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ÖZET 

Ateşkan M. Sepsisin Sıçan Ovaryumunda Folikülogenez Üzerine Etkilerinin Işık ve 
Elektron Mikroskopik Düzeyde Đncelenmesi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Programı. Yüksek Lisans Tezi.  Đstanbul. 2012.    

Sepsis patogenezinde önemli yeri olan sitokinlerin ovaryan siklus üzerindeki 
çeşitli etkileri bilinmesine karşın sepsisin granüloza ve teka hücrelerinde proliferasyon, 
apoptoz ve hücresel ince yapı üzerine etkilerinin değerlendirildiği kapsamlı bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada çekal ligasyon ve perforasyon yöntemi (ÇLP) ile 
oluşturulan deneysel sepsis koşullarının sıçan ovaryumundaki folikülogenez süreci 
üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. 

28 günlük immatür Wistar Albino dişi sıçanlara gebe kısrak serum 
gonadotropini (15 IU, i.p.) uygulanarak 1. jenerasyon preovulatuvar folikül gelişimi 
sağlandı. Takiben deney grubundaki hayvanlara ÇLP operasyonu uygulandı. Đn vivo 5-
bromo-2-deoksiüridin (BrdU) işaretlemesinden sonra sakrifiye edilen hayvanlardan 
alınan ovaryumlar ışık mikroskopik takip sonrası parafine ve elektron mikroskopik 
takip sonrası Epona gömüldü. Parafin kesitlerde BrdU, kaspaz 3 ve p27 
immünohistokimyası ile TUNEL boyaması yapıldı. Gruplar arası immünohistokimyasal 
değişiklikler H skoru analizi ile belirlendi. Epon kesitlerde ultrastrüktürel değişiklikler 
elektron mikroskobunda değerlendirildi. 

ÇLP operasyonu uygulanan hayvanlarda Graaf foliküllerindeki TUNEL 
işaretlenmesinin sham operasyonu uygulanan hayvanlara göre hafif derecede, kaspaz 3 
immünoreaktivitesinin ise anlamlı düzeyde arttığı görüldü. ÇLP ve sham gruplarında 
ovaryum foliküllerininin BrdU işaretlenmesi farklılık göstermedi. ÇLP grubunda p27 
immünoreaktivitesinin multilaminer primer foliküllerdeki oosit nukleusunda sham 
grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı görülürken granüloza ve teka hücrelerinin 
sitoplazmalarında anlamlı düzeyde azaldığı saptandı. Ultrastrüktürel olarak ÇLP 
grubundaki erken ve ileri dönem foliküllerin granüloza ve teka interna hücrelerinde 
apoptoza doğru gidişin arttığı ve organel düzeyinde dejenerasyonların oluştuğu görüldü. 

Bulgularımız sıçanlarda oluşturulan deneysel sepsis koşullarının ovaryumda 
foliküler gelişimin ileri evrelerindeki apoptoz sürecini şiddetlendirdiğini 
göstermektedir. Bu durumda sepsisin gelişmekte olan foliküller üzerinde kısa vadede 
potansiyel bir tehdit oluşturmayabileceği ancak gelişimin ileri aşamasındaki foliküllerde 
hasara yol açabileceği düşünüldü. 

 

Anahtar Kelimeler: Sepsis, çekal ligasyon ve perforasyon, folikülogenez, ovaryum, 
apoptoz 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 9921 



xii 

 

ABSTRACT 

Ateşkan M. Light and Electron Microscopic Evaluation of the Effects of 
Experimentally-Induced Sepsis on Folliculogenesis in Rat Ovary. Istanbul University, 
Institute of Health Science, Histology and Embryology Programme. Master Thesis. 
Istanbul. 2012 

The alterations that occur in cell proliferation, apoptosis and ultrastructure of 
ovarian follicular cells during sepsis are still unknown. This study is aimed to evaluate 
the effects of experimental sepsis on folliculogenesis in the rat ovary. 

28-day-old immature Wistar-Albino female rats were treated with pregnant mare 
serum gonadotrophin to develop the first generation of preovulatory follicles. Sepsis 
was induced by cecal ligation and puncture (CLP). Following in vivo 5-bromo-2-
deoxyuridine (BrdU) labeling, animals were sacrificed and ovaries were embedded in 
paraffin for light microscopy and Epon for electron microscopy. Sections were stained 
for BrdU, caspase-3 and p27 using immunohistochemistry and TUNEL staining was 
performed.  

In CLP-operated animals, caspase-3 immunoreactivity was significantly 
increased in Graaf follicles. A slight increase was also noted in TUNEL labeling in the 
antral follicles of septic rats compared to controls. BrdU labeling in the ovarian follicles 
did not significantly differ between CLP- and sham-operated rats. In septic animals, p27 
immunoreactivity increased significantly in the nuclei of oocytes and decreased in the 
cytoplasm of granulosa and theca cells in multilaminar primary follicles compared to 
sham-operated rats. In ultrastructural evaluation, increased apoptosis was observed in 
theca interna and granulosa cells of follicles at early and late stages in CLP group.  

In conclusion, experimentally-induced sepsis led to exacerbation of apoptotic 
process in ovarian follicles at advanced stages of development. Our data suggest that 
although sepsis may not pose a potential threat on developing follicles at least in short 
term, a severe damage may occur during advanced stages of follicle development.  

 
Key Words: Sepsis, cecal ligation and puncture, folliculogenesis, ovary, apoptosis 
 
The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No:  9921 



 

 

1. GIRIŞ VE AMAÇ 

Sepsis vücutta bir enfeksiyon odağı ve buna karşı vücutta gelişen sistemik 

enflamatuvar yanıt ile karakterize klinik bir tablodur (1). Bakteriyel endotoksin ve 

ekzotoksinler ile orantısız bir aktivasyon gösteren pro- ve anti-enflamatuvar sitokinler, 

özellikle de interlökin-1 (IL-1), IL-6, IL-10 ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α)  ile 

kompleman sisteminin etkisiyle sistemik enflamasyondan septik şoka varan değişik 

şiddetlerde seyredebilen sepsiste çeşitli organlarda gelişen ilerleyici hasar multiorgan 

yetmezliğine yol açabilmektedir (2, 3). Bu süreçte homeostatik dengenin kaybı ile 

endotel disfonksiyonuna bağlı olarak kardiyovasküler sistem fonksiyonları ve hücre içi 

homeostazis bozulmaktadır (4). Deneysel sepsis modellerinde parankimal dokulardan 

akciğer, karaciğer, böbrek ve intestinal yapılarda serbest radikallerin ve reaktif oksijen 

ve nitrojen türevlerinin artışı ile buna bağlı mitokondrial yolakla ilişkili apoptoz 

gelişimi bildirilmiştir (5-7).  

Yapılan çalışmalarda bazı sitokinlerin ovaryum içi düzenleyiciler olarak 

folikülogenez, ovulasyon ve korpus luteum gelişimi gibi süreçlerde çok yönlü roller 

oynadığı ve ovaryumda hücre büyümesi, diferansiasyon ve apoptozun düzenlenmesini 

sağladığı ortaya konmuştur (8-12). Ayrıca foliküler sıvıda bulunan IL-11’in folikül 

gelişiminde rolü olduğu ve IL-6’nın ovaryumda steroid üretimi ile folikülogenez 

sürecinin düzenlenmesinin yanı sıra implantasyonda da rol aldığı bildirilmiştir (12, 13). 

Literatürde sepsisin ovaryum üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda 

ovaryumdan steroid hormon salgılanmasındaki değişiklikler vurgulanmaktadır. 

Bakteriyel endotoksin gibi enflamatuvar ve sitokinler gibi immün mediyatörlerin 

normal ovaryum fonksiyonlarını kontrol eden hormonal etkileşimlerde bozukluğa neden 

olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (14-16). Enflamatuvar mediyatörlerin etkisiyle 

hipotalamustan GnRH (gonadotropin salgılatıcı hormon) salınımı ve hipofizden LH 

(lüteinizan hormon) sekresyonunun inhibisyonu gerçekleşir (14, 16). TNF-α'nın teka ve 

granüloza hücrelerinde androstenedion ve östrodiol üretimini azalttığını ve  ayrıca yeni 

oluşan korpus luteumda TNF-α ve IL-1’in progesteron sekresyonunu inhibe ettiğini 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (12, 17). Bakteriyel lipopolisakkarit (LPS) 

endotoksini uygulamasında ovaryumda yerleşik immün hücrelerden salgılanan 

sitokinlerin steroidogenez modülasyonu yoluyla folikül gelişimini etkilediği ve dolaylı 
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bir mekanizma ile fertilitenin bozulmasına yol açtığı bildirilmiştir (18). Diğer taraftan 

deneysel sepsis koşullarının ovaryum dokusunda glutatyon düzeyini azalttığı ve 

malondialdehit düzeyi, miyeloperoksidaz aktivitesi ve kollajen içeriğini de arttırdığı 

gösterilmiştir (19).  

Yukarıdaki literatür bulgularına karşın, sepsisin folikül gelişiminde ve oositin 

olgunlaşmasında önemli rol oynayan granüloza ve teka hücrelerinde proliferasyon, 

apoptoz ve hücresel ince yapı üzerine etkilerinin araştırıldığı kapsamlı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında, tez çalışmamızda deneysel sepsis modeli için en 

sık kullanılan ve altın standart olarak tanımlanan çekal ligasyon ve perforasyon (ÇLP) 

yöntemi ile oluşturulan sepsis koşullarının ovaryumdaki folikülogenez süreci üzerindeki 

etkilerinin morfolojik, ultrastrüktürel ve immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi 

amaçlandı. 
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2. GENEL BILGILER 

2.1. Ovaryumun Histolojik Yapısı  

Ovaryum pelviste yerleşmiş, 3 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm genişliğinde ve 1 cm 

kalınlığında, yaklaşık 14 g ağırlığında şekli bademe benzeyen bir organdır (20). 

Ovaryumu çevreleyen peritondan farklılaşmış yüzey epiteli germinal epitel adını alır ve 

tek katlı yassıdan kübik epitele kadar değişkenlik gösterir. Epitelin hemen altında tunika 

albuginea denilen bağ dokusu tabakası bulunmaktadır. Ovaryum parankimasında net bir 

sınır ile ayırt edilemeyen korteks ve medulla bölgeleri bulunur. Tunika albugineanın 

altında primer oosit içeren ovaryum foliküllerinin bulunduğu kortikal bölge yer alır. 

Foliküller, kortikal bölgenin stroması içinde gömülüdür. Medulla hilustan ovaryuma 

giren kan ve lenf damarları ile sinirlerden oluşmuştur.  

   Ovaryumun başlıca işlevi dişi gamet üretimi ile östrojen ve progesteron 

salgılanmasıdır. Ovaryumdan salgılanan steroid hormonlar dişi üreme sistemine ait iç 

organların büyümesi, olgunlaşması ve gebeliğe hazırlanması, pubertede dişi cinsiyet 

karakterlerinin gelişimi, meme bezlerinin büyümesi ve laktasyona hazırlanması gibi 

çeşitli görevlere sahiptir (20, 21). 

