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1. GİRİŞ 

Ġnfertilite, çiftlerin belirgin bir sorun olmadan en az bir yıl süreyle düzenli 

cinsel iliĢkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Primer ve 

sekonder infertilite olarak ikiye ayrılır. Primer infertilite daha önce hiç gebelik 

oluĢmamasını sağlarken, sekonder infertilite korunmasız iliĢkiye rağmen yeni bir 

gebeliğin sağlamamasıdır. 

Ġnfertilite tedavisinde yardımcı üreme teknikleri (YÜT) insan üreme 

hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut dıĢında embriyo elde edilmesini sağlayan 

yöntemlerin tümüdür. 

Üremeye yardımcı tedavide vücutta bulunan hormonlar yüksek dozda 

uygulanacak kontrollü ovaryan hiperstimulasyonu yapılır ve foliküller ultrasonografi 

eĢliğinde toplanır. Foliküllerden elde edilen oositler laboratuar ortamında eĢten 

alınan uygun spermlerle fertilize edilir. GeliĢtirilen embriyolar iĢlem sonunda anne 

adayı uterusuna transfer edilir. 3 milyon çocuk 1978 yılından itibaren YÜT 

kullanılarak dünyaya gelmiĢtir (Cihangir 2009). 

YÜT son 15 – 20 yılda rutin uygulama haline gelmiĢtir. Ancak her tıp dalında 

olduğu gibi daha isabetli sonuçlara açıktır. Hastanın tedavisi açısından temel ihtiyaç 

ve ilaç uygulama standartları belirlenmiĢ ancak optimal baĢarı için daha detay 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Gebelikle son bulan tüp bebek uygulaması için mevcut teknoloji sadece 

oositin hormonal maniplasyonu üzerinde odaklanmıĢtır. Ancak histolojik açıdan 

bakıldığında oositi tek baĢına ele almak mümkün değildir, oositlerin etraflarındaki 

kumulus hücreleri ile beraber koordineli geliĢme gösterdiği klasik bir bilgidir. Bu 

yüzden kumulus hücrelerinin özelliği üzerinde çalıĢarak YÜT’e katkı sağlamayı 

hedefledik. Bu amaç içinde kumulus hücresinde kök hücre populasyonunu araĢtırdık. 

1.1. Dişi Genital Sistem 

DiĢi genital sistem ovaryumlar, genital boĢaltma yolları ve dıĢ genital 

organlardan meydana gelir. MenarĢ ve menopoz arasında yapı ve iĢlev bakımından 

değiĢiklikler gösterir. Nörohumoral mekanizma ile bu değiĢikler kontrol edilir. 
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MenarĢ bir genç kız ilk adet gördüğü zamandır (9–14 yaĢ arası ). Menopoz ise 

değiĢiklerin 47–52 yaĢ arasında giderek düzensiz olup kaybolmasıdır. 

Ovaryum pelvis boĢluğunun yan duvarına dayalı sağ ve solda olmak üzere 2 

tanedir. Biçim ve büyüklükleri birbirine benzer olup diĢi cins hücrelerini üretir ve 

steroid hormonları salgılar. Steroidler görevi cins hücrelerinin olgunlaĢması, 

sekonder cins organları ve meme bezlerinin geliĢme ve büyümesini kontrol eder 

(Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 1998). 

1.1.1. Ovaryum Anatomi ve Histolojisi 

Ovaryum, endokrin ve ekzokrin salgı yapan bir çift bezdir. Bu bezler hafif 

düz, ovoid Ģekilli yaklaĢık 4 cm uzunluğunda, 2 cm geniĢliğinde ve 1 cm 

kalınlığındadır. Pelvik kavitenin lateral duvarında uterusun her iki tarafında 

uzanırlar. Her biri bir kenara mezoovaryum ile tutunmuĢtur. Hilumda vasküler bağ 

dokusu (mezoovaryumun) ovarial stroma ile devam eder. (Leeson ve ark 1988). 

Bir ovaryumun dıĢta yer alan korteks ve içte yer alan medulla bölümleri 

vardır ancak bu iki bölgenin sınırı tam olarak belli değildir. Yüzey epitelinin altında 

bulunan yoğun fibröz bağ doku yapısındaki tunika albuginea, tüm ovaryumu kapsül 

gibi sarar. Korteksin geri kalanı sarmal yapıda düzenlenmiĢ hücreden zengin bağ 

doku yapısındadır (Ovalle ve Nahirney 2009). 

Korteks; dıĢta bulunan, içinde foliküllerin yer aldığı ve korteks stroması içine 

gömülü olduğu kısımdır. Ayrıca foliküller arasını dolduran bağ dokusu (stroma) 

bulunmaktadır. Puberteden sonra kalınlığı artar (Kalaycı 1986). 

Bu bölgede matürayonun ve dejenerasyonun farklı evrelerinde, oosit-içeren, 

farklı boyutlardaki ovaryum follikülleri bulunur. Çocukluk çağındaki ovaryum 

korteksinde primordial folliküller çok sayıdadır; seksüel olgunluğa eriĢmiĢ 

kadınlardaki ovaryum korteksinde ise rüptüre folliküllerin yerini alan korpus 

luteumlar çoktur (Ovalle ve Nahirney 2009). 

Medulla (Zona vezikuloza); içte bulunur, damardan zengin bağ dokusu 

yapıdadır. Hilus dıĢında her tarafta korteks ile sarılmıĢtır (Kalaycı 1986). 
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Sınırları belirgin olarak seçilemeyen medulla; çok sayıda kıvrımlı kan 

damarları, sinirler ve lenfatikler içeren gevĢek bağ dokudu yapısındadır (Ovalle ve 

Nahirney 2009). 

1.1.2. Ovaryum Embriyolojisi 

Kadın üreme sisteminin embriyolojik geliĢimi karın arka duvarındaki 

intermediyer mezodermden kaynaklanan ürogenital kabartıdan köken alır. Gebeliğin 

6.haftasında, primordial germ hücreleri geliĢtikleri vitellus kesesi endoderminden 

ürogenital kabartıya göç ederler. 

         Primordial germ hücreleri; vitellus kesesinin, arka kısmından ve barsak arka 

kısmı endoderminden kaynaklanmaktadır. Primordial germ hücreleri diĢi gonada 

ulaĢınca oogoniumlara farklılanırlar. Mitozla çoğalan oogoniumlar ovaryan 

farklılaĢmayı baĢlatırlar. 16–20. gebelik haftalarında yaklaĢık 6–7 milyon oogoniaya 

ulaĢırlar. Bir küme içinde yer alan oogoniumların tümü tek bir üreme hücresinden 

geliĢirken, folikül hücreleri olarak bilinen oogoniumların çevresindeki yassı epitel 

hücreleri overin yüzey epitelinden köken alırlar (Gougeon ve ark 1994, Sadler 2000). 

Oogoniumlar oluĢacak ovaryum korteksi içinde yer alırlar. Fetal hayatta 

mitoz bölünmeler 5. aya kadar devam eder. Bu zamanda her bir ovaryum 3 milyonun 

üzerinde oogonium içerir. Fetal hayatın 3. ayının baĢlangıcında bazı oogoniumlar 

birinci mayoz bölünmenin profazına girerler ve primer oositler haline döüĢürler. 

