, içerisinde bulundukları medium 

sıvısı ile birlikte 2000 rpm‟de 10 dakika santrifüj edilerek; eritrosit, lökosit, hyase‟lı 

medium ve foliküler sıvıdan uzaklaştırıldı. Üzerlerine DMEM-F12 (dulbecco‟nun 
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modifiye edilmiş eagle mediumu, besleyici karışım F12 hammediumu) konularak 

hücreler hızlıca kültüre edilmek üzere İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji A.B.D. Hücre Kültürü Laboratuarı‟na ulaştırıldı.  

 Hücreler DMEM-F12 besi ortamını içeren, içerisine yuvarlak lamel 

yerleştirilmiş 6 kuyucuklu kültür kaplarına eşit mikrolitrelerde ekilerek, hücrelerin 

lameller üzerine tutunması beklendi. Yaklaşık 2 saat sonra tutunumları invert mikroskop 

altında gözle takip edilen hücrelerin üzerleri 5‟er mikrolitre DMEM-F12 mediumu ile 

kaplandı. İç ortamı %5 CO2, %95 nem içeren ve 37°C olan inkübatör içerisinde 

tutularak üretildi. Takibeden 72 saat boyunca sabahları hücreler morfolojik açıdan 

mikroskop altında izlendi ve 72.saatin sonunda hücreler üzerlerindeki medium sıvısı 

atılarak %70‟lik alkol ile fiske edildi. İmmünohistokimyasal boyamalar için +4 °C‟de 

ençok 1 hafta tutuldu. 

 

3.6.7 Ġmmünohistokimya 

İmmünohastokimyasal işlem için  Invitrogen (85-9043) kit protokolü uygulandı. 

Hücreler, üretildikleri 6 kuyucuklu kültür kapları içerisine yerleştirilen yuvarlak 

lameller üzerinde boyandı. Bunun için, fikse edilen alkol hücrelerin üzerinden 

uzaklaştırılıp, kuyucuklar içerisine konulan 5‟er mikrolitrelik PBS (fosfat buffered 

solution) içerisinde 5 dakika bekletildi. Ardından spesifik olmayan zemin boyanmasını 

önlemek amacıyla endojen peroksidazın giderilmesi için dokular, ticari olarak elde 

edilen hazır (Nalgene L808) H2O2 içerisinde yaklaşık 1 dakika kadar tutuldu. Ardından 

PBS tampon çözeltisi ile tüm kuyucuklar 3‟er kez, 5‟er dakika yıkandılar. Daha sonra 

doku antikorlarını bloke etmek için kesitler immünohistokimya kiti tarafından sağlanan 

“ultra V blok “ ile 5 dakika süre ile muamele edildi. Ultra V bloğun uzaklaştırılmasını 

takiben PBS ile ara yıkama yapmadan kuyucuklar üzerine primer antikorlar (notch 1, 

notch 2, notch 3, notch 4, jagged 1 ve jagged 2), uygun antikor dilüe edici ajan 

içerisinde dilüe edilerek konuldu. Primer antikor ile muamele, oda sıcaklığında 1 saat 

süre ile gerçekleştirildi. Bu süre sonunda kuyucuklar 3‟er kez 5‟er dakikalık süreler ile 

PBS‟le yıkandı. Ve primer antikorların fazlası giderildi. “Biotinlenmiş anti-polivalent” 

çözeltisi ile 10 dakika süresince muamele edilen hücrelerin sekonder antikorlarla 

reaksiyona girmesi sağlandı. Bu süre sonunda kuyucuklar yine 3‟er defa 5‟er dakika 

olmak üzere PBS‟le yıkandı. “Streptavidin peroksidaz” çözeltisi uygulandı ve oda 

sıcaklığında 10 dakika süreyle inkübe edildi. Ardından kuyucuklar 3‟er defa 5‟er dakika 
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PBS ile yıkandı. Kuyucuklar AEC boya kiti (Life Science Division COI-12) tarafından 

elde edilen kromojen çözeltisi ile muamele edildi ve renk verme reaksiyonu bu şekilde 

başlatıldı. Kromojen çözeltisi, 1ml distile su içerisine kit içerisinden çıkan 2 damla A 

çözeltisinden konulup karıştırılması, bu karışımın üzerine B çözeltisinden 2 ve C 

çözeltisinden de 1 damla eklenip iyice kasıştırılması ile elde edildi. Daha önceki 

optimizasyon çalışmalarında boyanma süresi 5 dakika olarak tespit edildiğinden 

kromojen çözeltisi kuyucuklar üzerinde 5‟er dakika tutulduktan sonra PBS ile yıkandı 

ve renk verme reaksiyonu sonlandırıldı. Mayer hematoksilen (Lab Vision TA-125-MH) 

boyası ile hücreler kuyucuklar içerisinde 15‟er saniye tutuldu ve PBS ile yıkanarak boya 

uzaklaştırıldı. Çeşme suyu ile 5 dakika hücrelerin boyanan çekirdekleri morartıldı. 

Yuvarlak lameller ucu ısıtılmış enjektör iğnesi yardımıyla kuyucuklar içerisinden 

çıkartılıp lameller üzerine alındı. Ardından immünohistokimya kitinden elde edilen su 

bazlı “ultra mount” kapatma solüsyonu ile hücrelerin üzeri kapatıldı. Kullanılan 

antikorların seyreltilme oranları 

 Notch1 için 1/100, 

 Notch2 için 1/1500, 

 Notch3 için 1/100, 

 Notch4 için 1/100, 

 Jaged1 için 1/100, 

 Jagged2 için 1/50 olarak uygulandı. 

 

3.6.8. Histolojik skorlama 

 Tüm preparatlar, immün boyamalar sonucu  Olympus BX61 ışık mikroskobu ile 

incelenerek çeşitli büyütmelerde fotoğrafları aynı mikroskobun DP72 model dijital 

kamerası ile çekildi. Her bir örnekten X100 büyütmede 5 farklı alan incelendi ve  

boyanma derecelerine göre HSCORE analizi kullanılarak yarı nicel bir şekilde 

çözümlendi. İmmün boyama yoğunluğu kategorilere ayrıldı: 0 (Boyanma yok), 1  (Çok 

zayıf boyanma), 2 (Zayıf boyanma), 3 (Orta şiddette boyanma); 4 (Şiddetli boyanma). 