2.2. Folikül Gelişimi 

Ovaryum folikülü, bir ya da daha fazla folikül hücresi ya da granüloza hücresi 

katmanıyla çevrili bir primer oosit içerir (22). Hipotalamustan salınan GnRH, 

hipofizden folikül gelişiminde rol oynayan FSH ve LH gibi gonadotropinlerin 

salınımını sağlar. Ovaryum foliküllerinin gelişimi ve ovulatuar siklus bu hormonlar 

tarafından kontrol edilir (20).  

Folikül gelişimi 2 evreye ayrılır (20); 

1) Primordial Folikül 

2) Büyüyen Folikül 

 -Tek tabakalı ve çok tabakalı Primer Folikül 

 -Sekonder Folikül 

 -Graaf Folikülü 
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2.2.1. Primordial Folikül 

Embriyonik yaşamın yaklaşık birinci ayında, primordial germ hücrelerinden 

oluşan küçük bir hücre topluluğu vitellüs kesesinden gonad taslağına göç eder. 

Gonadlarda bu hücreler bölünerek oogonyumlara dönüşür. Ard arda geçirdikleri mitoz 

bölünmeler sonucu, intra-uterin hayatın ikinci ayında yaklaşık 600.000, beşinci ayda 7 

milyonun üzerinde oogonyum bulunur. Üçüncü aydan başlayarak oogonyumlar birinci 

mayoz bölünmenin profaz evresine girmeye başlar, ancak bölünme diploten evresinde 

durarak mayoz bölünmenin diğer evrelerine ilerlemez. Bu hücreler primer oositlerdir ve 

çevresindeki yassı epitel hücreleriyle birlikte primordial folikülleri oluştururlar. 

Primordial foliküller, tunika albugineanın altındaki kortikal bölgenin en üst katmanında 

yer alır. Gebeliğin yedinci ayına ulaşıldığında, oogonyumların çoğu primer oositlere 

dönüşmüştür. Ancak, primer oositlerin çoğu, atreziye uğrayarak ortadan kalkar. Sonuç 

olarak, puberte dolaylarında ovaryum yaklaşık 300.000 oosit içerir. Atrezi, kadının 

üreme çağı boyunca sürer ve 40-45 yaşlarında geriye yaklaşık 8000 oosit kalır (22, 23).  

Primordial folikülün içindeki oosit yaklaşık 25 µm çapında, küre biçiminde bir 

hücredir. Tek bir nukleolusu içeren büyük eksentrik bir nukleusa sahiptir. 

Nukleoplazma açılmış kromozomlardan dolayı veziküler biçimde gözükür. 

Sitoplazmalarında mitokondri, Golgi kompleksi, endoplazma retikulumu (ER) 

sisternaları ve annülat lamel bulunur. Sitoplazmadaki organeller nukleusa yakın 

kümelenme eğilimi gösterirler. Primordial folikül, folikül hücrelerini saran bir bazal 

lamina ile stromadan ayrılır (20, 22).  

2.2.2. Primer Folikül 

Küçük bir primordial folikül grubunda başlayan foliküler büyüme sürecinde 

oosit, foliküler hücreler ve folikülü çevreleyen stromadaki fibroblast hücrelerinde 

değişiklikler izlenir. Primer oosit germinal vezikül olarak adlandırılan büyük nukleusu 

ile birlikte yaklaşık 100-150 µm çapa ulaşır. Ooplazmada serbest ribozomlar bol 

miktarda olup kaba endoplazma retikulumu giderek ribozomdan zengin hale gelir. 

Ayrıca ooplazma boyunca Golgi kompleksleri dağılmış halde bulunur ve çok sayıda 

mitokondriyon izlenir. Folikül hücreleri mitoz bölünme ile çoğalırlar ve kübik bir şekil 

alırlar. Bu şekilde tek katlı kübik folikül hücrelerinin oositi çevrelediği aşamadaki 

folikül unilaminer primer folikül olarak adlandırılır. Bu aşamada oosit zona pellusidayı 

sentezlemeye başlar ve zona pellusida oosit ile folikül hücrelerini birbirinden ayıran 
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amorf bir madde olarak belirir. Zona pellusida oosit tarafından salgılanan ZP1, ZP2 ve 

ZP3 adında üç değişik glikoprotein yapıdan oluşur. Foliküler gelişim boyunca folikül 

hücrelerinin uzantıları zona pellusida içine uzanarak oosit plazmalemmasıyla aralık 

bağlantıları (gap junction) aracılığıyla iletişim kurar. Aralık bağlantılarının varlığı 

oositin mayoza devam edebilmesi için gereklidir. Folikül hücrelerinin prolifere olarak 

primer oositin çevresinde çok tabakalı bir düzende sıralanmasıyla oluşan folikül ise 

multilaminer primer folikül olarak adlandırılır. Bu evrede folikül hücreleri çoğalmayı 

sürdürerek granüloza tabakasını oluştururlar. Granüloza hücrelerinin proliferasyon 

aktivitesi primer oosit tarafından üretilen aktivin sinyal molekülü sayesinde olur. Ayrıca 

yine bu evrede multilaminer primer foliküle komşu stromal yapı teka foliküliye dönüşür 

(20, 22, 24, 25). 

2.2.3. Sekonder Folikül 

Multilaminer primer folikül genişledikçe granüloza hücreleri 8-12 tabakaya 

ulaşır ve granüloza hücrelerinin arasında küçük, düzensiz, sıvı ile dolu boşluklar oluşur.  

Bu aşamada folikül sekonder folikül ya da antral folikül olarak adlandırılır. Folikül 

büyüdükçe oositin çapı yaklaşık 200 µm’ye ulaşır ve granüloza tabakasındaki boşluklar 

birbirleriyle birleşerek antrum olarak bilinen tek bir boşluk oluşturur. Antrum içindeki 

saydam, visköz sıvı granüloza hücreleri tarafından üretilen steroid-bağlayıcı proteinler, 

plazma bileşenleri ve hiyaluronik asitten zengin olup LH ve FSH salınımını düzenleyen 

progesteron, östradiol, inhibin, follistatin ve aktivin gibi hormonları da içerir. Teka 

foliküli bu foliküler evrede iki tabakaya farklılaşır: içte kapilerlerden zengin endokrin 

bez yapısında teka interna ve dışta kapsül benzeri bir yapı olan teka eksterna. Teka 

internayı oluşturan hücrelerin plazma membranlarında LH reseptörleri gelişir ve bu 

hücreler steroid üreten hücrelerin karakteristik ultrastrüktürel özelliklerini taşırlar. Teka 

interna hücreleri androjen üretir, bu hormon granüloza hücrelerine  aktarılarak aromataz 

enzimiyle östrojene dönüştürülür. Teka internanın dışında teka eksterna tabakası 

stromadaki bağ dokusu hücreleri ile devam eder (20, 26).  
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2.2.4. Graaf Folikülü 

Ovaryan siklus sırasında, genellikle bir folikül diğerlerinden daha fazla 

büyüyerek dominant hale gelir. Artan östrojen düzeylerinin negatif feedback etkisiyle 

aşamalı olarak azalan FSH düzeyi, dominant folikül dışındaki foliküllerin gelişimini 

inhibe ederek yıkıma uğramalarına neden olur. Dominant olan folikül, foliküler 

büyümenin en son aşamasına ulaşabilir ve ovulasyonu gerçekleştirebilir. Olgun ya da 

Graaf folikülü olarak isimlendirilen bu folikülün çapı granüloza hücrelerinin 

proliferasyonu ve folikül sıvısının artmasıyla ovülasyonda 2,5 cm’e kadar ulaşabilir.  

Oosit, granüloza hücrelerinden oluşan bir sap ile folikül duvarına bağlı konuma geçer. 

Granüloza hücreleri folikülün büyümesiyle orantılı bir biçimde çoğalamadığından, 

granüloza tabakası daha ince bir hale gelir. Bu foliküllerde son derece kalın bir teka 

tabakası bulunur. Graaf folikülü, korteksin önemli bir bölümünü kaplayarak ovaryum 

yüzeyinden dışarı doğru çıkıntı yapar. (20-22, 26).  

2.3. SEPSĐS 

2.3.1. Genel bilgiler ve patofizyoloji 

Sepsis enfeksiyona karşı gelişen sistemik enflamatuvar yanıt olarak 

tanımlanmaktadır (1). Sepsis insidansının giderek artması ve mortalite oranının yüksek 

olması nedeniyle tüm dünyada sepsis patofizyolojisi üzerinde yoğun araştırmalar 

yapılmakta, erken tanı ve standart tedavi yöntemlerinin tanımlanmasına çalışılmaktadır. 

Hastalığın şiddetini saptamak, prognozunu belirlemek ve tedavisinde standardizasyon 

sağlamaya yönelik kriterleri tanımlamak için sepsisin sergilediği klinik tabloların 

açıklanarak ortaya konması önemlidir (27).   

Sepsisteki patofizyolojik mekanizmalar temel olarak gram negatif bakteri 

endotoksini ile ilişkili olmakla birlikte gram pozitif bakteriler, virüsler ve mantarların da 

çeşitli mediyatörlerin lokal ve sistemik salınımından sorumlu olduğu düşünülmektedir 

(28).  

Konak organizma enfeksiyon ajanı ile karşılaştığında immün hücreler üzerinde 

bulunan toll-benzeri reseptörler (TLR) aracılığıyla doğal ya da non-spesifik bir immün 

yanıt gelişir. TLR’ler sitokin salınımı, nötrofil aktivasyonu ve endotel hücrelerini 

uyarma yeteneğine sahip transmembran proteinlerdir. Genellikle lökositler ve 

makrofajlar üzerinde bulunmakla birlikte bazı tipleri endotel hücreleri üzerinde de yer 
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alır. TLR’lerin patojene ait LPS gibi spesifik moleküllerle bağlanmasının ardından 

humoral ve hücresel immünite gelişir ve spesifik B ve T lenfosit yanıtlarıyla birlikte 

nükleer faktör kappa-B aracılı pro- ve anti-enflamatuvar sitokinlerin salınımı gerçekleşir 

(27).  

Enfeksiyon ve sepsisin başlangıç aşaması dolaşımdaki mononükleer fagositler, 

endotel hücreleri ve diğer hücrelerden IL-1β, IL-1, IL-6, IL-8, IL-11, IL-12, TNF-α, 

interferon-gama (IFN-γ), GM-CSF, kemokinler, eikozanoidler, kompleman faktörleri, 

C-reaktif protein, C5a ve bradikinin gibi pro-enflamatuvar mediyatörlerin salınımı ile 

karakterizedir. Bu başlangıç evresinin ardından pro-enflamatuvar sitokinlerin etkilerini 

dengelemek üzere IL-4, IL-10, çözülebilir TNF reseptörleri ve IL-1 reseptör agonisti 

(IL-1ra) gibi anti-enflamatuvar mediyatörlerin salınımı gerçekleşir (29-31). Hücreler 

arası sinyal iletiminde rol alan bu mediyatörler ve sitokinler sepsiste gelişen 

hemodinamik, metabolik ve immün değişikliklerden sorumlu olup etki mekanizmaları  

ve vücutta oluşturdukları fizyolojik ve metabolik değişiklikler belirlenmiştir (4, 30, 32).  