Ġnsan fetusunda bu iĢlem gebelik süresinin 7. ayının sonuna kadar tamamlanır. Bu 

dönem içinde birçok primer oosit atresia denilen gerileme gösterir. Dejenerasyon 

sonucu foliküller kaybolur (Sadler 2000). 

1.2. Oosit Gelişimi 

Primer oosit çevresindeki yassı epitelyum hücreleriyle birlikte primordial 

follikül adını alır. Bu foliküller immatür ovumu oluĢturur. Oosit iri bir nükleolus ve 

geniĢ veziküler bir nükleusa sahip sferoidal bir hücredir. Sitoplazması opak ve 

granülerdir. Ġri bir golgi kompleksi, annulata lamella ile çok sayıda mitokondri ve 

küçük veziküllere sahiptir. Oositi çevreleyen foliküler hücrelerin tek tabakası bazal 

bir lamina ile ovarian stromadan ayrılır (Leeson ve ark 1988). 
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 Yassı foliküler hücreler ilk küboidal ve sonra kolumnar Ģekle dönüĢür. Bu 

hücreler granüloza hücrelerinin meydana getirdiği stratum granulosum olup ovumun 

çevresinde çok katlı bir tabaka oluĢturmak üzere aktif olarak bölünürler. Böylece tek 

tabakalı primordial folikül çok tabakalı primer foliküle dönüĢmüĢ olur. Oositler 

kalın, amorf bir örtü olan zona pellusida ile çevrili olup bu katman en az üç farklı 

glikoprotein içerir. Folikül hücrelerin uzantıları ve oosit mikrovillusları, zona 

pellusida içine uzanırlar ve birbirleriyle aralık bağlantıları aracılığı ile iletiĢim 

kurarlar. 

Foliküller granüloza hücrelerinin boyca ve sayıca artmasıyla büyüyüp 

kortikal bölgenin daha alt bölümlerine göç eder (Junqueira ve ark 1998). 

 Stratum granulosum 8–12 tabakalı olduğu zaman foliküler kitleden meydana 

gelen sıvı ile düzensiz küçük boĢluklar doldurulur. Foliküler tabakanın iç tarafındaki 

bu boĢluğa antrum boĢluğu denir. Folikül de antral folikül ya da sekonder folikül 

olarak tanımlanır.  

Folikül sıvısı bileĢenlerini glikozaminglikanlar, steroid –bağlayıcı proteinler 

ve yüksek konsantrasyonda hormonlar (progesteron, andojen, östrojen)bulunur. 

Granüloza hücresi ile çevrelenmiĢ olan ovum, antral kavitenin bir kenarında 

ovulasyona hazır olacak Ģekilde sıkıĢtırılmıĢtır. Bu tümsek kumulus ooforus olarak 

tanımlanır (Leeson ve ark 1988). 

 Bir grup granüloza hücresi oositin çevresinde yoğunlaĢır ve korona radiata 

oluĢturur. Bu granüloza hücreleri ovaryumu terk ederken oosite eĢlik eder.  Korona 

radiata hücreleri ovumun hücre membranı ile temas halindedir ve zona pellusida 

boyunca uzanır. Ayrıca ovumun mikrovillusları zona pellusida içine doğru uzanır. 

Granüloza hücrelerinin oluĢturduğu epitelyum hücreleri antrum boĢluğunun 

çevresinde düzensiz tabakalar halinde uzanır. Granüloza hücreleri arasında yoğun 

boyanan küçük yığınlar görülür. Bu ekstrasellüler materyale Cell-Exner cisimleri 

denir. Bu cisimler periodik asit schiff pozitif boyası ile boyanır (Leeson ve ark 1988, 

Junqueira ve ark 1998). 

Folikülün hemen yanında stromada yer alan epitelyum hücrelerinde bol 

mikrovillusun bulunduğu, aralarında glikoprotein ara maddenin de yer aldığı, 

fibroblastlar teka folikülü oluĢturmak üzere farklılaĢırlar. Bu katman daha sonra teka 
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interna ve teka eksterna olarak farklılaĢır. Teka interna sekonder folikülü dıĢtan 

kuĢatan hücre ve damardan zengin tabakadır. Bağ dokusundan geliĢtiği halde 

hücreleri epiteloid karakterdedir. Büyük genelde poligonal biçimli hücreleri, steroid 

hormon sentezleyen hücreye özgü organel yapısını kazanarak östrojen hormonu 

sentezler. Damardan zengin oluĢu endokrin organ özelliğine uygundur. Teka interna 

ile folikül arasında folikül bazal membranı bulunur (Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 

1998 ). 

Teka eksterna kollajen fiberlerden ve fusiform hücrelerden oluĢmuĢ bir bağ 

dokusudur. Hormon salgılama fonksiyonuna sahip değildir. Periferde ovarian stroma 

ile birleĢir (Leeson ve ark 1988). 

Her aybaĢı dönemi sırasında genellikle bir follikül diğerlerinden daha fazla 

büyür yani 10-14 gün içerisinde maturasyonunu tamamlar. Olgun folikül ya da graaf 

folikülü olarak adlandırılan folikül son derece büyük olup, ovaryum yüzeyinden 

dıĢarı doğru bir çentik yapar. Follikül sıvısı ile geniĢlemiĢ olan antrum, stratum 

granulosuma bağlıdır. Ovum boyut olarak maksimum olur. Kalın bir zona pellusida 

ve korona radiata ile sarılmıĢtır. Follikül maturasyonu sağlandığı zaman düzensiz 

küçük boĢluklar folikül sıvısı ile dolar ve korona radiata hücreleri arasında 

görülmeye baĢlar. Bu foliküller kalın bir teka katmanına sahiptir. Bu katman geliĢimi 

sağlar. Teka interna hücreleri östrojen gibi hormon prekürsörlerini üretir. Teka 

eksterna kollajen fiberlerden oluĢmuĢ bir bağ dokusudur (Kalaycı 1986, Leeson ve 

ark 1988) 

1.3. Ovulasyon 

Follikül maturasyonu tamamlandığında sıvı salgısı artar ve folliküldeki 

geniĢlemeden dolayı önceki durumdan daha sulu bir hale gelir. Fertilize yeteneğine 

sahip oosit ve onun çevresinde bulunan kumulus hücrelerinin overden atılmasıdır 

(Cihangir 2009). 

Ovulasyonda uyarıyı oluĢturan, büyüyen follikül tarafından üretilen 

dolaĢımdaki yüksek östrojen düzeylerine cevap olarak ön hipofizden salgılanan 

lüteninize hormon (LH) ani bir artıĢtır. Prostaglandinler, histamin, kollajenaz ve 

vazopressin salıverilir. Granüloza hücreleri hiyalüronik asit (HA) üretir ve gevĢek bir 
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hal alırlar. Tunika albugineadaki kollajen yıkımı, iskemi ve folikül duvarının küçük 

bir kısmı hücrelerin ölmesi sebebiyle zayıflar (Voss ve Fortune 1991). 