HSCORE incelemesi bağımsız iki araştırmacı tarafından yapıdı ve ortalama değerler 

kullanıldı. 
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3.6.9. Ġstatistiksel Analiz 

 İstatistiksel çalışmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik kürsüsü 

danışmanlığında yapıldı. Veriler mikrosoft Excel programına göre yazıldı. 

Hesaplamalar için SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) for Windows 15.0 

istatistiksel paket programı kullanıldı. Yeterli ve yetersiz over yanıtlı iki ana 

grubumuzun verilerinin karşılıklı kıyasları için student-t ve Mann-Whitney U testleri 

kullanıldı. Tüm değerler ± standart deviasyon (SD) olarak ifade edildi. Grupların kendi 

içlerindeki verilerin birbiri ile korelasyonlarını görmek için ise Pearson ve Spearman 

bağıntı analizleri kullanıldı. P< 0.05 istatistiksel olarak anlamlılık sınırı kabul edildi. 

Korelasyon testlerinde ise değerlendirme için „r‟ değeri kullanıldı. Değerlendirmede 

yorum şu şekilde yapıldı: (0-0.30 arası bağıntı yok, 0.30-0.40 arası çok zayıf bağıntı, 

0.41-0.50 arası zayıf bağıntı, 0.51-0.75 arası orta güçte, 0.76-0.85 güçlü bağıntı ve 0.86‟ 

nın üzeri ise çok güçlü bağıntı) 
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4. BULGULAR 

4.1. Biyokimyasal Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen olguların infertilite nedenlerine bakıldığında : 20 olguda 

erkek faktörü; 17 olguda açıklanamayan infertilite, 3 olguda yetersiz over yanıtı, 4 

olguda erkek faktörü ile birlikte Polikistik over sendrumu nedenli infertilite saptandı. 

Çalışmaya alınan olgular, yeterli over yanıtı olmayan (1) ve olan (2) olmak üzere iki 

gruba ayrılarak istatiksel analizler yapıldı. Yeterli over yanıtına sahip  olmayan 

grupta,toplam 8 hastanın 7‟ sinin (% 85.72) primer infertilite, 1‟ inin (% 14.28) 

sekonder infertilite; yeterli over yanıtına sahip olan toplam 39 hastanın 37‟sinin ( % 

94,60) primer, 2 tanesinin ise (% 5.40) sekonder infertiliteye sahip olduğu görüldü. 

Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Yeterli over yanıtına sahip olan 

39 hastanın yaş ortalaması 30.74±4.53, yetersiz over yanıtlı 8 hastanın yaş ortalaması 

ise 36.75±4.23 olup, (p= 0,01) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır.  

 

 

Tablo 1: Grupların hormonal değiĢkenlere göre durumu 

 

 Over 

Yanıtı 

n Ortalama Standart Deviasyon P 

AMH (pg/ml) 1 8 1.64 0,79 0.018 

 2 39 4.07 2.75 P < 0.05 

FSH (pg/ml) 1 8 8.69 3.54 0.005 

 2 39 6.30 1.68 P < 0.05 

HCGE2 (pg/ml) 1 8 640.87 244.69 0.002 

 2 39 1692.74 895.07 P < 0.05 

ĠNHĠBĠN(pg/ml) 1 8 77.37 54.54 0.455 

 2 39 93.52 55.41 AD 

*1: yetersiz over yanıtlı grup 

*2: Yeterli over yanıtlı grup 

**Tüm değerler ortalama ve standart deviasyon olarak verilmiştir. 

***p “anlamlılık değeri” dir.  AD: Anlamlı Değil. 
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Grafik 1-2-3: Grupların hormonal değiĢkenlere göre durumu 

 

*Grup1:Yetersiz Over Yanıtlı Grup     

 *Grup2:Yeterli Over Yanıtlı Grup 

 

Yeterli over yanıtı olmayan grupta sırasıyla AMH, FSH, HCG veriliş gününde 

serum estradiol (HCGE2) ve İnhibin seviyeleri 1.64±0.79, 8.69±3.54, 640.87±244.69, 

77.37±54.54; yeterli over yanıtı olan grupta ise yine aynı parametreler, aynı sıra ile 

4.07±2.75, 6.30±1.68, 1692.74±895.07, 93.52±55.41 olarak bulundu. Aradaki fark FSH 

(p=0.005), HCGE2 (p=0.002) ve AMH (p=0.018) için istatistiksel olarak anlamlı idi 

(Tablo 1). 

 

4.2. Olgulara ait Oosit Matürasyonu, Embriyo Morfolojisi ve 

Fertilizasyonun Değerlendirilmesi 

Oosit matürasyon yüzdesi  ( M2 Oosit sayısı / Total Oosit sayısı) ), iyi 

morfolojide embriyo yüzdesi (Grade1 + Grade2 Embriyo sayısı / Total Embriyo sayısı), 

fertilizasyon yüzde değeri ise (Fertilize oosit sayısı / ICSI yapılan Oosit sayısı) olarak 

hesaplandı. Oosit matürasyon yüzdesi yetersiz over yanıtı olan 1. Grupta 78.12±24.77, 

iyi morfolojide embriyo yüzdesi 59.37±49.88, fertilizasyon yüzdesi ise 50.00±46.29 

olarak bulunurken; yeterli over yanıtına sahip 2. Grupta ise yine aynı değerler sırası ile 

79.15±19.66, 64.05±,38.25, 59.10±26.01 olarak saptandı. Gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Total Oosit sayısı ise 1. Grupta 3.00±1.19, 2. 
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Grupta ise 10.28±4.10 olarak saptandı ve sonuç istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı idi (p=0.000) (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Grupların oosit-embriyo-fertilite değiĢkenlerine göre dağılımı 

 