Sepsis gelişiminde rol oynayan mediyatörlerin çoğu damar endoteli üzerinde 

etkilidir. Yüksek miktarda sentezlenerek dolaşıma katılan sitokinler lökosit yüzeyindeki 

adhezyon moleküllerini uyararak nötrofillerin endotel hücrelerine yapışmasına neden 

olmaktadır. Kompleman sistemin de aktivasyonuyla birlikte nötrofillerden açığa çıkan 

oksijen radikalleri ve lizozomal enzimler, endotel geçirgenliğini arttırarak yaygın 

endotel hücre hasarına yol açarlar. Endotel zedelenmesi, kapiller geçirgenlik artışı, 

dolaşımdaki kan volümünün azalması şok ve organ yetersizliği ile sonuçlanır (31, 33, 

34). Endotoksemi ve sepsis sırasında salınan pro-enflamatuvar sitokinler endotel 

hücresi, makrofaj, Kupffer hücresi, kardiyak miyosit ve vasküler düz kas hücresi gibi 

çeşitli hücre tiplerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz (i-NOS) ekspresyonunu uyarır 

ve bu sayede aşırı düzeyde NO üretimi gerçekleşir. Yüksek konsantrasyonlardaki NO 

sepsiste yaygın vazodilatasyondan sorumludur ve endotel için sitotoksik olup periferik 

ödem ve intravasküler kan hacminin azalmasına neden olduğu gösterilmiştir (31, 35).  

Sonuç olarak, sepsisli olgularda bu mekanizmalar yoluyla multiorgan 

yetmezliği, akut respiratuar distres sendromu gibi klinik tablolar ortaya çıkar (36). 
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2.3.2. Klinik tablo 

Sepsisin 4 safhası vardır; 

    1) Sistemik enflamatuvar yanıt sendromu (SIRS): Enfeksiyon ve enfeksiyon 

dışı (pankreatit, yanık multiple travma gibi) nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Klinik 

olarak aşağıdaki durumlardan iki veya daha fazlasının bulunması ile tanınır; vücut 

ısısının >38 oC veya <36 oC olmasi, kalp atım hızının >90/dk olması, solunum hızının 

>20/dk veya arteriyel karbondioksit basıncının <33mmHg olması, lökosit sayısının 

>12000/mm3 veya <4000/mm3 olması, periferik yaymada %l0’un üzerinde band 

formunun bulunması.  

    2) Sepsis: Enfeksiyona karşı verilen sistemik enflamatuvar yanıt sepsis olarak 

isimlendirilir.  

    3) Ciddi sepsis: Sepsis ile birlikte organ fonksiyon bozukluğu, hipoperfüzyon 

veya hipotansiyonun bulunması durumudur. Perfüzyon bozukluğunda laktik asidoz, 

oligüri veya mental durumda akut değişiklikler görülebilir.  

    4) Septik şok: Sepsiste, yeterli sıvı tedavisine rağmen, hipotansiyon ile 

birlikte laktik asidoz, oligüri, akut mental degisiklik gibi perfüzyon bozukluğu 

belirtilerinin devam etmesi durumudur (4, 27, 29).   

2.3.3. Tedavi 

Sepsis tedavisi aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir; 

  1) Destekleyici Tedavi;  

                - Solunum desteği   

         - Hemodinamik destek ve şok tedavisi   

  2) Altta yatan hastalığın tedavisi 

  3) Antimikrobiyal tedavi  

Sepsiste destekleyici tedavi, yetersiz doku perfüzyonu ve buna bağlı hipoksinin 

düzeltilmesini sağlamaya yönelik olup antimikrobiyal tedavi kadar önemlidir (37, 38).  
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2.3.4. Sepsiste Deneysel Modeller 

Hayvanlarda oluşturulan deneysel sepsis modelleri 3 kategoride incelenebilir; 

   1) LPS verilerek oluşturulan septik şok modeli; LPS, gram-negatif bakterilerin 

hücre duvarından elde edilen ve sepsis patogenezinde rol oynayan glikolipid yapısında 

bir maddedir. LPS infüzyonuyla olşturulan sepsis modeli sepsis araştırmalarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır (39).  

 2) ÇLP; Orta hat üzerinde  batın açıldıktan sonra çekumun ileoçekal valvin 

aşağı kısımdan bağlanması ve takiben iğne ile delinmesi işlemidir. Bu durumda çekum 

bakteriyal kontaminasyon için endojen kaynak oluşturur ve çekumun perforasyonu 

sonucu karışık enterik bakterilerin kana translokasyonu ile bakteriyal peritonit gelişir. 

ÇLP, kemirgenlerde deneysel sepsis için en çok kullanılan model olup sepsis 

araştırmalarında en uygun standart model olarak tanımlanmaktadır. ÇLP yöntemi ile 

oluşturulan sepsiste genellikle 6 ile 24. saatler arasında ağır bir deneysel sepsis tablosu 

izlenir. Sitokin üretimi bağlamında ÇLP modelinin LPS modeline göre sepsis 

koşullarının temsilinde daha gerçekçi bir model oluşturduğu ileri sürülmektedir (40, 

41). 

 3) Damar veya periton içine canlı bakteri uygulanması; Bakteriyel infüzyon 

modelleri tekrarlanabilir enfeksiyon sağlayan tek bir patojenin kontrollü bir şekilde 

verilmesi olarak tanımlanmaktadır (39). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Đstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 

Đstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Đstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri 

Anabilim Dalı’nda gerçekleştirildi. 

3.1. Hayvan Deneyi Uygulamaları 

Çalışmada Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve  

Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’ndan sağlanan 28 günlük Wistar 

Albino cinsi 50-70 gram ağırlığındaki 16 adet immatür dişi sıçan kullanıldı. Her grupta 

8 sıçan olacak şekilde 2 grup oluşturuldu: 

1. Sham 

Hayvanlara 15 IU gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG; Calbiochem, 

367222) i.p. olarak uygulanarak 1. jenerasyon preovulatuvar folikül gelişimi uyarıldı. 

Ardından kloral hidrat (350 mg/kg) anestezisi altında batın duvarı açılarak, çekum açığa 

çıkarıldı ve tekrar batına geri yerleştirildikten sonra herhangi bir ek cerrahi işlem 

yapılmaksızın batın duvarı kapatıldı.  

2. Sepsis  

Hayvanlara 15 IU PMSG i.p. olarak uygulanarak 1. jenerasyon preovulatuvar 

folikül gelişimi sağlandı. Ardından Rittirsch ve ark. (40) tarafından sıçanlarda önerilen 

ÇLP metodu kullanılarak hayvanlarda sepsis oluşturuldu. Bu işlem için, kloral hidrat 

(350 mg/kg)  ile hayvanların anestezisi sağlandıktan sonra batın bölgesi tıraşlanıp %70 

alkol  ile dezenfekte edildi ve batın duvarı açılarak çekum açığa çıkarıldı. Çekum, 

ligasyonu takiben yeşil uçlu enjektör iğnesiyle (18G X 1 ½) iki taraflı delinerek bir 

miktar barsak içeriği dışarı çıkarıldı ve ardından tekrar batına yerleştirilerek iç dış deri 

dikişleriyle batın duvarı kapatıldı. ÇLP işlemi tamamlanınca, hayvanların sırt 

bölgesinden deri altına steril serum fizyolojik (37 °C, 5 ml/100 gr vücut ağırlığı) enjekte 

edilerek hayvanlar kafeslerine alındı. 

Tüm hayvanlara ÇLP ve sham operasyonu uygulandıktan sonra 24. ve 48. saatte 

vücut sıcaklıkları rektuma 2-3 cm yerleştirilen termometre ile ölçüldü. Her iki gruptaki 

tüm hayvanlar PMSG uygulamasından 48 saat sonra kloral hidrat (350 mg/kg) 
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anestezisi altında servikal dislokasyon ile sakrifiye edildi ve batınları açılarak sağ ve sol 

ovaryumları alındı. Sakrifikasyondan 1 saat önce tüm hayvanlara 25 mg/kg dozda i.p. 5-

bromo-2-deoksiüridin (BrdU; Sigma, B5002) enjeksiyonu yapılarak tüm vücutta hücre 

siklusunun S fazında bulunan hücrelerin DNA’larına BrdU’nun inkorporasyonu 

sağlandı. 

3.2. Işık Mikroskobu Uygulamaları   

Hayvanlardan alınan sol ovaryumlar ışık mikroskop takibi uygulamak üzere 

fosfat tamponlu %10’luk formalin solüsyonuna konularak fikse edildi ve ardından 

yükselen dereceli etanol serilerinde (sırasıyla %70, %90, %96 ve %100) 24 saat 

tutularak dehidrate edildi. Daha sonra %100 etanolde 2 kez 30 dakika süreyle tutuldu ve 

toluol (Merck 1.08323.2500) içinde 1 saat süreyle şeffaflaştırma işlemi yapıldı. Bunu 

takiben 56 °C’deki etüvde (Heraeus) sıvı parafin (Merck 1.07337.1000) içinde 2 kez 1 

saat bekletilen parçalar parafin bloklara gömüldü. Bu bloklardan mikrotom (LEICA, 

RM 2255) ile 2 µm kalınlığında seri kesitler alındı ve her bir ovaryumdan 40 kesit 

aralıklarla alınan 4’er kesit üzerinde hematoksilen eozin ve Masson trikrom boyaları, 

p27 ve aktif kaspaz 3 immünohistokimyası, TUNEL boyası ve BrdU işaretlemesi 

yapıldı.  

3.2.1. Hematoksilen Eozin Boyası  

Parafin kesitler 30 dakika toluolde bekletilerek parafinden arındırıldı ve daha 

sonra azalan alkol serilerinden geçirilip (sırasıyla %100, %96, %90, %70) distile suya 

indirilerek rehidrate edildi. Kesitler hematoksilende 30 dakika boyandıktan sonra çeşme 

suyunda yıkanıp morarıncaya kadar çeşme suyunda bırakıldı. Ardından kesitler eozinde 

1 dakika boyandı ve distile suyla yıkandıktan sonra yükselen alkol serilerinden 

(sırasıyla %70, %90, %96 ve %100) geçirildi. Toluol ile şeffaflaştırıldıktan sonra 

Kanada balzamı (Applichem 8007-47-4) ile kapatılan kesitler genel morfolojik 

özellikleri belirlemek üzere ışık mikroskopta (Olympus BX51) değerlendirmeye alındı.  

3.2.2. Masson Trikrom Boyası 

Parafin kesitler 30 dakika toluolde bekletilip parafinden arındırıldı ve daha sonra 

azalan alkol serilerinden geçirilip (sırasıyla %100, %96, %90, %70) distile suya 

indirilerek rehidrate edildi. Kesitler hematoksilende 4 dakika boyandı ve çeşme suyunda 

10 dakika morarmaya bırakıldı. Ardından Ponceau ksilidin-asit fuksin solüsyonu ile 5 
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dakika boyandı ve hızlıca %1’lik asetik asitten geçirildi. Orange G ile 10 dakika 

boyanan kesitler hızlıca %1’lik asetik asitten geçirilerek light green ile 7 dakika boyandı 

ve tekrar hızlıca %1’lik asetik asitten geçirildi. Daha sonra %100 etanolden 3 kez 

geçirilen kesitler toluol ile şeffaflaştırıldıktan sonra Kanada balzamı ile kapatıldı ve bağ 

dokusu elemanlarındaki değişiklikleri belirlemek üzere ışık mikroskopta 

değerlendirmeye alındı. 