Fetal yaĢamda profaz evrede olan oositler ovulasyondan hemen önce birinci 

bölünmeyi tamamlar. Kromozomlar eĢit Ģekilde olup sekonder oositlerden bir tanesi 

birinci kutup cismi haline döner. Birinci kutup cismi nükleus az miktarda sitolazma 

içeren küçük bir hücredir ve atılır. Atıldıktan sonra oositin nükleusu ikinci mayoz 

bölünmeye baĢlar ve bölünme metafaz evresinde durur. Genellikle ovulasyon 

sonucunda bir ovum atılır. Bazı durumlarda iki ya da nadiren daha çok ovum 

ovulasyona uğrayabilir. Serbest hale gelen ovum genellikle fallop tüplerinin 

infundibulumuna doğru gider ve fertilizasyon kapasitesi 12 saat sürer. Ġnsanda 

ovulasyon ortalama 28 günde bir tekrar eder (Leeson ve ark 1988). 

1.4. Oosit Maturasyonunun Klinik Değerlendirilmesi 

Oosit maturasyonun değerlendirilmesinde human chorionic gonadotropin 

(hCG) verildiği zamanki folikül çapları, aspire edilen folikül sıvısının miktarı 

önemlidir. 

Preovulatuar süreçte oosit, follikül içerisinde etrafı kumulus ve granulosa 

hücreleriyle kaplı olarak bulunur. Kumulus oosit kompleksi (KOK) olarak 

adlandırılan bu yapıda, kumulus hücreleri ile oosit arasında ince bir hücresel iliĢki 

söz konusudur. En iç katmanı oluĢturan korona radiata hücreleri, zona pellusida 

üzerinden sitoplazmaya penetre olan uzantılar göndermekte ve bu gap junctionlar 

sayesinde oosit membranı ile iliĢki kurmaktadır. Böylece kumulus hücreleri oosite 

metabolitleri transfer edebilmekte ve oosit inhibisyon ve aktivasyonun 

düzenlenmesinde rol oynamaktadır (Sirard ve Blondin 1996, Soom ve Kruif 1996). 

 Ovulasyondan yaklaĢık 4 gün önce (doğal siklusta LH pikinden; indüklenen 

sikluslarda hCG enjeksiyonundan önce) estradiol seviyesi yükselir, korona kumulus 

hücreleri daha yoğun hale gelirler. Merkezde yerleĢik çekirdek bir germinal vezikül 

Ģeklinde görünür. Çekirdek belirgin bir çekirdekçiğe sahiptir. LH piki ya da 

indüklenenlerde hCG’ den sonra germinal vezikül perifere hareket eder. Germial 

vezikül 22–25 gün sonra olur. Metafaz I (M I )den 4 saat sonra kromozomlar Mayoz 

I ipliğinin metafaz plağı boyunca dizilirler ve sonra kutuplara hareket ederler. 34 saat 

geçince çoğu oosit M II’ye ulaĢır. I. Kutup hücresi atılır ve kromozom sayısı yarıya 
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indirilir. Ardından II. Mayoz ipliği oluĢur. Kumulus ve korona hücrelerinin 

geniĢlemesi (ekspansiyonu)  da çekirdek maturasyonunu izler. MI’ den MII’ ye 

geçerken kumuluslarda proteoglikan salgılar ve zona pellusidaki porları doldururlar 

(Gaud ve ark 1998). 

IVM için, kumulus hücresi ile etkileĢim halinde kültürde bekletilen oositlerin 

nükleer maturasyonunun, kumulus hücresinden temizlenenlere göre daha yüksek 

oranda geliĢtiğini bildirmiĢtir. 

Kumulus ooforus hücreleri, sitoplazmik uzantılarıyla zona pellusidayı 

geçerek oosit plazmalemmasına ulaĢırlar ve böylelikle oosit maturasyonunda gerekli 

substansların bir kısmını sağlarlar. Bu hücreler hem endokrin hem de parakrin özellik 

taĢımaktadırlar (Russel ve Salustri 2006). 

Oositlerin maturasyonu 1. polar cisimcik ve germinal vezikül varlığına göre 

maturasyonu değerlendirilir. 

 Matur Oosit (MII): 1. polar cisimcik mevcut, germinal vezikül mevcut 

değildir. Matur oositte oosit etrafında kumulus ve korona hücreleri ıĢık demeti 

Ģeklinde oldukça açılmıĢtır ki bu zona pellusidanın net olarak izlenmesine olanak 

verir. 

Intermediate Oosit (MI): 1. polar cisimcik de germinal vezikül de mevcut 

değildir. Kumulus ve korona hücreleri dağılmıĢ immatur oosite göre biraz daha 

açılmıĢtır. Kumulus hücreleri dağılmıĢ iken korona hücrelerinde parsiyel dağılma 

mevcuttur. 

Immatur Oosit (Profaz I): Germinal vezikül mevcut, 1. polar cisimcik 

mevcut değildir. Ġmmatur oositle kumulus hücreleri oosit etrafında sık görülür. 4-10 

saat inkübasyondan sonra tekrar değerlendirilirler. 

 Postmatur Oosit: 1. polar cisimciği içerir, ancak kumulus hücreleri seyrek 

Ģekilde dağınıklık gösterir, korona hücreleri ise yaygın ve azdır. Bu grup oositlerin 

inkübe edilmelerine gerek yoktur (Lindner ve ark 1988). 

 MI oositlerin invitro maturasyonları (IVM) 1-24 saat zaman alabilirler. 

Olgunluğunu tamamlamamıĢ profaz I ve MI oositlerinin döllenebilme yeteneklerinin 
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bulunmaması fertilizasyon oranının düĢük kalmasına neden olmaktadır. Bunların 

IVM’leri sağlanabilirse YÜT’ün baĢarısı artacaktır. Ġnsemine edilen oositin 

maturitesi arttıkça gebelik oranları da artmaktadır. Bugün in vitro fertilizasyonda 

(IVF) kullanılan oositler MII oositlerdir (Lopata 1988). 

1.4.1. Kumulus Hücreleri ve Oosit Maturasyonu 

           Kumulus hücrelerin maturasyona etkisi araĢtırıldığında bir çalıĢmada kumulus 

hücreleri uzaklaĢtırılmıĢ oositlerde ya maturasyon gerçekleĢmemiĢtir ya da düĢük 

düzeyde saptanmıĢtır. Çevresi kumulus hücreleri ile kaplı oositlerde ise IVM oranları 

yüksek bulunmuĢtur (Younis ve ark 1989). 

Kumulus hücrelerinin fonksiyonu, oositle çevre arasındaki iliĢkiyi 

sağlamaktır. Oosit maturasyonu için anahtar bir faktör olan LH, düzenleyici rolünü 

kumulus hücrelerini etkileyerek yapmaktadır. Benzer Ģekilde mayotik maturasyon ve 

kumulus ekspansiyonunda görev yapan epidermal büyüme faktörlerinin (EGF) 

olumlu etkisi kumulus hücrelerinin varlığında ortaya çıkmaktadır (Soom ve Kruif 

1996). 