         1  

Ort. ± SD 

         2 

Ort. ± SD 

P 

 OOSĠT MATÜRASYONU (%) 78.12±24.77 79.15±19.66 0.898    

AD 

TOPLAM OOSĠT SAYISI 3.00±1.19, 10.28±4.10 0.000   

 p < 0.001 

FERTĠLĠZASYON (%) 50.00±46.29 59.10±26.01 0.440    

AD 

 TOTAL KALĠTELĠ EMBRĠYO (%) 59.37±49.88 64.05±,38.25 0.766    

AD 
 

*1: yetersiz over yanıtlı grup 

*2: Yeterli over yanıtlı grup 

**Tüm değerler ortalama ve standart deviasyon olarak verilmiştir. 

***p “anlamlılık değeri” dir. AD: Anlamlı Değil 

 

Grafik 4: Grupların oosit-embriyo-fertilite değiĢkenlerine göre dağılımı 

            

*Grup1:Yetersiz Over Yanıtlı Grup   

 *Grup2:Yeterli Over Yanıtlı Grup 
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4.3 Gebelik Değerlendirmesi 

Yetersiz over yanıtlı 8 hastadan 2 tanesinde (% 25) gebelik görülürken 6 

tanesinde (% 75) gebelik görülmedi.  Yeterli over yanıtına sahip 39 hastadan 11‟inde 

(% 28.20) gebelik elde edilirken, 21‟inde ise (% 71.80) gebelik elde edilemedi. 

Sonuçlar ise istatiksel olarak anlamsızdı (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Grupların gebelik dağılımları 

          Hasta                  Sayısı 

     OVER  YANITI Gebe (+) Gebe (-) 

 n 2 6 

    1 % 25 75 

 n 11 39 

    2 % 28.20 71.80 

    p  0.855     AD 0.901    AD 

  

*1: yetersiz over yanıtlı grup 

*2: Yeterli over yanıtlı grup 

***p “anlamlılık değeri” dir 
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Grafik 5: Grupların gebelik dağılımları   

 

                   

*Grup1:Yetersiz Over Yanıtlı Grup  

*Grup2:Yeterli Over Yanıtlı Grup 

 

 

 

4.4 EĢlere ait Sperm Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Yetersiz over yanıtı olan 1. Gruptaki  hastaların eşlerine ait yaş ortalaması 

35.17±5.37, yeterli over yanıtına sahip 2. Gruptaki hastaların eşlerinin yaş ortalaması 

35.11±6.55 olarak bulundu. 1. Gruba dahil hastaların eşlerine ait sperm parametreleri 

sırası ile; sperm konsantrasyonu 60.67±30.69, sperm morfolojisi 4.44±3.32, sperm 

motilitesi ise 30.67±13.76 iken 2 gruba ait bulgular ise yine sırası ile sperm 

konsantrasyonu 47.17±41.36,  sperm morfolojisi 2.60±3.82, sperm motilitesi ise 

24.60±15.67 olarak saptandı ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamsızdı (Tablo 4). 
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Tablo 4: Olgularının eĢlerine ait sperm parametreleriningruplara göre dağılımı 

 

 1 

Ort.± SD 

2 

Ort.± SD 

P 

SPERM 

KONSANTRASYONU (%) 

6.67±30.69 47.17±41.36 0.171 

SPERM MORFOLOJĠSĠ (%) 4.44±3.32 2.60±3.82 0.052 

SPERM MOTĠLĠTESĠ (%) 30.67±13.76 24.60±15.67 0.333 

 

*1: yetersiz over yanıtlı grup 

*2: Yeterli over yanıtlı grup 

**Tüm değerler ortalama ve standart deviasyon olarak verilmiştir. 

***p “anlamlılık değeri” dir. 

             

 

Grafik 6: Olgularının eĢlerine ait sperm parametreleriningruplara göre dağılımı 

 

 

 

             

 *Grup1:Yetersiz Over Yanıtlı Grup  

 *Grup2:Yeterli Over Yanıtlı Grup 



 44 

 

 

4.5. Histolojik Bulgular 

Değerlendirme Olympus BX61 model ışık mikroskobu ile farklı büyütmelerde, 

farklı alanlar kullanılarak yapıldı. Her iki grupta da iyi morfolojide ve iyi 

immünpozitiflik gösteren hücreler olduğu gibi, kötü morfolojide ve zayıf 

immünpozitiflikte olan hücrelerinde bulunduğu tespit edildi. 

Her iki grupta da HSCORE için pozitiflik verilirken, hücrelerin iyi yayılım 

gösterdikleri alanlar değerlendirme için kullanılırken , hücrelerin birbirleri ile sıkı sıkıya 

tutunup kümeler oluşturdukları alanlar değerlendirmeye alınmadı . 

 Hem yeterli over yanıtlı, hem de yetersiz over yanıtlı hasta grupları için yapılan 

„HSCORE ortalama‟ ve gruplar arası „p‟ anlamlılık değerleri Tablo 5‟ te verilmiştir. 

 

Tablo 5: Notch ve Jagged immünhistokimya HSCORE sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 OVER 

YANITI 

n ORTALAMA±SD P 

NOTCH 1 1 8 0.12±0.35 0.524 

 2 39 0.21±0.37 AD 

NOTCH 2 1 8 1.31±0.92 0.034 

 2 39 2.30±1.21 P < 0.05 

NOTCH 3 1 8 2.87±1.35 0.933 

 2 39 2.91±1.00 AD 

NOTCH 4 1 8 3.06±1.01 0.564 

 2 39 3.32±1.16 AD 

JAGGED 1 1 8 1.18±1.22 0.344 

 2 39 2.33±1.43 AD 

JAGGED 2 1 8 1.75±0.88 0.127 

 2 39 2.53±1.36 AD 
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Grafik 7: Notch ve Jagged immünhistokimya HSCORE sonuçları 
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4.6. Gruplar içi Korelasyon Değerlendirmesi 

Her bir grup kendi içinde, SPSS 15.0 programında Spearman ve Pearson 

korelasyon testleri yapılarak değerlendirildi. Her iki grupta; Notch 1, 2, 3, 4, Jagged 1, 2 

ekspresyon seviyelerini hem birbirleri ile hem de oosit matürasyonu, fertilizasyon 

yüzdesi, embriyo kalitesi ve gebelik oranları ile kıyasladık.  