3.2.3. Đmmünohistokimyasal Uygulamalar 

Parafin bloklardan alınan seri kesitlerde p27 siklin bağımlı kinaz (cdk) 

inhibitörünün immünoreaktivitesini değerlendirmek üzere p27 antikoru (sc-528) 

kullanıldı. Granüloza ve teka hücrelerinin proliferasyon indekslerini belirlemek üzere 

immünohistokimyasal BrdU boyası (Thermo MS-1848-P0) yapıldı. Ayrıca granüloza ve 

teka hücre tabakalarındaki apoptotik hücreler aktif kaspaz 3 antikoru (cell signaling 

Asp175 5A1E) ve TUNEL kiti (Chemicon S7101) kullanılarak işaretlendi. 

3.2.3.1. p27 Đmmünohistokimyası 

Parafin bloklardan pozitif yüklü lamlar (Menzel J3800AMNZ) üzerine alınan 2 

µm’lik kesitlerin 1 gece 56 °C’lik etüvde tutularak parafini giderildi ve toluolde 30 

dakika bekletilerek parafinden iyice arındırıldı. Ardından azalan alkol serilerinden 

(sırasıyla %100, %96, %90, %70) 2 kez 5’er dakika geçirilip distile suya indirilerek 

rehidrate edildi ve lam üzerindeki kesitlerin etrafı hidrofobik kalem (Zymed 00-8899) 

ile çizilerek havuz oluşturuldu. Üç kez fosfat tamponlu serum fizyolojik (PBS) ile 

yıkamanın ardından kesitler endojen peroksidazı bloklamak için metanolde (Riedel-de 

Häen 24229) hazırlanan %0.3’lük H2O2’de 20 dakika  karanlıkta bekletildi. Üç kez 

PBS’de yıkanan kesitlere EDTA (Thermo AP-9004-500) tamponuyla 6 kez 5’er dakika 

süreyle toplam 30 dakika mikrodalga yöntemi kullanılarak antijen iyileştirme işlemi 

uygulandı. Distile su ve üç kez PBS ile yıkama sonrasında özgül olmayan antikor 

bağlanmalarını bloklamak üzere 15 dakika protein blok solüsyonu (TA-060-UB) 

uygulandı. Ardından kesitler 1/1800 dilusyonundaki p27 antikorunda 4 °C’de 1 gece 

bekletilerek primer antikor uygulaması yapıldı ve kesitler 3 kez PBS ile yıkama 

sonrasında 15 dakika biyotinlenmiş sekonder antikor (TP-060-BN) solüsyonunda 

tutuldu. Üç kez PBS’de yıkanan kesitlere 15 dakika  streptavidin peroksidaz solüsyonu 

(TS-060-HR) uygulandı ve 3 kez PBS ile yıkama sonrasında kesitlere 10 dakika 

aminoetil karbazol (AEC) solüsyonu (Thermo TA-060-SA) kromojen uygulaması 
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yapıldı. Kesitler distile su ile yıkandıktan sonra 45 saniye Mayer hematoksilen (Thermo 

TA-125-MH) uygulanarak zıt boyama yapıldı ardından çeşme suyu ve iki kez distile su 

ile yıkama sonrasında 20 saniye amonyak solüsyonunda bekletildi. Tekrar çeşme suyu 

ve iki kez distile su ile yıkanan kesitler kapatma solüsyonu (Thermo TA-060-UM) 

konarak lamel ile kapatıldı ve ışık mikroskobunda oositlerin nukleus, nukleolus ve 

sitoplazması, granüloza ve teka hücrelerinin ise nukleus ve sitoplazmasındaki p27 

boyanma şiddeti ve yaygınlığı semikantitatif H skor yöntemi ile ölçüldü. 

3.2.3.2. Aktif Kaspaz 3 Đmmünohistokimyası 

Parafin bloklardan pozitif yüklü lamlar üzerine alınan 2 µm’lik kesitlerin 1 gece 

56 °C’lik etüvde tutularak parafini giderildi ve toluolde 30 dakika bekletilerek 

parafinden iyice arındırıldı. Ardından azalan alkol serilerinden (sırasıyla %100, %96, 

%90, %70) 2 kez 5’er dakika geçirilip distile suya indirilerek rehidrate edildi ve lam 

üzerindeki kesitlerin etrafı hidrofobik kalem ile çizilerek havuz oluşturuldu. Üç kez 

PBS ile yıkamanın ardından kesitler endojen peroksidazı bloklamak için metanolde 

hazırlanan %0.3’lük H2O2’de 20 dakika karanlıkta bekletildi. Üç kez PBS’de yıkanan 

kesitlere daha sonra 1 atmosfer basınç altında düdüklü tencere yöntemi kullanılarak 

sitrat tampon ile antijen iyileştirme işlemi uygulandı. Distile su ve üç kez PBS ile 

yıkama sonrasında kesitler özgül olmayan antikor bağlanmalarını bloklamak üzere 15 

dakika protein blok solüsyonunda bekletildi. Ardından kesitler 1/200 dilüsyondaki aktif 

kaspaz 3 antikorunda 4 °C’de 1 gece bekletilerek primer antikor uygulaması yapıldı ve 

kesitler 3 kez PBS ile yıkama sonrasında 15 dakika biyotinlenmiş sekonder antikor 

solüsyonunda tutuldu. Üç kez PBS’de yıkanan kesitlere 15 dakika  streptavidin 

peroksidaz solüsyonu uygulandı ve 3 kez PBS ile yıkama sonrasında kesitlere 10 dakika 

AEC kromojen solüsyonu uygulaması yapıldı. Kesitler distile su ile yıkandıktan sonra 

45 saniye Mayer hematoksilen uygulanarak zıt boyama yapıldı ve ardından çeşme suyu 

ve iki kez distile su ile yıkama sonrasında 20 saniye amonyak solüsyonunda bekletildi. 

Tekrar çeşme suyu ve iki kez distile su ile yıkanan kesitler kapatma solüsyonu konarak 

lamel ile kapatıldı ve ışık mikroskobunda multilaminer primer ve sekonder foliküller ile 

Graaf foliküllerinin aktif kaspaz 3 immünoreaktiviteleri semikantitatif H skor yöntemi 

ile değerlendirildi. 
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3.2.3.3. TUNEL Boyası 

Parafin bloklardan pozitif yüklü lamlar üzerine alınan 2 µm’lik kesitler 1 gece 

56 °C’lik  etüvde tutularak parafini giderildi ve ardından toluolde 30 dakika bekletilerek 

parafinden iyice arındırıldıktan sonra azalan alkol serilerinden (sırasıyla %100, %96, 

%90, %70) 2 kez geçirilip  distile suya indirilerek rehidrate edildi. Beş dakika distile 

suda tutulan kesitlere daha sonra antijen iyileştirme amacıyla 15 dakika oda ısısında 

proteinaz K solüsyonu (Millipore 21627) uygulandı ve distile su ile yıkanan kesitler 

endojen peroksidazı bloklamak için metanolde hazırlanan %0,3’lük H2O2’de 20 dakika 

karanlıkta bekletildi. Distile su ve PBS ile çalkalandıktan sonra lam üzerindeki 

kesitlerin etrafı hidrofobik kalemle çizilerek havuz oluşturuldu ve kesitlere 5 dakika oda 

ısısında dengeleme tamponu uygulandı. Daha sonra kesitler 37 °C’de terminal 

deoksinükleotidil transferaz enziminde 1 saat bekletildikten sonra durdurma/yıkama 

tamponuyla 15 saniye çalkalandı ve oda ısısında 10 dakika bekletildi. Üç kez PBS’de 

yıkanan kesitlere oda ısısında 30 dakika antidigoksigenin-peroksidaz konjügatı 

uygulandı ve 3 kez PBS ile yıkama sonrasında 10 dakika AEC kromojen solüsyonu 

uygulaması yapıldı. Kesitler distile su ile yıkandıktan sonra 45 saniye Mayer 

hematoksilen uygulanarak zıt boyama yapıldı ardından çeşme suyu ve iki kez distile su 

ile yıkama sonrasında 20 saniye amonyak solüsyonunda bekletildi. Tekrar çeşme suyu 

ve iki kez distile su ile yıkanan kesitler kapatma solüsyonu konarak lamel ile kapatıldı 

ve ışık mikroskobunda multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf 

foliküllerinde nukleusları işaretlenmiş apoptotik granüloza ve teka hücrelerinin 

boyanma şiddeti ve yaygınlığı H skor yöntemi ile değerlendirildi. 

3.2.3.4. BrdU Đşaretlemesi 

Parafin bloklardan pozitif yüklü lamlar üzerine alınan 2 µm’lik kesitler 1 gece 

56 °C’lik etüvde tutularak parafini giderildi. Toluolde 30 dakika bekletilip parafinden 

iyice arındırılan kesitler azalan alkol serilerinden (%100, %96, %90, %70) 2 kez 

geçirilip distile suya indirilerek rehidrate edildi. Beş dakika distile suda tutulan kesitler 

daha sonra endojen peroksidazı bloklamak için metanolde hazırlanan %0,3’lük H2O2’de 

20 dakika karanlıkta bekletildi. 3 kez PBS’de yıkanan kesitler antijen iyileştirme için 

%0,1’lik tripsin içinde 37 °C’de 30 dakika bekletildi. Daha sonra distile su ile yıkanan 

kesitler 4N HCl’de 37 °C’de 30 dakika tutuldu. Kesitler 3 kez PBS’de yıkandıktan 

sonra lam üzerindeki kesitlerin etrafı hidrofobik kalem  ile  çizilerek havuz oluşturuldu. 



15 

 

Özgül olmayan antikor bağlanmalarını bloklamak üzere 20 dakika protein blok 

solüsyonu uygulandı. Daha sonra 1 saat 1/100 oranında sulandırılmış primer antikor 

uygulandı. Kesitler 3 kez PBS ile yıkama sonrasında 15 dakika sekonder antikor 

solüsyonunda tutuldu. Daha sonra 3 kez PBS’de yıkanan kesitlere 15 dakika 

streptavidin peroksidaz solüsyonu uygulandı. Kesitlere 3 kez PBS ile yıkama sonrasında 

10 dakika AEC kromojen solüsyonu uygulaması yapıldı. Kesitler distile su ile 

yıkandıktan sonra 45 saniye Mayer hematoksilen uygulanarak zıt boyama yapıldı. 

Ardından çeşme suyu ve iki kez distile su ile yıkama sonrasında 20 saniye amonyak 

solüsyonunda bekletildi. Tekrar çeşme suyu ve iki kez distile su ile yıkanan kesitler 

kapatma solüsyonu konarak lamel ile kapatıldı ve ışık mikroskopta değerlendirmeye 

alındı. Multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinde S fazındaki 

işaretli ve işaretlenmemiş granüloza ve teka interna hücreleri ayrı ayrı sayıldı. Ayrıca 

Graaf foliküllerinde mural granüloza hücreleri ile kümülüs granüloza hücreleri de ayrı 

olarak sayıma alındı. Đşaretli hücrelerin tüm hücrelere oranı hesaplanarak proliferasyon 

indeksleri belirlendi. 