Sığır oositlerinin sitoplazmik ve nükleer maturasyonunu, kumulus/granulosa 

hücrelerinin uyardığı ve yine bu hücrelerin fertilizasyon oranını ve sonraki geliĢim 

potansiyelini artırdığı bilinmektedir (Buccione ve ark 1990, Greve ve ark 1993). 

1.4.2. Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sağlıklı Oositler 

YÜT’ün baĢarısı yeterli sayıda olgun oositin ve sağlıklı embriyonun elde 

edilmesine bağlı bulunmaktadır. Toplanan ovulasyon öncesi oositlerin mayotik 

statülerinin MII’de olması, normal fertilizasyon ve embriyonik geliĢme Ģansını 

belirleyen en can alıcı nokta olmaktadır. 

Ġn vitro geliĢimini etkileyen faktörlere baktığımızda bir oositin geliĢme 

yeteneğine sahip olması; mayotik programı yeniden baĢlatması ve tamamlaması, 

fertilizasyonu baĢarabilmesi ve embriyonik geliĢimi sağlayabilmesi Ģeklinde 

açıklanmaktadır (Gliedt ve ark 1996). 
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 Bu geliĢim yeteneğine; kumulus morfolojisi, folikül büyüklüğü, folikül 

sağlığı, ovaryum stimülasyonu ve kültür öncesi manüplasyonlar olmak üzere 5 ana 

faktör etkili olabilmektedir. 

Granüloza hücrelerinin (kumulus ooforus ve korona radiata ) oositin IVM’ye 

pozitif etkileri vardır. Bu hücreler salgıladıkları gonadotropinlerle reseptörler 

aracılığıyla oositin ilk etkileĢimini sağlamaktadırlar (Sirard ve Blondin 1996). 

Sitoplazma olgunlaĢması ve oosit aktivasyonu çekirdek maturasyonu ile 

paralel yürür. IVM için kültür sistemlerinin baĢarısının farklı parametrelere bağlı 

olduğu bilinmektedir. Oositlerin IVM’si kumulus korona oosit kompleksinin bütün 

elemanlarının katıldığı morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal değiĢikliklerin bir 

sonucudur (Cihangir 2009). 

Kumuluslar özellikle çekirdek maturasyonu ve ileriki geliĢme kapasitesi için 

gereklidir. Çünkü kumulusları temizlenen oositlerde IVM’nun düĢük olması, gerekli 

substansların oosite taĢınmasının yeterince sağlanamadığını akla getirmektedir. 

Kumulus hücrelerinin etkisi ile oositte protein sentezi uyarılır, özellikle 

steroid salınımı artar. Spermle karĢılaĢınca M II’deki oositin sitoplazma 

olgunlaĢması daha da indüklenir. Bu olaylar dizisi oosit aktivasyonu olarak 

tanımlanır (Leeson ve ark 1988). 

1.5. Hormonlar 

Ovaryum, salgıladığı östrojen ve progesteron hormonlarıyla, kadın genital 

sisteminin bütün organları üzerinde etkili olan, genital döngüyü düzenleyen bir 

organdır. 

Ovaryumlarda erginlik evresinden baĢlayarak, bir grup primordiyal folikülde 

foliküler büyüme olarak adlandırılan süreç baĢlar. Bu süreç oositler, granüloza 

hücreleri ve folikülleri çevreleyen stromadaki fibroblast benzeri hücrelerdeki 

değiĢimleri kapsar. Büyüme sürecine geçen foliküllerin, çok sayıda primordiyal 

folikül arasından nasıl seçildiği tam olarak bilinmemektedir (Lindner ve ark 1988, 

Koyabashi ve ark 1991). 
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Genital döngüler süreciyle baĢlayan ovaryumdaki değiĢiklikler, tümüyle 

hipofiz ön lobundan salgılanan gonadotropik hormonlar, folikül stimüle hormona 

(FSH) ve LH’ya bağlıdır. Ovaryumların inaktif olmasının nedeni gonadotropin 

hormonlarıyla uyarılmamasından kaynaklanır. FSH; overlerde foliküllerin 

proliferasyonunu ve östrojen salınımını sağlar (Kayaalp 2000). 

Bu durum çocukluk evresinde izlenebilir. Gonadotropinlerden FSH ve LH 

salgılanmaya baĢladığı yaĢ 9-10’dur. 11–16 yaĢlarında genital döngü baĢlar ve en 

yüksek düzeye ulaĢır. Bu değiĢimin olduğu dönemin adı pubertedir (Carson ve ark 

1986). 

1.5.1 Folikül Stimüle Hormon (FSH) 

Oositin geliĢmesi gonadottropinlere bağımlı olup artan östrojen yapımı ile 

uyum içindedir. Preantral foliküllerin granüloza hücreleri, steroidleri sentezleyebilir 

fakat östrojeni daha fazla yapabilmektedir. FSH hem granüloza hücrelerindeki 

östrojen yapımını baĢlatır hem de granüloza hücrelerinin büyümesini stimüle eder 

(Young ve ark 1992). 

FSH granulosa hücrelerinin proliferasyonunda ve diffrerasyonunda etkili 

olmaktadır. Primer, sekonder, antral foliküllerde bulunan granulosa hücrelerinde ve 

primordial folliküllerde bulunan oositlerde FSH reseptörlerinin ve FSH reseptör 

geninin var olduğu ve küçük foliküllerin geliĢimi için bazal seviyede FSH’nın ve 

östradiolün gerekli olduğu tespit edilmiĢtir (Hurk ve ark 1997). 

Ovaryumların salgıladığı hormonların (östrojen ve progesteron) kendisi 

üzerine de etkileri bulunmaktadır. Ovaryumda östrojen ve progesteron reseptörlerinin 

dağılımını belirlemek için immünohistokimyasal yöntemlerden yararlanılmaktadır. 

Yapılan çalıĢmalar da östrojen ve progesteron reseptörlerinin, bulundukları folikülün 

granüloza hücrelerinde gözlendiği bilinmektedir (Iwai ve ark 1990). 

Preantral granüloza hücrelerinde FSH reseptörlerinden dolayı folikül kendi 

östrojenik mikroçevresini oluĢturur (McNatty ve ark 1979). Bundan dolayı östrojen 

yapımı FSH reseptör içeriği ile de sınırlandırılır. FSH, östrojen ile birlikte hareket 

ederek granüloza hücrelerinde sinerjik mitotik etki yaparak proliferasyonu uyarır. 
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Östrojen ve FSH reseptörlerinin hızlı olarak uyarılmasını sağlamaktadır (McNatty ve 

ark 1980). 

Kumulus hücreleri preovulator dönemde gonadotropin sonrasında karateristik 

değiĢiklikler gösterir. Bu zaman içerisinde HA ve mukopolisakkarit sentezinde laktat 

ve progesteron üretiminde, oksijen tüketiminde biyokimyasal değiĢiklikler oluĢur. 

FSH’ın bu dönemde HA sentezini ve musinlemesini kumulus hücre kompleksinde 

arttırarak kumulus ooforus maturasyonunda rol oynadığı düĢünülmektedir. 