Yeterli over yanıtına sahip grupta; 

Notch 2 ve Notch 3‟ ün birbirleri ile kıyası yapıldığında, (r=547, p=0.00 ) ileri 

derecede anlamlı; Notch 2 ve Jagged 2‟ nin kıyası yapıldığında (r=0.857, p= 0.000) çok 

ileri derecede derecede, Notch 3 ve Jagged 2‟nin kıyası yapıldığında ise (r= 0.538, 

p=0.000) yine çok ileri düzeyde korele oldukları saptandı (Grafik 8, 9, 10). Yine bu 

grubumuzda Notch 1, 2, 3, 4, Jagged 1, 2 ekspresyon seviyelerini, matür oosit sayısı 

(MII), fertilize oosit sayısı ve embriyo kalitesi ile kıyasladığımızda, gruplar arasında 

anlamlı bir ilişkiye rastlamazken; AMH ile kıyasladığımızda, AMH ve Jagged 1 

arasında (r= 0.332, p = 0.039), AMH ve Notch 3 arasında ise (r= 0,349, p=0.029) 

anlamlı bir ilişkiye rastladık (Grafik 11, 12).  

Yetersiz over yanıtına sahip grupta; 

Notch 2 ve Notch 3‟ ün birbirleri ile kıyası yapıldığında, (r= 549, p= 0,159) orta 

derecede anlamlı; Notch 2 ve Jagged 2‟ nin kıyası yapıldığında (r= 0.807, p=0.015) 

arasında iyi derecede pozitif bir korelasyon saptanmıştır (Grafik 13, 14). Yine bu 

grubumuzda da Notch 1, 2, 3, 4, Jagged 1, 2 ekspresyon seviyelerini, matür oosit sayısı 

(MII), fertilize oosit sayısı ve embriyo kalitesi ile kıyasladığımızda, gruplar arasında 

anlamlı bir ilişkiye rastlamazken; AMH ile kıyasladığımızda, AMH ve Jagged 1 

arasında (r= 0,900, p= 0.002) çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişkiye rastladık (Grafik 15). 
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5. TARTIġMA 

İnfertilite, tüm dünyada, üreme çağındaki evli çiftlerin yaklaşık %15‟ ini 

etkileyen ciddi bir problemdir. Hipotalamik  fonksiyon bozukluğu, polikistik over 

sendromu (PCOS), ovulasyon düzensizliği ya da ovulasyonun olmayışı gibi ovaryan 

faktörler, tubal tıkanma ya da tubal disfonksiyon ve erken menapoz gibi çok çeşitli 

etken, kadın infertilitesine sebep olabilmektedir. Son yıllarda üremeye yardımcı 

yöntemler, çocuk sahibi olamayan çiftler için umut kaynağı olmuştur. Kadının yaşı, 

süperovulasyona verdiği cevap, elde edilen iyi kalitede oosit  ve embriyo sayısı ve  

semen kalitesi yardımcı üreme tedavilerinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdir. 

Bu alanda yapılan çalışmaların halen hızla devam etmesine karşın, elde edilen başarı 

oranları istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Üremeye yardımcı tedavilerde başarı 

oranlarını arttırma yolundaki araştırmalar sürmektedir (31). 

Dişi fertilitesi, olgun oositler üretebilen fonksiyonel bir over ile doğrudan 

ilişkilidir. Overlerin fonksiyonel birimleri, granüloza ve teka hücreleri ile çevrelenmiş 

bir oosit içeren, over foliküllerdir. Oositin olgun hale gelebilmesi, folikül içerisinde, 

oositi çevreleyen somatik hücreler tarafından üretilen hormonlara, androjenlere, 

östrojen ve progesterona bağlıdır. Bu hormonların yanı sıra, oosit tarafından üretilen 

çok sayıda otokrin ve parakrin büyüme ve farklılaşma faktörleri ile diğer foliküler 

hücrelerden üretilen çeşitli faktörler de maturasyon sürecinde önemli roller üstlenirler 

(31). 

Son 10-15 yıl içerisinde yapılan çalışmalar oositin folikül gelişiminde hayli 

güçlü bir düzenleyici olduğunu göstermiştir . Günümüzde ise oosit tarafından sekrete 

edilen parakrin faktörler ve bunların granüloza hücreleri üzerindeki etkileri halen merak 

konusudur. Yakın yıllarda yapılan çalışmalar TGF-β (Transforming Growth Factor- β) 

süperailesi üyelerinden GDF-9 (Growth and Differansiasion factor 9)  ve GDF-9B  ve 

ya diğer adıyla BMP-15 (Bone Morphogenic Protein 15) üzerinde yoğunlaşmıştır. 

GDF-9 ve BMP 15, kümülüs hücrelerinde çok çeşitli gen ekspresyonlarından 

sorumludur. Has 2 (Hyaluronic Acid Synthase 2), COX2 ya da PTGS2 (cyclooxigenase 

2),  GREM1 (Gremlin), noggin, kordin, follistatin, StAR (Steroidogenic Acut Regulator 

Protein) bu moleküllerden bazılarıdır. Bu moleküller, foliküler gelişim ve kümülüs 

ekspansiyonunda hayli etkindirler (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11). GDF-9 ve BMP 15‟in, 
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folikül gelişimi için gerekliliği hayvanlar üzerinde yapılan pek çok deneysel çalışmada 

gösterilmiştir. GDF-9 ve BMP-15‟ ten yoksun transgenik hayvanların steril olduklarına 

dair çalışmalar bulunmaktadır (11, 12, 13). 

ICSI tedavisi gören 79 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, folikül sıvısı 

içerisinde BMP-15 seviyeleri ölçülmüş ve iyi kalitede (Grade I) embriyo morfolojisinin 

ve kaliteli embriyo gelişiminin, yüksek BMP-15 seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (11). 