3.2.4. H Skor Yöntemi 

Đmmünohistokimyasal yöntemlerle işaretlenen kesitlerde tüm ovaryum folikül 

tipleri ışık mikroskobu altında iki ayrı gözlemci tarafından incelendi. p27 

immünoreaktivitesinin şiddeti oositin nukleus, nukleolus ve sitoplazması ile granüloza 

ve teka hücrelerinin nukleus ve sitoplazmalarında ayrı ayrı değerlendirildi. TUNEL 

işaretlemesi ve kaspaz 3 immunoreaktivitesi değerlendirmelerinde apoptotik hücrelerin 

folikül içindeki yaygınlığı ve boyanma şiddeti birlikte dikkate alındı. Semikantitasyon 

yönteminde incelemeye alınan parametreler üzerinde; 0 (herhangi bir boyanma yok), 1 

(zayıf fakat kontrole göre kısmen boyanmış), 2 (belirgin boyanma var), 3 (yoğun 

boyanma var), 4 (çok yoğun boyanma var) olmak üzere şiddet değerleri belirlendi. 

Tanımlanan şiddet değerlerinde boyanan hücrelerin yüzde değeri ile ağırlıklı boyanma 

şiddetlerinin çarpımlarının toplanması sonucunda her bir sıçanda tüm parametreler için 

ayrı ayrı H skorlar hesaplandı [H skoru = Pi(i + 1); i; boyanma şiddeti  değeri, Pi; 

boyanan hücre yüzdesi]. Kıyaslamalar yapılırken her iki gözlemcinin 

değerlendirmelerinden elde edilen H skorların ortalamaları dikkate alındı. 
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3.3. Elektron Mikroskobu Uygulamaları 

Hayvanlardan çıkarılan sağ ovaryumlardan alınan 1 mm3’lük doku parçaları 

0,1M fosfat tamponlu %2,5’lik gluteraldehit solüsyonuna konularak tespit edildi. %1’lik 

osmik asit (EMS 19132) içinde 1 saat süreyle yapılan postfiksasyon sonrası %1’lik 

uranil asetat içinde en blok kontrastlama uygulandı. Dereceli aseton serilerinde (%30, 

%50, %70, %90, %96, %100) dehidrate edilen parçalar, birer saat süreyle 1:1 ve 1:3 

aseton: Epon (Fluka 45359) karışımlarına ve son olarak saf Epon içine konuldu. Daha 

sonra dokular kapsüller içinde Epona gömülerek 18 saat 60 °C’lik etüvde polimerize 

edildi. Hazırlanan bloklardan ultramikrotomda (C:Reichert OM U3) cam bıçakla alınan 

0,5 µm kalınlığındaki yarı ince kesitlerde hedef bölümler saptandıktan sonra 40-60 nm 

kalınlığında ince kesitler alındı. Bu kesitler 100 mesh gridler üzerine aktarıldıktan sonra 

kontrastlama için 30 dakika uranil asetat ve 10 dakika kurşun nitrat damlaları üzerinde 

bekletildi. Takiben kesitler JEOL 1011 transmisyon elektron mikroskopunda 

değerlendirmeye alındı ve deney gruplarındaki sıçanların ovaryum dokularında 

hücrelerin ultrastrüktürel özellikleri organel düzeyinde araştırıldı. 

3.4. Đstatistiksel Analiz 

Đstatistiksel analiz için SPSS for windows programı (Ver. 15.0) kullanıldı. 

Proliferasyon indeksi, aktif kaspaz 3 ve TUNEL immünoreaktivitesi sonuçlarının 

değerlendirilmesinde veri dağılımı dikkate alındığında Mann-Whitney-U Testi, p27 

immünoreaktivitesi analizinin değerlendirilmesi içinde T-Test uygulandı. Testler %95 

güven aralığı içinde yapıldı ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 

3.5.  Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar   

3.5.1. Kullanılan Malzemeler 

PMSG (Calbiochem 367222), BrdU (Sigma B5002), kloral hidrat, toluol (Merck 

1.08323.2500), parafin (Merck 1.07337.1000), kanada balzamı (Applichem 8007-47-4), 

pozitif yüklü lam (Menzel J3800AMNZ), hidrofobik kalem (Zymed 00-8899), BrdU 

antikoru (Thermo MS-1848-P0), p27 antikoru (sc-528), aktif kaspaz 3 antikoru (cell 

signaling Asp175 5A1E), EDTA tampon (Thermo AP-9004-500), protein blok 

solüsyonu (TA-060-UB), sekonder antikor (TP-060-BN), streptavidin peroksidaz (TS-

060-HR) antikor diluent (Labvision TA-125-UD), TUNEL kiti (Chemicon S7101), 

proteinaz K (Millipore 21627), AEC kromojen kit (Thermo TA-060-SA), Mayer 
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hematoksilen (Thermo TA-125-MH), metanol (Riedel-de Häen 24229), kapatma 

solüsyonu (Thermo TA-060-UM), osmik asit (EMS 19132), Epon (Fluka 45359). 

3.5.2.  Kullanılan Cihazlar 

Etüv (Heraeus), mikrotom (LEICA RM 2255), ışık mikroskobu (Olympus 

BX51), dijital kamera (Nikon, Coolpix 4500), ultra mikrotom (C: Reichert OM U3), 

transmisyon elektron mikroskobu (JEOL-JEM 1011). 
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4. BULGULAR 

4.1. Sepsis Bulguları 

ÇLP grubundaki hayvanların ortalama rektal sıcaklık değerleri 24. saatte 37,6±1,5 

°C ve 48. saatte 37,3±1 °C, sham grubundaki hayvanların ise 24. saatte 37,6±1 °C ve 

48. saatte 37,6±1 °C olarak ölçüldü. Her iki grup arasında istatistiksel olarak bir 

farklılık bulunmadı. 

4.2. Işık Mikroskopik Bulgular   

4.2.1. Hematoksilen Eozin Boyası 

Her iki grupta hematoksilen eozin boyası ile ovaryum korteksinde bulunan 

foliküllerin genel morfolojik özellikleri değerlendirildi. Ovaryumun yüzeyi tek katlı 

yassı hücrelerden oluşan germinal epitel ile örtülüydü.  Primordial, unilaminer primer, 

multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinin granüloza 

hücrelerinin nukleusları hafif soluk boyanmış orta derecede ökromatik bir yapıya 

sahipti. Multilaminer primer foliküllerde foliküle komşu stromal yapının teka 

tabakasına dönüşmeye başladığı, sekonder foliküllerde ise teka tabakasının 

kapilerlerden zengin, epiteloid hücreler içeren teka interna ile fuziform hücreler ve bağ 

dokusu içeren teka eksterna adı verilen iki tabakaya farklılaştığı görüldü. ÇLP grubunda 

sham grubuna oranla apoptotik hücre içeren Graaf foliküllerinin daha fazla 

gözlenmesine rağmen erken dönem foliküllerde iki grup arasında dikkati çeken bir 

farklılık izlenmedi (Şekil 4-7a ve b). 

4.2.2. Mason Trikrom Boyası  

Her iki grupta Masson trikrom boyası ile bağ dokusu değerlendirmesi yapıldı. 

Ovaryumun yüzeyini örten germinal epitelin altında tıkız bağ dokusu yapısında tunika 

albuginea bulunmaktaydı. Folikül dışı ovaryum stromasının yeşil olarak boyanan 

kollajen içeriğinde iki grup arasında bir değişiklik izlenmedi. Tüm folikül tiplerinde 

yeşil renkte gözlenen oosit çevresindeki zona pellusida ve granüloza ile teka tabakası 

arasındaki bazal membran yapısında bir farklılık görülmedi (Şekil 4-8a ve b). 
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4.2.3. Đmmünohistokimyasal Bulgular 

4.2.3.1. BrdU Đşaretlemesi ile Proliferasyon Đndeksi Tayini (BrdU) 

ÇLP ve sham operasyonu uygulanan hayvanların ovaryumlarında bulunan 

unilaminer primer, multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinde S 

fazındaki granüloza ve teka hücrelerinin immünohistokimyasal olarak işaretlendiği 

görüldü (Şekil 4-9 ve 4-10). Primordial foliküllerin foliküler hücrelerinde herhangi bir 

işaretlenme izlenmedi. Foliküller genel olarak değerlendirildiğinde ÇLP grubunda sham 

grubuna göre hafif düzeyde bir proferasyon indeksi azalması dikkati çekti (Şekil 4-1). 

Bu azalmanın özellikle Graaf foliküllerinin mural granüloza ve kümülüs granüloza 

hücrelerinde daha fazla olduğu görüldü (Şekil 4-9c ve 4-10c). Buna karşın yapılan 

istatistiksel değerlendirmelerde iki grup arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde olmadığı saptandı. 

 

  
Şekil 4-1: Sham ve ÇLP gruplarındaki multilaminer primer ve sekonder foliküller ile 
Graaf foliküllerinin granüloza ve teka hücrelerindeki BrdU işaretlenme indeksi grafiği. 
Gruplardaki veriler ortalama (X)±standart sapma (SD) olarak ifade edilmiştir.    

 

4.2.3.2. p27 Đmmünohistokimyası  

Her iki grupta bulunan hayvanların ovaryumlarındaki primordial, unilaminer 

primer, multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinde p27 cdk 

inhibitörünün immünoreaktivitesi değerlendirildi (Şekil 4-11 ve 4-12). Bu amaçla 
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oositlerin nukleus, nukleolus ve sitoplazması ile granüloza ve teka hücrelerinin nukleus 

ve sitoplazmasındaki immünohistokimyasal p27 boyanma şiddeti ile yaygınlığı 

semikantitatif H skor yöntemi ile ölçüldü (Şekil 4-2, 4-3 ve 4-4). 

Her iki grupta da primordial foliküllerdeki oositlerin nukleolusunda p27 

immünoreaktivitesi gözlenmezken multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf 

foliküllerindeki oositlerin nukleoluslarında boyanma görüldü. Gruplar arası 

kıyaslamada, ÇLP operasyonu uygulanan sıçanların Graaf foliküllerindeki oositlerin 

nukleolusunda p27 immünoreaktivitesinin sham uygulaması yapılan hayvanlardakine 

göre hafif düzeyde yüksek olduğu gözlendiyse de aradaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı saptandı. ÇLP grubunda multilaminer primer foliküllerdeki 

oositlerin nukleusunda p27 immünoreaktivitesinin sham grubuna göre anlamlı düzeyde 

arttığı görüldü (p<0,05). Bununla birlikte ÇLP operasyonu uygulanan hayvanlarda 

multilaminer primer foliküllerdeki granüloza ve teka hücrelerinin ve Graaf 

foliküllerindeki teka eksterna hücrelerinin sitoplazmalarında p27 immünoreaktivitesinin 

sham grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı saptandı (p<0,05). 