Granüloza hücrelerinde preovulatuvar dönemde FSH ve LH reseptör sayısı 

artarak folikül geliĢimi uyarılır. Bu etki ilk önce granüloza hücrelerinde yapılan 

östrojen ile kuvvetlenir (Beck 1989). 

1.5.2. Lüteinize Hormon (LH) 

LH; olgulaĢan folikülün patlamasını ve ovumun dıĢarı atılmasını sağlar. 

Ayrıca corpus luteumdan progesteron salınımını stimüle eder. Plazma ve antral 

sıvıda LH’ın erken yükselmesi durumunda granülozadaki mitotik aktivite azalmakta, 

dejeneratif değiĢiklikler baĢlamakta ve folikül içindeki androjen düzeyleri 

artmaktadır (Atabekoğlu 1998). 

LH kendi reseptörleri üzerine etki ederek dominant foliküldeki granülozanın 

progesteron üretimiyle sonuçlanan luteinizasyonu hızlandırmaktadır. LH’ın ani artıĢı, 

oositteki mayozun yeniden baĢlamasını, granüloza hücrelerinin luteinizasyonunu, 

kumulus büyümesini ve folikül rüptürü için gerekli olan prostaglandinlerin sentezini 

sağlar. LH’ın ani artıĢı ile foliküldeki progesteron düzeyleri, ovulasyon zamanına 

kadar artmaya devam etmektedir. LH pik düzeyine ulaĢtığında östradiol seviyeleri 

düĢmektedir. 

   Teka hücrelerinde LH etkisi ile yapılan androjenler (testosteron ve 

androstenedion) granüloza hücrelerine taĢınır ve FSH’ın aromataz enzimlere etkisi 

ile burada östrojenlere dönüĢür (Dujikers ve ark 1997). 
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1.5.3. Human Chorionic Gonadotropin (hCG)  

hCG; IVF döngülerinde LH artıĢını taklit etmek için verilir. LH’ı taklit 

ettiğinin düĢünülmesindeki sebep LH gibi son folliküler maturasyonu sağlamasıdır 

(Enien ve ark 1995). 

Östrojen maturasyon süreci içerisinde granuloza hücrelerinin FSH ve LH’ya 

olan duyarlılıklarını artırır. Sonuçta granuloza hücrelerinde bazı farklılaĢmalar baĢlar 

(Enien ve ark 1995). 

1.5.4. Kumulus Hücreleri ve Hormonlar 

Bütün memelilerde LH artıĢının oosit maturasyonu ve ovulasyonu baĢlattığı 

bilinmektedir. Bu etkiden sonra oosit kumulus hücrelerini oosit maturasyonu için 

uyarır. Maturasyon, fertilizasyon ve blastosist aĢamasına gelebilme kabiliyeti 

olabilmesi için oositin çevresi çok katlı sıkıĢık kumulus hücreleriyle kaplanmıĢ, 

sitoplazmasının bir örnek kumlu görünümlü olması gerektiği tespit edilmiĢtir. 

Oositin çevresindeki sağlıklı somatik hücre populasyonunun besin geçiĢinin 

kolaylaĢtırılmasında ve oosite gelen uyarımların iletilmesinde zorunlu olduğu 

kaydedilmiĢtir (Greve ve ark 1991, Greve ark 1993, Sirard ve Blondin 1996). 

1.6. Kumulus Hücreleri ve Etkileri 

Ovulasyon öncesi gonadotropinlerin (testislerden sperm, overlerden yumurta 

üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır) kan seviyesinin 

yükselmesine cevap olarak, kumulus hücreleri HA üretimine baĢlar ve oositte mayoz 

bölünmeye devam eder. Ovulasyon öncesinde kumulus hücreleri ovulasyon zamanı 

iletiĢimi sağlar, ovulasyondan sonra spermatozoanın oosit ile birlikte olmasını sağlar 

ve ovulasyon öncesinde oosit maturasyonunu destekler (Cihangir 2009). 

Viskoelastik ekstraselüler matriks üretimi ovulasyonun en önemli basamağı 

olan kumulus hücreleri tarafından üretilir. Protein sentezinin uyarılması ve özellikle 

steroid salınımının artması kumulus hücrelerinin sayesinde olur. MII’deki oositin 

sitoplazma olgunlaĢmasının indüklenmesi spermiumla karĢılaĢma zamanında olur 

(Cıncık ve ark 2001). 
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Kumulus hücrelerinin yüzey artırıcı mikrovillus ve sitoplazmik çıkıntılarının 

zona pellusida üzerinde oosit sitoplazma zarının mikrovillusları ile gap-junction ve 

desmozom tipi bağlantılarla oosite küçük moleküllerin (proteoglikanların) ve kendi 

salgıladıkları az miktardaki gonadotropinlerin transportunu sağlar. Ayrıca reseptör 

artıĢını indüklemek suretiyle östrojen, progesteron ve kısmende androjen salgısında 

artıĢa yol açar. Bunun yanı sıra insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) salgılayarak 

oosit olgunlaĢmasına katkıda bulunurlar (Mlynarcikova ve ark 2008). 

Kumulus hücreleri kültür mediumu içeriğinin pH’sını stabilize ederler, 

istenmeyen maddeleri (oksidatif ajanlar, hypoksantin gibi) ortadan kaldırırlar. Aynı 

zamanda embriyo geliĢimini destekleyen bazı maddeler salgılarlar. Kumulus 

hücrelerinin ürettiği steroid ve proteinlerin embriyoların erken geliĢim döneminde 

olumlu etkisi vardır (Fabbri ve ark 2000). 

Kumulus hücre matriksinin ovulasyon ve fertilizasyon baĢarısı için 

vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Kumulus matriks geliĢiminin, oosit büyüme 

potansiyeli ile bağlantılı olduğu, genler aracılığı ile oosit ve kumulus hücrelerinin 

etkileĢtiği gösterilmiĢtir (Russel ve Robker 2007). 

Kumulus ooforus ve korona radiata (granüloza hücreleri) oositin IVM’da 

pozitif etkiler olup KOK hücrelerinin oosit maturasyonunda direkt etkili olduğu ve 

ayrıca KOK matriksini intraselüler sinyalleĢmede önemli rolleri olduğu 

vurgulanmıĢtır (Resim 1.1.). Bu hücreler salgıladıkları gonodotropinlerle oositin ilk 

geliĢimini reseptörler aracılığı ile sağladığı düĢünülmektedir (Hampl ve Eppig 1995). 
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Resim 1.1. KOK’ un invert mikroskop görüntüsü X20 

Kumulus hücre varlığının oosit üzerindeki geliĢimini birçok yönden 

etkilemekte olup değiĢik aktivatör ve inhibitörler devreye girmektedir. Bu nedenle 

KOK yapısının identifikasyonu önemlidir (Hernandez-Gonzalez ve ark 2006). 