Periovulatuar periyod esnasında, kümülüs hücreleri  „Ekspansiyon‟ adını 

verdiğimiz bir yayılma sürecine girerler. Kümülüs ekspansiyonu, oositin III. Derece 

oosit aşamasında olduğunun belirtecidir ki bu da fertilizasyon için gerekli olan optimal 

oosit derecesidir (6, 8, 9, 10 ). 

Ekspansiyon süresince kümülüs hücreleri, oosit ve kümülüs hücrelerinin bir 

arada tutulmasını sağlayan, sperm penetrasyonu ve fertilizasyonu kolaylaştıran 

Hyaluronik Asitten zengin bir madde salgılar. Kümülüs ekspansiyonu oositin in vivo 

normal gelişimi için muhakkak gereklidir ve kümülüs ekspansiyonunu 

gerçekleştirememiş oositin, implantasyon potansiyelide sınırlıdır. Kümülüs 

ekspansiyonu GDF-9 ve BMP 15 tarafından regüle edilir. Dolayısı ile ekspansiyon 

süresince kümülüs hücrelerinden eksprese edilen PTGS2, Has 2 ve Grem 1 gibi 

moleküllerin ekspresyon seviyeleri IVF çalışmalarında, fertilizasyon potansiyeli ve 

oosit bütünlüğü hakkında fikir sahibi olmamızı kolaylaştırabilir. Böylece, kaliteli 

embriyo üretimi ile daha az sayıda embriyo transferleri gerçekleştirerek, hedeflenen 

gebelik oranlarına ulaşabiliriz (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

Yine yakın yıllarda yapılan çalışmalar, granüloza hücreleri ve oosit arasındaki 

kanalların, sadece metabolit transferinde önemli olmadığını, aynı zamanda oositin 

mayotik duraklamasının sürdürülmesinde de önemli rol üstlendiğini göstermektedir. 

Kümülüs Hücreleri birbirleri ile „Oluklu Bağlantılar‟ aracılığı ile bağlıdır. Bir oluklu 

bağlantının temel elemanı konneksondur ve bir konnekson, konneksinler olarak 

adlandırılan altı adet proteinden oluşur. Kümülüs ekspansiyonu oluşum sürecine,  

oluklu bağlantılarda meydana gelen modifikasyonlar eşlik eder. İyonların ve küçük 

moleküllerin hücreden hücreye geçişine yardım etmenin yanı sıra, oluklu bağlantıların 

folikülogenez ve oogenezide içeren çok sayıda fizyolojik süreci module ettiği de 

düşünülmektedir. Mayotik devamlılığın sağlanması, kümülüs hücreleri arasındaki 

oluklu bağlantıların bozulması (dağılması)  ile olur. Bağlantıların bozulması ile mayoz 
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inhibisyonunu sağlayan moleküllerin kümülüs hücrelerinden oosite geçişi bloke edilir 

ve bu bozunum süreci oluklu bağlantı proteinleri olan Cx 43 (Conneksin 43) ve Cx 37 

(Conneksin 37) ile ilişkilendirilmektedir. Mayotik devamlılığın sağlanmasındaki ilk 

adımın, kümülüs-oosit kompleksindeki Cx 43 azalması olduğu düşünülmektedir (3, 5, 6, 

10) . 

Hasegawa J ve arkadaşlarının 2007 yılında, ICSI tedavisi uygulanan 29 hasta 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada ise, Cx 43 ekspresyonunun, tedaviye olumlu yanıt 

veren hastaların kümülüs hücrelerinde, vermeyen gruba kıyasla anlamlı şekilde yüksek 

olduğu gösterilmiş ve Cx43 expresyonunun, fertilizasyon ve iyi morfolojide embriyo 

seçimi için bir kriter olabileceği savunulmuştur (5). 

 Kaliteli oosit ve embriyo seçimi için yapılan pek çok çalışmada, yukarıda bahsi 

geçen büyüme faktörleri, hormonlar ve bağlantı kompleksleri yer bulmuştur. 

Günümüzde ise tüm bunların yanı sıra, embriyolojik gelişim sürecinde hayli etkin olan 

ve folikülogenez esnasında da rol aldıkları bilinen, Wnt, Hedhegog ve Notch sinyal 

yolakları üzerinde yapılan çalışmalar değer kazanmaktadır. Bu sinyal mekanizmalarının 

iyi bir folikülogenez üzerindeki etkinliği hala tam olarak ortaya konulamamıştır (20). 

Notch bir hücre yüzey reseptörüdür. Gelişim esnasında pek çok sistemde 

eksprese edilir. Hücre proliferasyonuna, farklılaşmasına ve apopitozuna etki ederek  

hücrelerin kaderini tayin eder. Komşu hücreler arasındaki iletişimin sağlanmasında 

görev alır. Memelilerde 4 çeşit Notch reseptörü bulunur. (Notch 1-4). Notch‟un 

ekstraselüler parçası Jagged 1-2 ve Deltalike 1-3 olmak üzere 2 ligand ailesini bağlar.  

Notch ligandına bağlandığında reseptör yarıklanmasını tetikler ve intraselüler parçası 

reseptörden ayrılarak nükleusa taşınır ve hedef genlerin aktivasyonunu sağlar. Yapılan 

pek çok çalışmada, Notch sinyalizasyon yolağının, eksprese edildiği dokuların 

gelişiminde önemli rol aldığı defalarca gösterilmiştir. Buna karşın oosit gelişimi üzerine 

etkilerini bildiren çalışmalar çok kısıtlıdır. Notch sinyalizasyonunun insan granüloza 

hücreleri ve oosit maturasyonu ile ilişkisi hakkında ise herhangi bir yayın 

bildirilmemiştir (17, 18, 21).   