 

 

Şekil 4-2: Sham ve ÇLP gruplarındaki primordial, unilaminer primer, multilaminer 
primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinin oositlerinin nukleolus, nukleus ve 
sitoplazmalarındaki p27 immünoreaktivitesinin semikantitatif olarak belirlenen H skor 
değerleri. *p<0,05; sham grubuyla kıyaslandığında. Gruplardaki veriler ortalama (X)±standart sapma (SD) 
olarak ifade edilmiştir. 
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Şekil 4-3: Sham ve ÇLP gruplarındaki primordial, unilaminer primer, multilaminer 
primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinin granüloza hücrelerinin nukleus ve 
sitoplazmalarındaki p27 immünoreaktivitesinin semikantitatif olarak belirlenen H skor 
değerleri. *p<0,01; sham grubuyla kıyaslandığında. Gruplardaki veriler ortalama (X)±standart sapma (SD) 
olarak ifade edildi.  

  

 

Şekil 4-4: Sham ve ÇLP gruplarındaki multilaminer primer ve sekonder foliküller ile 
Graaf foliküllerinin teka hücrelerinin nukleus ve sitoplazmalarındaki p27 
immünoreaktivitesinin semikantitatif olarak belirlenen H skor değerleri. *p<0,01; sham 
grubuyla kıyaslandığında. Gruplardaki veriler ortalama (X)±standart sapma (SD) olarak ifade edildi.    
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4.2.3.3. Aktif Kaspaz 3 Đmmünohistokimyası  

Sham ve deneysel sepsis grubundaki hayvanların ovaryumlarında bulunan 

multilaminer primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinin granüloza ve teka 

tabakalarındaki apoptotik süreç immünohistokimyasal aktif kaspaz 3 boyaması ile 

araştırıldı. Bu amaçla hücrelerin sitoplazmasındaki aktif kaspaz 3 immünoreaktivitesi 

değerlendirildi ve boyanma şiddeti ile yaygınlığı semikantitatif H skor yöntemi ile 

ölçüldü (Şekil 4-5). 

ÇLP grubunda Graaf foliküllerinin mural granüloza ve teka hücrelerindeki aktif 

kaspaz 3 immünoreaktivitesinin sham grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

arttığı görüldü (Şekil 4-13a ve b; p<0,05). Kümülüs granüloza hücrelerinde de ÇLP 

grubunda kontrol grubuna göre daha şiddetli bir immünoreaktivite görüldüyse de 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadığı saptandı. Diğer folikül 

tiplerinde ise deney grupları arasında aktif kaspaz 3 immünoreaktivitesi açısından 

belirgin bir farklılık gözlenmedi. 

 

 

Şekil 4-5: Sham ve ÇLP gruplarındaki multilaminer primer ve sekonder foliküller ile 
Graaf foliküllerinin granüloza ve teka hücrelerindeki aktif kaspaz 3 immünoreaktivitesi H 
skor grafiği. *p<0,05, **p<0,01; sham grubuyla kıyaslandığında. Gruplardaki veriler ortalama 
(X)±standart sapma (SD) olarak ifade edildi.    
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4.2.3.4. TUNEL Boyası 

ÇLP ve sham operasyonu uygulanan hayvanların ovaryumlarındaki multilaminer 

primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerinin granüloza ve teka tabakalarındaki 

apoptotik hücreler TUNEL boyası yapılarak işaretlendi ve boyanma sıklığı ile şiddeti 

semikantitatif H skor yöntemi ile değerlendirildi (Şekil 4-6). 

ÇLP grubunda tüm folikül tiplerinde sham grubuna kıyasla TUNEL 

işaretlemesinin genel olarak hafif düzeyde yüksek olduğu, ancak multilaminer primer 

foliküllerin granüloza hücrelerinde ve Graaf foliküllerinin mural granüloza hücrelerinde 

bu yüksekliğin daha şiddetli olduğu görüldü (Şekil 4-14a ve b). Ancak yine de deney 

grupları arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadığı saptandı. 

 

 

Şekil 4-6: Sham ve ÇLP gruplarındaki multilaminer primer ve sekonder foliküller ile 
Graaf foliküllerinin granüloza ve teka hücrelerinde TUNEL boyası sonrası semikantitatif 
olarak belirlenen apoptotik hücre işaretlemesi H skor grafiği. Gruplardaki veriler ortalama 
(X)±standart sapma (SD) olarak ifade edilmiştir.    

 

4.3. Elektron Mikroskopik Bulgular   

Sham grubuna ait sıçan ovaryumlarında erken dönem foliküllerin oositlerinde 

zengin annülat lamel içeriği seçilirken, ooplazmanın derinlerine doğru gelişi güzel 

yerleşimler gösteren seyrek kortikal granüller dikkati çekti. Bu foliküllerde oosite en 
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yakın konumdaki granüloza hücrelerinden zona pellusida içine penetre olarak uzanan az 

sayıda mikrovillus benzeri hücresel uzantılar gözlendi. Granüloza hücrelerinin çentikli 

ve ökromatik bir nukleus ile belirgin nukleolusa sahip olduğu görüldü. 

Sitoplazmalarında gelişmiş belirgin Golgi kompleksleri, raf şeklinde kristalı 

mitokondriyonlar, genişlemiş sisternalı kaba ER’ler ve sitoplazmada serbest halde 

bulunan bol miktarda ribozom gözlendi. Teka interna hücreleri bol miktarda düz ER, 

tübüler kristalı mitokondri ve yüksek oranda yağ damlacığı içeriği ile tipik steroid 

sentezleyen hücre özellikleri gösterdi. Đleri evre foliküllerin oositlerindeki kortikal 

granüllerin oolemma altında dizilerek periferik ve düzenli bir yerleşim gösterdiği 

saptandı (Şekil 4-15c). Graaf foliküllerinin mural granüloza ve teka hücre tabakasındaki 

organellerin erken dönem foliküllere göre daha gelişmiş yapıda olduğu izlendi (Şekil 4-

15a ve b). Graaf foliküllerinin mural granüloza hücreleri ve kümülüs granüloza 

hücreleri ultrastrüktürel olarak benzer organel yapısı gösterdi. Bazı foliküllerde 

granüloza hücrelerindeki mitokondriyonlarda seyrek olarak hafif krista silinmeleri ve 

bazal membranın altındaki teka interna hücrelerinde yer yer yağ damlacıklarında 

miyelin benzeri şekillenmeler görüldü. 

ÇLP grubunda hem erken hem de ileri dönem foliküllerde oosit 

fragmantasyonları görüldü. Bu oositlerin mikrovilluslarının silinmiş olduğu ve 

granüloza hücrelerinden oosite doğru yönlenmiş ince sitoplazma uzantılarının sham 

grubuna kıyasla seyrekleştiği gözlendi (Şekil 4-16b). Genel olarak incelendiğinde ÇLP 

grubundaki foliküllerin granüloza hücre tabakasındaki mitokondriyonlarda sham 

grubuna oranla daha sık krista silinmeleri ve vakuolizasyon gibi dejeneratif yapı 

bozuklukları görüldü (Şekil 4-16a). Granüloza hücre tabakasında bol miktarda otofajik 

vakuol varlığı ile kromatin marjinasyonu ve kondensasyonu gösteren nukleuslar ve 

hücreler arasında apoptotik cisimler gözlenirken bu bulguların özellikle ileri evre 

foliküllerde daha belirgin olduğu dikkati çekti (Şekil 4-16c). Tüm folikül tiplerinde 

bazal membran dışında bulunan teka interna tabakasındaki yağ damlacıklarında sham 

grubuna oranla daha sık miyelin benzeri şekillenmelerin geliştiği izlendi. Đleri evre 

foliküllerin teka tabakasında erken evre foliküllere göre daha yoğun olarak 

mitokondriyon şişmesi ve krista silinmeleri ile yer yer ER dilatasyonları dikkati çekti. 

Ayrıca teka tabakasındaki bazı kapilerlerin endotel hücre sitoplazmasının ödemli olduğu 

ve lümende sham grubuna kıyasla yoğun eritrosit kümelenmeleri içerdiği gözlendi. 
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Şekil 4-7: Sham (a) ve ÇLP (b) gruplarına ait ışık mikrograflar. ÇLP (b) grubunda atrezik 
folikül yapıları (asterisk) görülmektedir. Hematoksilen eozin boyası; bar=100µm (a,b). 
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Şekil 4-8: Sham (a) ve ÇLP (b) gruplarına ait ışık mikrograflar. Masson trikrom boyası; 
bar=100µm (a,b). 
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Şekil 4-9: Sham grubuna ait multilaminer primer (a), sekonder (b) ve Graaf (c) 

foliküllerinde S fazındaki hücrelerin BrdU işaretlenmesini gösteren ışık mikrograflar. 
Bar=50µm (a,b) ve 100µm (c). 



28 

 

                  

                  

                  
Şekil 4-10: ÇLP grubuna ait multilaminer primer (a), sekonder (b) ve Graaf (c) 
foliküllerinde S fazındaki hücrelerin BrdU işaretlenmesini gösteren ışık mikrograflar. 
Bar=50µm (a,b) ve 100µm (c). 
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Şekil 4-11: Sham grubuna ait primordial (a), multilaminer primer (b), sekonder (c) ve 
Graaf (d) foliküllerinin p27 immünoreaktivitesini gösteren ışık mikrograflar. Bar=25 µm 

(a,b), 50 µm (c) ve 100 µm (d). 
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Şekil 4-12: ÇLP grubuna ait primordial (a), multilaminer primer (b), sekonder (c) ve 
Graaf (d) foliküllerinin p27 immünoreaktivitesini gösteren ışık mikrograflar. Bar=25 µm 
(a,b), 50 µm (c) ve 100 µm (d). 
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Şekil 4-13: Sham (a) ve ÇLP (b) gruplarına ait Graaf foliküllerindeki aktif kaspaz 3 
immünoreaktivitesini gösteren ışık mikrograflar. Bar=50µm (a,b) 
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Şekil 4-14: Sham (a) ve ÇLP (b) gruplarında TUNEL boyası ile işaretlenen apoptotik 
hücreler içeren Graaf foliküllerine ait ışık mikrograflar. Bar=50µm (a,b). 
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Şekil 4-15: Sham grubundaki Graaf foliküllerine ait elektron mikrograflar. (a)’da Graaf 
folikülünün duvarında granüloza, teka interna ve teka eksterna hücre tabakaları görülmektedir. (b)’deki 
şekildeki inset dikdörtgen alanın büyütülmüş görüntüsününde bir granüloza hücresinin organellerini 
göstermektedir. (c)’deki folikülün oositi içerisinde bulunan kortikal granüller (ok) ve granüloza hücrelerinin 
zona pellusida içine doğru uzanan ince uzantıları (ok başı) görülmektedir. Gh: Granüloza hücresi, Zp: Zona 
pellusida, Os: Oosit, Tih: Teka interna hücresi, Teh: Teka eksterna hücresi, Ld: Lipit damlacığı. 
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Şekil 4-16: ÇLP grubuna ait bir Graaf folikülü duvarı (a), multilaminer primer foliküle 
ait fragmante oosit (b) ve Graaf folikülüne ait apoptotik granüloza hücrelerini (c) gösteren 
elektron mikrograflar. c’de oklar kromatin marjinasyonu ve kondensasyonu sergileyen apoptotik 
granüloza hücrelerini göstermektedir. Gh: Granüloza hücresi, Tih: Teka interna hücresi, dER: Düz 
endoplazma retikulumu, m: Mitokondriyon, Ld: Lipid damlacığı, Os: Oosit. 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada sepsisin sıçan ovaryumunda folikülogenez üzerine etkilerinin 

morfolojik, ultrastrüktürel ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda ÇLP operasyonu ile deneysel sepsis oluşturulan sıçanların tüm 

ovaryum folikül tiplerindeki granüloza ve teka hücrelerinin proliferasyonunda sham 

operasyonu uygulanan sıçanlara göre belirgin bir değişikliğin oluşmadığı görüldü. 