1.7. Kumulus Hücreleri ve Hyaluronik Asit 

Kumulus hücre matriksi hücreler arası etkileĢim sonucu yapısında tekrarlayan 

disakkaritlerden oluĢan glukronik asit ve N-asetilglukozamini içeren 

glukozaminoglikan formdaki HA içerir. Bir kısım gonadotropinler (LH, FSH) 

üretimini ve depolanmasını uyarır (Russell ve Robker  2007). 

HA hücre dıĢı matriksinin ana bileĢenlerinden glukozaminoglikanların bir alt 

sınıfı olup, insan vücudunda hem yapısal olarak yer almakta, hem de fizyolojik 

olarak birçok fonksiyona katılmaktadır. Hücre dıĢı matriksi üç ana sınıf biyomolekül 

içermektedir. Bunlar; yapısal proteinler (örn. kollajen, elastin vs.), özelleĢmiĢ 

proteinler (örn. fibronektin, laminin vs.) ve proteoglikanlardır (Aytekin ve Çaylak 

2009). 
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HA sentezi ve ekstraselüler matriks proteinlerinin üretimi kumulus 

geniĢlemesi ile olur. HA sülfatlanmıĢ bir glikozamin olup oositin çevresini saran ve 

korona radiatayı oluĢturan özel görevli granüloza hücrelerinde bulunur ve üzerine 

oturduğu kumulus ooforus hücrelerin birbirine yapıĢmasını sağlar. Yapılan 

deneylerde FSH’nın kumulus hücrelerini indüklediği belirlenmiĢtir. Özellikle 

kumulus hücrelerinin genleĢmesini sağlayan ajanların oosit tarafından salgılanan 

maddeler tarafından yönetildiği ortaya konmuĢtur (Demir 1995, Salustri ve ark 

1992). 

Kumulus hücrelerinin HA’yı inhibe edebilmesi için folikül sıvısı sülfatlı 

glikozaminoglikanları içerir. Bu sülfatlı aminlerin fonksiyonu ovariyal siklusun 

ortasında gonadotropinin pik yaptığı dönemde folikül antrumunda bulunan FSH’a 

bağlı kumulus hücre genleĢmesini inhibe etmek ve ayrılmasını engellemek olduğu, 

ovulasyondan sonra fertilizasyona kadar korona radiata hücrelerinin korunmasıyla 

oositin sağlıklı kalmasını sağladığı düĢünülmektedir (Sato ve ark 1990, Sadler 2000). 

HA sentezi hyalüronan sentaz (HAS) olarak adlandırılan üç adet hücre zarı 

enzimleri tarafından katalize edilir; HAS1, HAS2 ve HAS3. HAS1 ve HAS2 

enzimlerinin sentez ettiği hiyalüronan yüksek molekül ağırlığına sahip iken, HAS3 

enziminin sentez ettiği hiyalüronan ise düĢük molekül ağırlığına sahiptir. HAS 

ekspresyonu ise hücre çeĢidine bağlı olarak değiĢmektedir (Itano ve ark 1999). 

KOK matriks oluĢumu kumulus hücresinden HA sentezini gerektirir. LH 

etkisiyle oosit tarafından salgılanan büyüme faktörleri, kumulus hücresindeki matriks 

üreten genleri harekete geçirir. HA üreten HAS2 bu yol ile aktive olur. Aktivasyonu 

oositin büyüme kapasitesiyle iliĢkilidir (Russel ve Salustri 2006). 

HA çoğu dokuda önemli bir ekstraselüler matriks komponentidir. Doku 

yenilenmesinde, inflamasyonda, ateroskleroz ve kanser gibi hastalıklarda varlığı 

gösterilmiĢtir (Toole 2004). 

Hücre dıĢı matriksindeki miktarının hasarlı dokuların tamirinde iĢ 

yapabilmesiyle doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiĢtir (Grskovic ve ark 2006, 

Fam ve ark 2007). 
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Hyalüronan molekülünün en önemli fizyolojik fonksiyonlarından birkaçı; su 

homeostazisi, damarlanma (anjiyogenezis) ve hücre göçünün düzenlenmesidir 

(Fraser ve ark 1997). 

Ayrıca hyalüronan dokular etrafında oluĢan tümör invazyonunda da önemli 

bileĢenler arasında yer almaktadır ( Auvinen ve ark 1997,  Auvinen ve ark 2000). 

1.7.1. Hyaluronan Reseptörleri 

Hyaluronan hücreler arasında yoğun halde bulunmakla birlikte, hücre 

proliferasyonunu tetikleyip hücre yüzey reseptörlerine bağlanır. Bağlandığı 

reseptörlerden bilinenleri CD44 ve lenfatik damar endotelyal hyaluronan reseptör-

1’dir ( Brecht ve ark 1986, Laurent ve Fraser 1992, Bono ve ark 2004). 

Güncel çalıĢmalar HA’nın tümör hücrelerinin CD44 reseptörleri ile 

etkileĢtiğini, ErbB2 reseptörünü aktive ettiğini, bunun sonucunda P13K yolunu 

aktive ettiğini göstermektedir. P13K yolu hücre büyümesi ve yaĢaması için etkili 

sinyaldir (Ghatak ve ark 2005, Misra ve ark 2005). 

Bu yol CD44 için aktiftir. CD44 sentezi HA sentezi ile paralel olup, in vitro 

ortamdaki kumulus hücre kültürlerinde HA’nın apopitotik indeksi azalttığı 

gözlemlenmiĢtir. Normal primer hücrelerin aksine, tümör kökenli hücrelerde HA’ya 

yüksek afiniteli CD44 üretimi gösterilmiĢtir (Kaneko ve ark 2000, Saito ve ark 

2000). 

CD44 bağımlı oluĢumların mekanizmalarının açıklanması, molekülün çeĢitli 

hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilmesini sağlayabilecek olması açısından 

önemlidir (Nazikoğlu ve Çakar 2006). 

CD44, bir hücre zarı adezyon molekülüdür. Tek zincirli bir molekül olup, bir 

hücre dıĢı distal parça, kökü oluĢturan proksimal parça, zar içi geçiĢ parçası ve 

sitoplazmik kuyruktan oluĢur. 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalar CD44’ün bilinen klasik hücre zarı üzerindeki 

konumu dıĢında formlarda da bulunduğunu göstermiĢtir. Bu çalıĢmalarda CD44’ün 

organizmada üç fazda bulunduğu ön görülmektedir: Bunlar hücre zarı reseptörü 
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olarak, matriksin bir bileĢeni olarak ve vücut sıvılarında çözünebilir protein olaraktır 

(Ponta ve ark 2003). 

Kısacası; HA’nın folikülde esas görevi ekstrasellüler matriksin hücreler arası 

boĢluklarını doldurmaktır. Viskoelastik özellik gösteren kumulus matriksi KOK’un 

elastik olmasına olanak sağlar ve ovulasyon esnasında yırtılan folikülün kolay geçiĢi 

sağlanmıĢ olur (Lammich ve ark 2002). 

1.7.2. CD44 İçeren Hücreler 

Monositlerde, granülositlerde (B-hücrelerinde ve olgun T-hücrelerinde), 

eritrositlerde, bulunmaktadır. Epitelyal hücreler, fibroblastlar, iskelet kası, santral 

sinir sistemi beyaz cevheri ve birçok tümör hücresinde de varlığı gösterilmiĢtir 

(Lammich ve ark 2002). 