Farelerde yapılan iki embriyolojik çalışmada, Notch1, Notch2 ve Jagged1‟ de 

meydana gelen mutasyonların embriyonik ölüme, Jagged2‟ de meydana gelen 

mutasyonların ise perinatal ölüme yol açtığı gösterilmiştir (93, 101). Buna karşın farklı 

çalışmalarda Notch3 ve Notch4 yokluğunda, farelerin hala yaşadıkları fakat infertil 



 66 

oldukları bildirilmiştir (113, 114). Notch1 ve Notch4 ovaryan damarlanmanın 

düzenlenmesinden de ayrıca sorumludurlar (114).  

 Johnson ve arkadaşları, 6 haftalık fare ovaryumunda Notch ve ligandlarının, 

farklı büyüklükteki foliküllerde, farklı düzeylerdeki ekspresyonlarına dikkat 

çekmişlerdir. Çalışmalarında Notch 2‟ nin primer folikül ve daha geç evrelerdeki 

foliküllerin tümünün granuloza hücrelerince eksprese edildiğini göstermişlerdir. Yine 

aynı çalışmada, antral folikül oluşumuna kadar geçen aşamalarda, Notch2 

ekspresyonunun tüm granuloza hücrelerinde mevcut olduğuna değinilmiştir. Yine aynı 

çalışmada, büyük foliküllerde,  antrum komşuluğundaki mural granuloza hücrelerinde 

Notch 2 boyanması yok iken, tüm mural granuloza hücreleri ve oositin etrafını 

çevreleyen kümülüs hücrelerinde Notch 2 pozitifliğinin hayli yüksek olduğu 

gösterilmiştir. Notch 2‟ nin foliküler büyümenin tüm aşamalarındaki granüloza ve 

kümülüs hücrelerindeki pozitifliğine karşın, korpus luteumda ekspresyonu yoktur. 

Notch 3 ekspresyonunun ise Notch 2 ekspresyonuna paralel seyrettiği ileri sürülmüştür. 

Fakat Notch 2‟ nin aksine Notch 3, korpus luteumda da pozitif olarak bulunmuştur. 

Ligand Jagged 2‟ nin ekspresyonu ise tüm primer ve sekonder foliküllerde belirginken, 

kümülüs hücrelerinde kaybolur. Ayrıca antral folikül aşamasından itibaren periantral 

granüloza hücreleri ile bazal laminaya komşu olan mural granüloza hücrelerinde de 

ekspresyon durmaktadır. Sadece mural granüloza hücrelerinin santral kısmında „band‟ 

benzeri bir ekspresyon görülür. Ligand Jagged 2‟nin granüloza hücrelerince eksprese 

edilmesine karşın, ligand Jagged 1 ağırlıklı olarak oosit tarafından sentez edilir (96). Bu 

veriler göstermektedir ki folikül gelişiminin her aşamasında granüloza ve kümülüs 

hücrelerinde Notch 2 expresyonu vardır ve yokluğunda ya da ekspresyonunun bir 

şekilde kesintiye uğraması halinde matür oosit gelişimi sekteye uğrayabilir ve bu bir 

infertilite nedeni olabilmektedir. 

 Bu çalışmadan yola çıkarak 2009 yılında, ve arkadaşları yenidoğan sıçan 

ovaryumlarında yaptıkları çalışmalarında, primordial folikül oluşumu ve Notch 2 

ekspresyonu üzerinde durmuşlar, Notch sinyal iletisini γ-secretase inhibitörü ile 

baskılayarak, folikül oluşumunun sekteye uğradığını göstermiştirler (95). 

 Folikülogenez ve Notch sinyal iletisi hakkında mevcut olan ve bildirilen 

çalışmalar halen yetersiz sayıdadır ve literatürde insan folikül hücrelerinde bu 

reseptörlerin varlığını ve infertilite ile ilişkisini gösteren herhangi bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Buradan yola çıkarak, çalışmamızda farklı infertil hasta gruplarından 
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elde ettiğimiz kümülüs hücrelerinde  Notch ve reseptörlerinin ekspresyon seviyelerini 

ve bunların oosit gelişimi, fertilizasyon, embriyo kalitesi ve gebelik ile ilişkisini 

inceledik. 

 Hasta gruplarımızı yeterli ve yetersiz over yanıtlı olmak üzere iki gruba ayırdık.  

Üremeye yardımcı tedavilerdeki son gelişmelere rağmen infertilite tedavisi 

gören hastalarda %9-24 civarında düşük over cevabı görülmektedir (115). Bu durum 

uzamış tedavi süresi ve maliyeti beraberinde getirir ve bu hastalarda tedavi başarısı 

genellikle düşüktür. Bu hastalar için uygun tedavi henüz bulunmamaktadır (53, 116). 

Azalmış over rezervi, hipotalamus-hipofiz-over aksındaki değişiklikler, over içi 

düzenleyici faktörlerin dengesinde aksaklık, gonadotropin reseptör regülasyonunda 

bozulmalar, granüloza hücrelerindeki artmış apopitoz ve granüloza hücrelerine karşı 

artmış otoantikorların varlığının düşük over cevabı ile ilişkili olabileceği 

bildirilmektedir (55, 56). Yetersiz yanıtlı hasta sınıflaması için literatürde belirtilen 

kriterler; Bazal FSH seviyesi (58), toplanan oosit sayısı (117), yaş (52) ve HCG veriliş 

gününde ölçülen E2 seviyesidir (118). Biz gruplarımızı total oosit sayısına göre 

oluşturduk. 

 Granüloza hücrelerindeki apopitoz insidansının yüksek oluşunun, infertilite 

tedavisinde kötü prognozun belirlenmesinde fayda sağlayabileceği ileri sürülmüş ve bu 

konuda çalışmalar yapılmıştır (119, 120). Nitekim Seifer ve arkadaşları tarafından, 

granüloza hücrelerindeki artmış apopitoz oranının, azalmış over rezervi ve dolayısıyla 

da yetersiz over cevabıyla ilişkili olabileceği bildirilmiştir (56).  