Ayrıca ÇLP operasyonunun Graaf foliküllerinde TUNEL boyaması ve aktif kaspaz 3 

immünohistokimyası ile belirlenen apoptotik sürecin  şiddetini sham grubuna oranla 

arttırdığı, diğer folikül tipleri üzerinde ise belirgin bir apoptotik etki oluşturmadığı tespit 

edildi. Diğer taraftan, deneysel sepsis koşullarının multilaminer primer foliküllerin oosit 

nukleuslarında p27 immünoreaktivitesini arttırdığı, buna karşın multilaminer primer 

foliküllerin  granüloza ve teka hücreleri ile Graaf foliküllerindeki teka eksterna 

hücrelerinin sitoplazmalarında p27 immünoreaktivitesini azalttığı saptandı. Elektron 

mikroskopik değerlendirmede ise ÇLP operasyonu uygulanan sıçanlarda erken ve ileri 

dönem foliküllerin oositlerinde fragmantasyonlar gözlendi. Ayrıca ileri dönem 

foliküllerde daha belirgin olmak üzere granüloza hücrelerinde apoptoza doğru gidişin 

arttığı ve granüloza ile teka interna hücrelerinde organel düzeyinde dejenerasyonların 

ortaya çıktığı görüldü.  

Sepsis, patofizyolojisinin iyi biliniyor olması ve tedavi yöntemlerindeki 

gelişmelere rağmen önemini koruyan ve enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan ölümcül 

bir hastalıktır (42). Sepsiste lökositlerin, mononükleer hücrelerin ve koagülasyon 

kaskadının aktivasyonuyla birlikte endojen mediyatörlerin üretiminin artması sonucu 

aşırı pro-enflamatuvar yanıt oluşur. Hücre içi enzimlerin aktivasyonu, mitokondrial 

disfonksiyon, hücresel ve hücre içi membranlar ile reseptörlerin yapısında değişiklikler 

sonucunda hücresel hasar ve apoptoz gelişir. Sepsisin belirleyici bir özelliği olan 

sistemik mikrovasküler hasar organ disfonksiyonunda önemli bir patofizyolojik rol 

oynar (43). 

Sepsis gelişiminde geçerli mekanizmaları açığa kavuşturmak ve yeni tedavi 

yaklaşımları geliştirmek üzere hayvanlarda deneysel sepsis oluşturmak için ÇLP 

operasyonu uygulaması, LPS verilerek oluşturulan septik şok modeli ve bakteriyel 

infüzyon modelleri gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında 
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ÇLP’nin hayvanlar üzerinde oluşturduğu fizyolojik etkiler ayrıntılı olarak araştırılmış ve 

insanlarda görülen sepsisteki hemodinamik, metabolik ve enflamatuvar yanıtı çok iyi bir 

şekilde taklit ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca insandaki sepsise benzer bir sitokin profili 

oluşturan ÇLP yöntemi bu özelliklerinden dolayı diğer yöntemlere göre daha fazla 

tercih edilmektedir (39, 40). Bizde bu nedenle çalışmamızda kullandığımız sıçanlarda 

deneysel sepsis oluşturmak için ÇLP yöntemini tercih ettik. 

Ovaryumda folikül gelişimi üzerine yapılan in vivo çalışmalarda aynı veya farklı 

deney grupları içinde bulunan dişi deney hayvanlarının içerisinde bulundukları ovaryan 

siklus fazının belirlenmesi ve tüm hayvanların aynı fazda olmasının sağlanması gruplar 

arası sağlıklı kıyaslamalar yapabilmek açısından büyük önem taşımaktadır (44). Bu 

nedenle çalışmamızda sepsis koşullarının folikülogenez süreci üzerinde oluşturduğu 

değişiklikleri araştırırken deney gruplarını oluşturan hayvanların ovaryan siklusun aynı 

fazında bulunmasını sağlamak için 28 günlük immatür sıçanlarda PMSG uygulamasıyla 

senkronize olarak 1. jenerasyon preovulatuvar folikül gelişimi sağlandı. 

Enfeksiyon ve buna bağlı oluşan sitokinlerin gonadal steroidogenez ile kadın ve 

erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerini gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Sepsis koşullarının üreme biyolojisi üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda 

ovaryum folikül fonksiyonlarından çok GnRH ve LH gibi hipotalamo-hipofizer 

hormonların salgılanmasının baskılanması vurgulanmıştır (45-47). Uterusta gelişen 

enflamasyon sonucu üretilen sitokinlerin ovaryum foliküllerinde steroidogenez sürecini 

baskılayarak ovaryum fonksiyonunu etkileyebileceği ileri sürülmüştür (15, 16). Yapılan 

bir in vitro çalışmada LPS uygulamasının granüloza hücrelerinden östradiol 

salgılanmasını azalttığı ve TNF-α uygulamasının teka ve granüloza hücrelerinden 

sırasıyla androstenedion ile östrodiol üretimini azalttığı gösterilmiştir. Diğer taraftan 

LPS’nin sıçan granüloza hücrelerindeki LH reseptörlerinin oluşumunu doza bağımlı bir 

şekilde azaltarak LH yanıtını inhibe ettiği ve ovulasyonu engellediği ortaya konmuştur 

(17).  

Sepsisin başlangıç döneminde bazı bakteriyel toksinlerin konağın immün 

hücrelerinde apoptozu hızlı ve etkili biçimde uyardığı bilinmektedir. Sepsisin ikinci 

aşamasında ise konağın kendi makrofajlarından salınan pro-enflamatuvar 

mediyatörlerin barsak, akciğer ve karaciğer epitel hücreleri ile dendritik hücrelerde 

apoptoza yol açtığı bildirilmiştir (50, 51). Sepsis koşullarında endotel hücreleri, 
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hepatositler, gastrointestinal kanal ve akciğer epitel hücreleri ile kardiyak miyositler 

gibi çeşitli hücrelerin apoptotik ölümünün arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (52-

55). Hotchkiss ve ark. (5) sepsis ve MODS’dan (multiorgan disfonksiyon sendromu) 

ölen hastalar üzerinde yaptıkları postmortem çalışmada lenfosit ve intestinal epitel 

hücresinde apoptozun belirgin olarak arttığını immünohistokimyasal aktif kaspaz 3 

boyamasıyla göstermişlerdir. Ayrıca aynı çalışmada hematoksilen eozin boyasıyla 

yapılan incelemede dalak, kolon ve ileumda da apoptoz tespit edilmiştir. Bu 

araştırmacıların fareler üzerinde yapmış oldukları bir diğer çalışmada da  ÇLP sonrası 

lenfositlerde ve daha az oranda böbrek parankim hücrelerinde apoptoz görülmüştür 

(56). Hamada ve ark. (57) sıçanlar üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında LPS 

uygulamasının zamana ve doza bağlı olarak TUNEL pozitif hepatositlerin sayısını 

arttıdığını göstermişlerdir. Ayrıca aktif kaspaz 3 antikoru ile yaptıkları 

immunohistokimyasal boyamada kaspaz 3’ün sadece TUNEL pozitif hepatositlerin 

sitoplazmasında aktive olduğunu tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada ÇLP ile 

oluşturulan deneysel sepsisin beynin farklı bölgelerinde TUNEL pozitif hücrelerin 

sayısını sham ve kontrol gruplarına göre önemli ölçüde arttırdığı bulunmuştur. Bu 

bölgelerdeki kaspaz 3 immünoreaktivitesinin de ÇLP grubunda anlamlı derecede arttığı 

görülürken sham ve kontrol grupları arasında bir farklılığın izlenmediği belirtilmiştir 

(58). Kaspazlar aspartat-spesifik sistein proteaz ailesine ait proenzimlerdir ve kaspaz 

aktivasyonu apoptoz gelişiminde merkezi bir rol oynar. Reseptör tarafından başlatılan 

kaspaz 8 bağımlı yolak ve mitokondri tarafından başlatılan kaspaz 9 aracılı yolak olmak 

üzere uyaranın yapısına ve hücre tipine bağlı olarak iki kaspaz aktivasyon yolu tarif 

edilmiştir. Kaspaz 8 ve kaspaz 9 aktivasyonu sonucunda kaspaz 3 gibi efektör kaspazlar 

ardışık etkileşimlere girerek fizyolojik koşullarda anahtar rol oynayan bazı nükleer 

enzimlerin proteolitik yıkımına yol açar (59). Biz de çalışmamızda deneysel sepsis 

koşullarının ovaryumdaki folikülogenez süreci üzerindeki etkilerini değerlendirirken 

TUNEL boyası ve kaspaz 3 immünohistokimyası uygulayarak apoptoz sürecini ayrıntılı 

olarak inceledik. Kaspaz 3 immünoreaktivitesini belirlemek üzere yaptığımız 

immünohistokimyasal boyamalarımızda da kaspaz 3’ün proenzim formundan ziyade 

aktif formu ile reaksiyona giren bir antikor tercih ederek daha gerçekçi bir apoptoz 

tayini gerçekleştirdik. TUNEL boyasıyla yaptığımız incelemede genel olarak ÇLP 

grubundaki foliküllerde apoptotik hücrelerin işaretlenmesinin multilaminer primer 

foliküller ve Graaf foliküllerinde daha belirgin olmak üzere sham grubuna kıyasla daha 
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yüksek bulunduğunu, ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

olmadığını saptadık. Aktif kaspaz 3 boyasıyla yaptığımız değerlendirmede ise ÇLP 

operasyonunun Graaf foliküllerinin mural granüloza ve teka hücrelerindeki kaspaz 3 

immünoreaktivitesini sham grubuna oranla  anlamlı düzeyde arttırdığını tespit ettik. 

Kümülüs granüloza hücrelerinde de ÇLP grubunda daha yüksek bir immünoreaktivite 

görmemize karşın iki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bulunmadığını gözlemledik. Bu durum mural granüloza ve kümülüs granüloza 

hücrelerinin sepsis koşullarında farklı yanıtlar oluşturduklarını düşündürmektedir. 

Multilaminer primer ve sekonder foliküllerde ise deney grupları arasında belirgin bir 

farklılık izlemedik. ÇLP ile oluşturulan deneysel sepsisin incelendiği bir çalışmada 

parankimal dokulardan akciğer, karaciğer, böbrek ve intestinal yapılarda saptanan 

apoptoz artışın serum TNF-α düzeyleri ile doğru orantılı olduğu gösterilmiştir (51). 