1.8. Oosit Gelişiminin Düzenlenmesi 

Oosit geliĢiminin düzenlenmesi ve kontrolü hem lokal (parakrin) hem de over 

dıĢı (endokrin) faktörleri kapsayan kompleks bir süreçtir. Oosit geliĢiminin 

düzenlenmesinde, hormonların yanı sıra (LH, FSH), büyüme faktörleri, sitokinler, 

inhibin/aktivin gibi faktörler de kritik önem taĢır (Erickson 1994, Salha ve ark 1998). 

Reprodüktif sistemde, hormonlar ve büyüme faktörleri yakın iliĢki 

içerisindedir. Büyüme faktörleri overlerde somatik hücreler tarafından, embriyonun 

değiĢik bölünme aĢamalarında embriyo tarafından ve diĢi üreme kanallarına ait 

hücreler tarafından sentezlenebilmektedirler (Matsui ve ark 1991, Dong ve ark 1996, 

De La Fuente ve ark 1999). 

Organizmada, tek bir yumurta hücresinden embriyo oluĢumu ve puberte dahil 

geliĢimin pek çok evresinde sürekli bir büyüme faktörü salımı mevcuttur. Bu 

faktörlere, hücre proliferasyonu, rejenerasyon ve farklılaĢma gibi temel olaylarda 

ihtiyaç duyulmaktadır. Hücre siklusunun M fazında, büyüme faktörleri ve sitokinler 

etki göstermektedir (King ve Cidlowski 1995). 

Hücreler belli faktörler tarafından gönderilen spesifik sinyaller sonucu 

bölünür. Büyüme faktörleri hücre bölünmesi üzerinde pozitif etki gösterirken, bazı 

sitokinlerin hücre bölünmesini engelleyici etkileri bilinmektedir. Belli bir hücrenin 
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yüzeyinde mevcut olan reseptörler, bu hücrenin hangi faktörlere cevap vereceğini 

belirlerler (GüneĢ 1999). 

Ġn vitro koĢullarda yapılan çalıĢmalarda granüloza hücrelerince IGF–1 

salındığı bunun da granuloza hücre mitoz aktivasyonunda etkili olduğu tespit 

edilmiĢtir. Günümüzde yapılan çalıĢmalarda, büyüme faktörlerinin in vitro 

maturasyonunda oosit maturasyonunun desteklendiği bildirilmiĢtir (Buccione ve ark 

1990). 

Oosit ve kumulus hücreleri arasında büyüme faktörleri ve gen aktivasyonu 

etkileĢiminin oosit fertilize olduktan sonra da devam ettiği düĢünülmektedir (Li ve 

ark 2008). 

1.8.1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) 

EGF; mitojenik bir potansiyele sahiptir. Hücrelerin çoğunda proliferasyonu 

uyarır. EGF, proteolitik bir bölünme ürünü olan tirozin kinaz aktivitesi gösteren, bir 

hücre-yüzey reseptörü ile iĢlev görmektedir. Bu reseptör aynı zamanda transforming 

büyüme faktörü alfanın (TGF-α) mitojenik etkisinde de görev yapar (Reizel ve ark 

2010). 

Ġn vitro geliĢen oositlerin sitoplazmik maturasyonu için pozitif bir sinyalin 

gerekli olduğu düĢünülmüĢ ve bunun için EGF kullanımı denenmiĢtir. EGF’nin 

folikül ve kumulus hücreleriyle çevrelenmiĢ fare oositlerinde, germinal vezikül 

dağılması sürecini stimüle ettiği gösterilmiĢtir (Bulgurcuoğlu ve ark 2003). 

Yapılan bir araĢtırmada, oosit kumulus hücreleri ile birlikte ve kumulus 

hücreleri olmadan in vitro kültüre edilmiĢ ve bunlardan kumulus hücresi ile birlikte 

kültüre edilen oositlerde I. kutup cisimciğin oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Bu durumun 

kumulus hücrelerindeki aktif EGF salgılanıĢı ile bağlantılı olduğu düĢünülmüĢtür.  

Ayrıca granuloza ve kumulus hücrelerinin, EGF ile birlikte diğer büyüme faktörlerini 

salgıladığı ve bunların da oosit geliĢimi için gerekli sinyaller olduğu da bilinmektedir 

(Das ve ark 1991). 
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1.8.2. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-I, II) 

           Küçük bir peptid olan insülin, mitojenik etkiye sahip olmakla birlikte, primer 

olarak glukoz transportunu yürütmektedir. Ġnsan ve hayvan çalıĢmalarında IGF 

ailesinin üyelerinin, oositte, embriyonun erken aĢamalarında, diĢi üreme kanalındaki 

sıvıda, epitel hücrelerinde ve endometriyumda eksprese olduğu gösterilmiĢtir. Temel 

olarak çeĢitli hücre tiplerinde, hücresel mayoz ve farklılaĢmayla ilgisi bulunmuĢtur 

(Hemmings ve ark 1992). 

IGF-I’in granüloza hücrelerinin proliferasyonu ve oositlerin maturasyonuna 

etki ettiğini belirtmiĢler ve IGF-I varlığında matur hale getirilen oositlerin bölünme 

oranlarında ve blastosiste geliĢimlerinde önemli bir artıĢ olduğunu saptamıĢlardır 

(Pawshe ve ark 1998). 

IGF I, II’de FSH etkisi ile kuvvetlenmektedirler. IGF’ler granüloza 

hücrelerinde gonadotropinlerin etkilerini artırırlar. IGF’lerin biyolojik aktivitelerinde 

bağlayıcı proteinlerinde rolü önem taĢımaktadır.  IGF I’in sistemik dolaĢımdan ,IGF 

II’nin ise lokal olarak granüloza hücrelerinden kaynaklandığı gösterilmiĢtir. Artan 

IGF I’in etkisi ile; FSH etkisiyle birlikte progesteron ve östrojen sentezi artar, LH 

reseptörleri artar. Yeterli LH reseptörü oluĢunca, LH direkt olarak granüloza 

hücrelerine etki ederek luteinizasyona ve progesteron yapımına yol açar. Ġnhibinin 

LH aktivitesini kuvvetlendirmesi sonucu androjen ve östrojen sentezi artıĢ gösterir 

(Bulgurcuoğlu ve ark 2003). 

1.8.3. Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF) 

FGF'lerin orijinal karakterini taĢıyan 2 türü önemlidir. FGF1 (asidik FGF, 

aFGF) ve FGF2 (bazik FGF, bFGF). bFGF ile birlikte, büyüme farklılaĢma faktörü 

(GDF), insan oositlerinin maturasyonu ve embriyonik geliĢimiden sorumludur. bFGF 

memeli overyen fonksiyonunun parakrin bir regülatörü olarak gösterilir (Knee ve ark 

1994). 