 Biz bu çalışmamızda, her iki gruba ait hastalardan elde ettiğimiz insane kümülüs 

hücrelerinde Notch ve reseptörlerinin farklı seviyelerde de olsa ekspresyonlarının 

varlığını ilk kez gösterdik. Her iki grup arasında yapılan karşılaştırmada Notch1, 3, 4, 

Jagged 1 ve 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göremedik. Fakat Notch 2 

ekspresyonunun, yeterli over yanıtı olan hastalarda, yetersiz yanıtlılara oranla daha fazla 

olduğunu gördük ve aradaki fark istatistiksel olarak da anlamlı idi (p=0.034). Johnson 

ve arkadaşlarının, yukarıda özetlenen çalışmaları, Notch 2‟ nin folikül gelişiminin tüm 

evrelerine katıldığını gösterir niteliktedir. Bizim sonuçlarımızdaki yetersiz over yanıtlı 

grupta Notch 2 ekspresyon düzeyinin, yaterli over yanıtlı gruba gore anlamlı olarak 

düşük olması, bize, iyi bir folikülogenez ve yeterli over yanıtı için Notch 2 varlığının 

önemli olabileceğini düşündürmüştür.  Yine aynı çalışmada Notch 3 sentezinin, Notch 2 
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ile beraber seyrettiği vurgulanmıştır. Bizim çalışmamızda da, yeterli over yanıtlı grupta, 

Notch2 veNotch 3 sentezi arasında (r=547, p=0.00 ) ileri derecede anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Yetersiz yanıtlı grupta da aynı ilişkinin orta derecede anlamlı olduğunu 

söyleyebiliriz (r= 549, p= 0,159). Bu verilerimiz Johson ve ark.‟nın, Notch 2 ve 3‟ ün 

birlikte salınımına dair hipotezlerini de desteklemektedir (96). Reseptör Jagged 2‟ nin 

yetersiz over yanıtı olan grupta, Notch 2 ile koekspresyonu (r= 0.807, p=0.015) arasında 

iyi derecede pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bu korelasyon yeterli over yanıtı olan 

2. Grupta da (Notch 2 için r=0.857, p= 0.000) çok ileri derecede ve  Notch 3 için r= 

0.538, p=0.000) yine çok ileri  derecede bulunmuştur. 

 Çalışmamızda yetersiz yanıtlı olarak sınıflandırdığımız hasta grubu ile, yeterli 

yanıtlı hasta grubunu karşılaştırdığımızda, yeterli over yanıtlı grupta total oosit sayısının 

fazlaca oluşunu (P=0.000) ileri derecede anlamlı bulurken, aynı gruplar arasında matür 

oosit sayısı (MII +Geç MII), fertilize oosit sayısı ve embriyo kalitesi arasında anlamlı 

bir ilişkiye rastlamadık. HCG günü bakılan E2 değerinde de her iki grup arasında 

(P=0.002) ileri derecede bir anlamlılık tespit ettik. Bu bulgularımıza göre aspire edilen 

total oosit sayısı ve HCGE2‟ nin yeterli ve yetersiz over yanıtlı tanımlamasında önemli 

parametreler olabileceği konusundaki düşüncemiz literatür bilgisiyle (117, 118) 

örtüşmektedir. 

 Çalışmamızda total oosit sayısı ve gebelik oranları ile Notch ve ligandları 

arasında her iki grupta da anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Oosit maturasyonu için 

yapılan değerlendirmemizde, her iki grup arasında Notch ve ligandları ile ilişkili bir 

bağıntı ile karşılaşmadık. Total kaliteli embriyo sayısının ise sadece yeterli over yanıtı 

olan hastalarda Jagged 1 ile (r= 387, p=0.015) orta derecede korele olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızdaki bu  verilerin ışığı altında, sadece Notch ve ligandlarının ekspresyon 

düzeylerine bakarak; oosit sayısı, kaliteli embriyo seçimi ve gebelik oranlarının 

öngörülmesinin çok uygun  olamayacağını düşünmekteyiz; çünkü matür oositin elde 

edilişinden, fertilize ovum eldesine kadar geçen sürede ve sonrasında gebeliğin 

oluşumunda, birçok başka faktörün de etkin olduğu unutulmamalıdır.  

 Folikül havuzu ile direk ilişkili bir diğer hormon ise AMH‟ dır. AMH fetal 

testiste sertoli hücreleri tarafından üretilip, Müller kanalının gerilemesine yardımcı olur. 

Doğumdan sonra ise büyüyen over foliküllerinin granüloza hücrelerinden de salınır. 

Kemirgenler üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar, AMH‟nın, primordial folikülün tek 
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katlı yassı folikül hücrelerinin, tek katlı prizmatik hücrelere dönüşümü ile oluşan, 

primer folikülün granüloza hücrelerince exprese edilmeye başlandığını göstermiştir.  

AMH salınımı folikül gelişiminin FSH bağımlı son evresinde görülmez. AMH 

folikül hücrelerinin FSH‟ya duyarlılığını arttrır. AMH‟dan yoksun farelerde yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki, AMH yokluğunda primordial foliküller çok daha hızlı bir 

dönüşüm sürecine girerler. Primordial folikül havuzu zamanından önce tükenir (54).  

İnsanlardaki bulgularda buna paralel seyretmektedir. İnsanda AMH ekspresyonu 

ilk primer folikülün granüloza hücrelerinde ortaya çıkar ve ekspresyon düzeyi preantral 

ve küçük antral folikülde (≤4mm) en üst seviyededir. Folikül büyüdükçe AMH 

ekspresyonu iyice azalır ve folikül yaklaşık 8mm civarında olduğunda tamamen ortadan 

kalkar. Sonuçlar AMH‟ nın dominant folikül seçiminde rol alıyor olabileceğini 

düşündürmektedir (54). 

Çok çeşitli çalışmalar AMH‟nın, over yanıtının belirlenmesinde güçlü bir 

belirteç olabileceğini göstermiştir. Rastgele seçilmiş olgulardan oluşan bir grupta, 

geriye dönük inceleme yapıldığında erken foliküler faz (kendiliğinden oluşan, müdehale 

edilmemiş bir siklusun 3. Günü) hormon ölçümleri, göstermiştir ki düşük over yanıtlı 

hastalarda, normal yanıtlı olanlara oranla AMH seviyeleri daha düşüktür (121). 