Başka bir çalışmada ÇLP sonrası böbrek dokusunda TNF-α ve MCP-1 (Monocyte 

Chemotactic Protein-1) düzeylerinin yüksek olduğu görülmüş ve apoptoz artışının bu 

sitokinlerle ilişkili olduğu belirtilmiştir (60). Bizim çalışmamızda da genel olarak 

izlenen apoptotik süreçteki artışın tetiklenmesinde sepsis patogenezinde önemli yeri 

olan sitokinlerin rol oynadığı düşünülebilir. Diğer yandan, bulgularımız sepsisin 

ovaryumda folikülogenez üzerindeki kısa süreli etkisinin daha çok Graaf foliküllerinde 

apoptotik süreci tetiklediğini ancak foliküler gelişimin daha önceki dönemlerinde 

bulunan foliküllerde önemli bir apoptotik hasar oluşturmadığını göstermektedir. 

Foliküler büyümede erken evrelerde ovaryum içi lokal bazı faktörlerin etkinliği söz 

konusu iken, Graaf folikülünden itibaren başlayan gonadotropin bağımlı büyüme bu iki 

folikül grubunun çeşitli koşullarda farklı yanıt vermesine neden olabilir. Bu durum 

çalışmamızda sepsis koşullarında ileri evre foliküllerde apoptotik süreci daha belirgin 

gözlemlememize işlevsel bir açıklama getirebilir. 

Coopersmith ve ark. (61) fareler üzerinde yaptıkları çalışmada Pseudomonas 

aeruginosa pnömonisine bağlı sepsis modeli oluşturmuşlar ve sepsise bağlı barsak epitel 

hücre apoptozunu dengelemek üzere Lieberkühn kripta hücrelerinin proliferasyonunda 

herhangi bir artış olup olmadığını araştırmışlardır. Đntratrakeal patojenik bakteri 

enjeksiyonundan sonra S fazındaki kripta hücrelerinin sayısında p53’den bağımsız 5 kat 

bir azalma görmüşler ve sepsise bağlı intestinal apoptoz artışını kompanse etmeye 

yönelik bir intestinal epitel proliferasyonunun söz konusu olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Benzer şekilde Jessica ve ark. (62) yaptıkları çalışmada sepsisin intestinal 
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proliferasyonu anlamlı düzeyde azalttığını bildirmişlerdir. Ancak, Rafferty ve ark. 

(63)’ın yaptıkları çalışmada ÇLP ile sepsis oluşturulan ya da  endotoksin veya IL-1 alfa 

uygulanan sıçanlarda villus yüksekliğinde azalma, kripta derinliğinde azalma ile birlikte 

jejunum mukozasında hücresel proliferasyonun arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca yapılan 

başka bir çalışmada, ÇLP operasyonu uygulanan sıçanların beyin lateral ventriküllerinin 

subventriküler zonundaki BrdU immünoreaktif hücrelerin sayısında sham ve kontrol 

grubuna göre artışlar saptanmış, dentat girus granül hücrelerinde ise üç grup arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durumda sıçanlarda ÇLP ile uyarılan sepsisin yıkıcı 

etkilerini düzeltmeye yönelik hücresel rejenerasyon sürecinin bölgeye özgü farklılıklar 

sergileyebileceği sonucuna varılmıştır (64). Biz çalışmamızda ÇLP operasyonu ile 

oluşturduğumuz sepsis koşullarının değerlendirdiğimiz tüm folikül tiplerinde granüloza 

ve teka hücrelerinin proliferasyonunda genel olarak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

olmayan hafif bir azalmaya yol açtığını tespit ettik. Bu durumda sepsis koşullarında 

özellikle ileri evre ovaryum foliküllerinde gözlemlediğimiz apoptoz artışını karşılamaya 

yönelik rejeneratif bir proliferasyon artışının ovaryum için en azından kısa vadede söz 

konusu olmadığı ileri sürülebilir.  

p27; siklinlerin aktivitelerini kontrol eden bir tümör süpresör gen ve cdk  

inhibitörüdür (65). Cdk’lar siklinlere bağlandığında aktifleşerek aktif siklin-cdk 

komplekslerini oluştururlar. Aktif Cdk/siklinler hücre siklusunun S fazında ilerlemesi 

ve mitoza girmesi için gereklidir. p27, nukleusa ait cdk’lara bağlanarak bu enzimleri 

inaktive eder ve bu  şekilde hücre proliferasyonunu kontrol eder (66, 67). Normal 

hücrelerde p27 protein düzeyleri G0 ve erken G1 fazları boyunca en yüksek düzeydedir, 

daha sonra geç G1 ve S fazlarında hızla düşer. Önemli olarak, p27’nin cdk inhibitör 

fonksiyonu göstermesi nukleusta lokalize olmasına bağlıdır. p27, C terminalinde 

fosforile olan bir nukleus lokalizasyon sinyali (NLS) içerir. p27’nin nukleus ve 

sitoplazma arasındaki taşınması fosforilasyon olaylarıyla düzenlenir. Mitojenik 

stimülasyonda, human kinase interacting stathmin (hKIS) p27’yi ser10 üzerinden 

fosforiller ve nukleustan  sitoplazmaya geçmesini sağlar (68). p27’nin ovaryumdaki 

etkinliği üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. p27’nin farklı fazlardaki ovaryum 

foliküllerinin gelişimini çeşitli mekanizmalar ile kontrol ettiği gösterilmiştir. p27’nin 

mayoz 1’in diploten fazında tutuklu olan oositlerde cdk2-siklin A/E1 fonksiyonunu 

baskılayarak oosit gelişimini kontrol ettiği, bu işlevinin de hücre siklusunun ilerlemesini 

baskılayıcı rolünden kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca p27’nin foliküllerde cdk2-
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siklin A/B1 kinaz aktivitesini engelleyerek kaspaz-9-kaspaz-7-kaspaz-3 poli (ADP-

riboz) polimeraz apoptotik kaskadını harekete geçirdiği ve bu şekilde folikül atrezisini 

uyardığı belirtilmiştir. Buna ek olarak BrdU inkorporasyonu ile p27-/- ve p27+/+ 

ovaryumlardaki granüloza hücrelerinin proliferasyonları karşılaştırılmış ve p27-/-  

ovaryumların granüloza hücrelerinin yüksek bir proliferasyon göstermediği belirtilerek 

p27’nin granüloza hücre proliferasyonunun kontrolünde ana role sahip olmadığı 

vurgulanmıştır (69). Yukarıdaki literatür bilgileri ışığında biz de çalışmamızda sepsis 

koşullarının ovaryumdaki foliküler gelişimde hücre proliferasyonu üzerindeki etkisini 

araştırırken mekanistik açıklamalar sağlamak üzere p27 immünohistokimyası 

uyguladık. Çalışmamızda sepsis grubunda multilaminer primer foliküllerin oosit 

nukleuslarında p27 immünoreaktivitesinin sham grubuna göre artış gösterdiği 

saptanırken, multilaminer primer foliküllerin granüloza ve teka hücreleri ile Graaf 

foliküllerinin teka eksterna hücrelerinin sitoplazmalarındaki p27 immünoreaktivitesinin 

belirgin bir azalma gösterdiği tespit edildi. Ayrıca her iki grupta da primordial 

foliküllerin oosit nukleoluslarında p27 immünoreaktivitesi gözlenmezken multilaminer 

primer ve sekonder foliküller ile Graaf foliküllerindeki oositlerin nukleoluslarında 

folikül gelişimiyle orantılı olarak boyanma şiddetinin giderek arttığı dikkati çekti. p27 

immünoreaktivite değişikliklerini en belirgin olarak izlediğimiz multilaminer primer 

foliküllerde BrdU sonuçlarının gruplar arası önemli bir fark oluşturmadığı dikkate 

alındığında, ovaryumdaki foliküler gelişimde p27 ile hücre proliferasyonu bağlantısının 

sepsis koşullarında işlevselliğinin sınırlı olabileceği ileri sürülebilir.  

Sepsis koşullarının oluşturduğu hücresel hasarın elektron mikroskopik 

özelliklerinin değerlendirildiği deneysel bir çalışmada sepsisin farklı beyin bölgelerinde 

apoptotik hücre ölümüne neden olduğu tespit edilmiş ve elektron mikroskop ile yapılan 

incelemede kromatin kondensasyonu ve fragmantasyonu gösteren büzüşmüş ve piknotik 

hücreler gözlenmiştir. Ayrıca sitoplazmik blebler, hücre zarı hasarı izlenen nekrotik 

hücreler ve apoptotik cisimler görülmüş ve belirgin perivasküler ödem bulguları 

saptanmıştır (58). Gram negatif bakteri sepsisinde iskelet kası mitokondrisindeki 

ultrastrüktürel değişiklikler araştırlmış ve mitokondriyon matriksi içinde elektron-açık 

alanların geliştiği ve kristaların düzensizleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca bakteri 

enjeksiyonundan sonraki 24. saatte mitokondriyal membranlar arası alanın iki katı 

artmasıyla birlikte krista membranı yüzey yoğunluğunun artış gösterdiği ve matriks 

hacim yoğunluğunun da giderek azaldığı bildirilmiştir (70). Yaptığımız literatür 
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araştırmalarında sepsis koşullarında ovaryum foliküllerinin elektron mikroskopik 

özelliklerinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlamadık. Çalışmamızda ÇLP 

grubundaki foliküllerin granüloza ve teka hücre tabakasındaki mitokondriyonlarda sham 

grubuna oranla daha sık krista silinmeleri ve vakuolizasyon gibi dejeneratif yapı 

bozuklukları saptadık. Ayrıca ileri evre foliküllerde daha belirgin olmak üzere kromatin 

marjinasyonu ve kondensasyonu gösteren granüloza hücre nukleusları ile apoptotik 

cisimlerin varlığını tespit ettik. Bu bulgularımız sepsis koşullarında ileri evre ovaryum 

foliküllerinde apoptotik süreç şiddetlenmesi yönündeki TUNEL boyası ve aktif kaspaz 

3 immünohistokimyası bulgularımızı destekleyecek elektron mikroskopik kanıtlar 

oluşturmaktadır.  

Sonuç olarak çalışmamızdan elde edilen bulgular sepsisin kısa süreli etkisinin 

ovaryum folikül hücrelerindeki proliferasyon oranında belirgin bir değişiklik 

oluşturmadığını ancak foliküler gelişimin ileri evrelerindeki apoptoz sürecini 

şiddetlendirdiğini göstermektedir. Elde ettiğimiz bu sonuçlara göre sepsisin gelişmekte 

olan foliküller üzerinde kısa vadede potansiyel bir tehdit oluşturmayabileceği ancak 

gelişimin ileri aşamasındaki foliküllerde hasara yol açabileceği düşünülebilir.  
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ÖZGEÇMIŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Müge Soyadı  Ateşkan 

Doğ.Yeri  Đstanbul Doğ.Tar.  09.04.1986 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 46966301072 

Email mugeateskan@hotmail.com Tel 05058165976 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. 
Đstanbul Üniversitesi  Đstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve  
Embriyoloji Anabilim Dalı 

 

Lisans Trakya Üniveristesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 

Lise  Đstanbul Ataköy Lisesi (YDA) 2004 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 
Puanı 

(Diğer) 
                  Puanı 

Đngilizce Đyi Orta Orta 51.25  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  79.482 74.583 68.613 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Çok iyi 

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri: Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 

 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri): Müzik, yüzme, kitap okumak, tiyatro. 
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