Bizim çalışmamızda da iki grubun AMH düzeyleri karşılaştırıldığında, iki grup 

arasında istatistiksel bir anlamlılık tespit edilmiştir (p= 0.18). Düşük over yanıtlı grupta 

AMH seviyelerinin ortalaması (1.64±0.79), yeterli over yanıtına sahip grubun AMH 

ortalamasından ( 4.07±2.75 ) düşük olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürü 

destekler niteliktedir. 

AMH‟nın Notch ve reseptörleri ile ilişkisine baktığımız da ise, yetersiz over 

yanıtlı grupta AMH ve, Jagged1 arasında çok ileri derecede (r= 0,900, p= 0.002) pozitif 

bir korelasyon saptadık. Bu korelasyon yeterli over yanıtlı hasta grubunda da tespit 

edilmiştir (r= 0.332, p = 0.039). Aynı grupta AMH‟nın Notch 3 ile ilişkisi de (r= 0,349, 

p=0.029) ileri derecede anlamlı olarak açıkça görülebilmektedir. Bu sonuçlarımız Notch 

ve reseptörlerinin de folikül havuzu ile ilişkili olabileceği hipotezimizi destekler 

niteliktedir. Notch ve reseptörlerinin over yanıtının belirlenmesinde AMH gibi önemli 

bir gösterge olabileceğini düşünmekteyiz. Fakat bu süreçte pek çok faktörün etkin 

olduğu unutulmamalıdır ve daha güvenilir sonuçlar için, daha fazla olgu ile yapılacak, 

ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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6. SONUÇ 

  

 Çalışmamızda Notch ve ligandlarının ekspresyonları insan kümülüs hücrelerinde 

ilk kez gösterilmiştir. 

 Notch 2 ekspresyon düzeyinin, yeterli over yanıtlı hasta grubunda, yetersiz 

yanıtlı gruba oranla anlamlı derecede yüksek oluşu ve yine Notch 2 ekspresyonunun, 

her iki grupta da Notch 3 ile belirgin bir korelasyona sahip oluşu dikkat çekicidir. Bu 

verilerimiz bize, yeterli ve yetersiz over yanıtı tanımlamasının yapılışında, literatürde 

şuan kabül görmüş olan FSH düzeyi, hasta yaşı, 3. Gün HCGE2 düzeyi ve oosit sayısı 

gibi kriterler ile birlikte, Notch 2 ve Notch 3 ekspresyon düzeylerinin de bu sınıflamada 

bir belirteç olabileceğini düşündürmüştür. 

 Yine çalışmamızda, AMH‟nın Notch ve reseptörleri ile ilişkisine baktığımız da 

ise, her iki grupta da AMH ve, Jagged1 arasında çok ileri derecede bir korelasyon 

saptadık. Bu korelasyon, yeterli over yanıtlı hasta grubunda, AMH ve Notch 3 arasında 

da ileri derece anlamlı olarak tespit edildi. Bu sonuçlarımız Notch ve reseptörlerinin de 

folikül havuzu ile ilişkili olabileceği hipotezimizi destekler niteliktedir. Notch ve 

reseptörlerinin over yanıtının belirlenmesinde AMH gibi önemli bir gösterge 

olabileceğini düşünmekteyiz. 

 Fakat çalışmamızda, total ve fertilize oosit sayısı, embriyo kalitesi ve gebelik 

oranları ile Notch ve ligandları arasında her iki grupta da anlamlı bir ilişkiye 

rastlayamadık. Oosit maturasyonu için yapılan değerlendirmemizde de, her iki grup 

arasında Notch ve ligandları ile ilişkili bir bağıntı ile karşılaşmadık.  

Bu  verilerin ışığı altında, sadece Notch ve ligandlarının ekspresyon düzeylerine 

bakarak; oosit sayısı, kaliteli embriyo seçimi ve gebelik oranlarının öngörülmesinin çok 

uygun  olamayacağını düşünmekteyiz; çünkü matür oositin elde edilişinden, fertilize 

ovum eldesine kadar geçen sürede ve sonrasında gebeliğin oluşumunda, birçok başka 

faktörün de etkin olduğu unutulmamalıdır.  
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FORMLAR 

                       BilgilendirilmiĢ Gönüllü Onay Formu 

 

       Yapacağımız Doktora Tez çalışmasında standart ICSI protokolü uygulanacak olan 

gönüllü hastalardan alınacak Granüoza Hücreleri kullanılacaktır. Bu hücreler, Oosit 

eldesi için folikül aspirasyonu esnasında zaten alınmakta ve sonrasında 

kullanılmamaktadır. Hücreler alınırken vericilere hiçbir şekilde farklı cerrahi bir 

müdahalede bulunulmayacaktır. Bu nedenle çalışmamızın neden olacağı herhangi bir 

hastalık riski veya hayati tehlike bulunmamaktadır. Gönüllü vericiden ve bağlı olduğu 

sosyal sağlık kurumundan hiçbir şekilde maddi talepte bulunulmayacaktır. 

       Gönüllü vericilerden alınacak hücreler, Notch sinyal yolağını araştırmak için, 

histolojik inceleme yöntemlerine tabii tutulacaktır. Çalışma tamamen etik kuralar 

çerçevesinde yürütülecek olup, başka amaçlar için kullanılmayacaktır 

       Vericiler izin belgesini imzalamış olsalar dahi, çalışmanın herhangi bir evresinde 

izinlerini iptal etme hakkına sahiptirler. 

      Bilgilendirilmiş Gönüllü olur Formundaki tüm açıklamaları okudum, dinledim, 

anladım. İstediğim soruları sordum ve cevaplarını aldım. Bu klinik araştırmaya gönüllü 

olarak hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

  

Hastanın Adı-Soyadı: 

 

İmzası: 

 

Tarih: 

 

Araştırıcının Adı-Soyadı: Araş.Gör. Gamze TANRIVERDİ 

 

İmzası:  

 

Tarih: 
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