Ġnsan oositlerinde bFGF, mRNA'sının mevcut olduğu granüloza ve kumulus 

hücrelerinde saptanmıĢtır. Bununla birlikte erken folikül döneminde oosit tarafından 

üretilmekte ve esasında primordial folikül geliĢimini düzenlemektedir (Nilsson ve 

ark 2001). 
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1.8.4. Büyüme Farklılaşma Büyüme Faktörü–9 (GDF–9) 

GDF-9, TGF-β ailesinin üyesi olup, over folikül geliĢimi için önemli faktörler 

arasındadır. Farelerde yapılan çalıĢmalarda tek tabakalı primer foliküllerdeki oositten 

ovulasyon sırasında GDF-9 mRNA’nın sentezlendiği gösterilmiĢtir. GDF-9 

yetmezliğinde, foliküler geliĢimin ileriki aĢamalarında belirgin Ģekilde durdurduğu 

ve infertiliteye neden olduğu saptanmıĢtır. GDF-9, in vivo somatik hücre 

fonksiyonları için ihtiyaç duyulan ilk oosit kaynaklı faktör olarak gösterilmiĢtir 

(Pellicer ve ark 2000). 

Oosit ya da embriyo kaynaklı büyüme faktörleri, folikül geliĢiminin ilk 

aĢamalarından baĢlayarak oosit matürasyonu, fertilizasyon, erken embriyonal 

bölünmelerin takip ettiği geliĢim ve implantasyon aĢamalarında büyüme ve 

farklılaĢmayı direkt ya da indirekt olarak etkiler (McPherron ve Lee 1993). 

Ġn vitro kültürlerde insan embriyolarının geliĢimi ve ömrü kültür ortamındaki 

yetersizliklere bağlı olarak in vivo embriyo geliĢimi ile karĢılaĢtırıldığında belirgin 

Ģekilde düĢük bulunmuĢtur (McGrath ve ark 1995). 

Günümüzde oosit ve embriyo geliĢimi veya matürasyonu için pek çok in vitro 

maturasyon ve ko-kültür sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Granüloza, tuba epitelyum 

hücreleri ve endometriyum stroma hücreleriyle yapılan embriyo geliĢimi ile ilgili 

olarak olumlu sonuçlar alınmıĢtır. 

Birçok in vivo ve in vitro çalıĢmalar sonucunda oosit ve embriyo geliĢimi 

üzerinde büyüme faktörlerinin etkili olduğu desteklenmiĢtir (Bulgurcuoğlu ve ark 

2003). 

1.9. Kök Hücre ve Tanımı 

Kök hücre; kendisini yenileyebilme ve farklılaĢma yeteneğindeki hücre 

olarak tanımlanmaktadır. Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle de olgun hücrelerde 

rastlanmayan asimetrik bölünme göstermektedir. 

Kök hücrelerin farklılaĢma ve güçlü çoğalma yetenekleri kullanılarak; son 

yirmi beĢ yıl içinde hücre ve geliĢim biyolojisinde, hücresel tedavi alanında ve 
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genetik hastalık modelleri oluĢturmasında büyük baĢarılar ve önemli bilgiler elde 

edilmiĢtir ( Demir 2009). 

Memeli canlılarının geliĢiminde döllenen yumurta hücresi eriĢkin bir vücutta 

yer alan 200’den fazla farklı hücre tipine dönüĢmektedir. Üstün farklılaĢma ve 

çoğalma yetenekleri sayesinde bir organizmayı oluĢturma kapasitesine sahip bu 

hücrelerin tek örneği zigot olup totipotent hücre adını alır. Erken embriyonal 

dönemde 4 hücreden 8 hücreye kadar olan tüm blastomerler totipotent kabul edilirler. 

Morula aĢamasından sonra ilk farklılaĢma gerçekleĢir. DıĢta yer alan ve 

ileride plasenta katmanını oluĢturan trofoblast hücreleri oluĢurken iç bölgedeki 

hücreler farklılaĢmakta ve iç hücre yığını oluĢturmaktadır. Ġç hücre kitlesinden elde 

edilen hücreler endoderm-ektoderm ve mezoderm gibi birçok farklı hücre tipine 

dönüĢme yeteneğindedirler ve bu hücreler pluripotent kök hücreler adını alır (Vats ve 

ark 2002, O’Shea 2004, Ulloa-Montoya ve ark 2005, Wobus ve Boheler 2005). 

Embriyonik kök hücreler pluripotent bir yapıya sahiptirler. Yani endoderm, 

mezoderm ve ektoderm olarak embriyoyu meydana getiren yaprakları 

oluĢturabilirler. 

GeliĢimin ilerleyen döneminde bulundukları alan ile sınırlı ya da özel bir 

uyarı ile ancak farklılaĢma yetenekli hücreler olan eriĢkin tipi kök hücreler 

bulunmaktadır. Bu hücreler multipotent hücreler olarak kabul edilirler ( Henningson 

ve ark 2003). 

1.9.1. Yetişkin Tip Kök Hücreler 

Kendini organizmanın yaĢamı boyunca yenileyebilen; yetiĢkin dokulardaki 

öncül hücrelere değiĢebilen multipotent hücrelerdir. Sayıları sınırlıdır ve bir Ģekilde 

hasarlanan hücrelerin yerinin doldurulmasında görev alarak, dengenin korunmasını 

sağlamaktadırlar. Tüm vücutta yayılmıĢ olarak bulunduklarından elde etmek kolay 

olmamaktadır (Attar 2004). 
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1.9.2. Hematopoetik Kök Hücreler (HKH) 

HKH; hematopoezin devamlılığı için kendilerini yenileme, miyeloid ve 

lenfoid kompartmanların progenitörlerini oluĢturma yeteneğine sahip, tüm kan 

hücrelerinin köken aldığı, embriyonal karakterde öncül hücrelerdir. 

HKH’lerin vücut dıĢında stroma veya stromadan yoksun ortamda kısa süreli 

kültürleri yapılabilmektedir. Kültür sırasında HKH’lerin mitotik aktivitelerini 

korumalarına rağmen kendini yenileme yeteneğinde azalmaların olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġnsan HKH’leri immünolojik ayrıĢtırma sırasında CD34 ve CD38 

yüzey antijenlerinin bulunup bulunmamasına göre ayrılmaktadır (Ulloa- Montoya ve 

ark 2005). 

1.9.3. Mezenkimal Kök Kücreler (MKH) 

MKH ilk olarak 1966 yılında Friedenstein ve arkadaĢlarının kemik iliği 

örneklerinin in vitro ortamda fötal sığır serumu katkılı medium ile yapılan kültüründe 

kültür kabına yapıĢan hücrelerin, yapıĢmayan hücrelerden ayrılması ile 

tanımlanmıĢtır. Kültür kabına yapıĢma ve koloni oluĢturma kabiliyetinde olan 

mezenkimal kök hücreler kültür ortamında çoğalma yeteneği yüksek, mezenkimal ve 

diğer embriyonik tabakalara ait özel hücrelere dönüĢme kabiliyetinde olan 

hücrelerdir. Bu çalıĢmalar insan MKH’nin tümünün osteojenik özellik gösterdiği, 

diğer özelliklerinin ise kültür sırasında kaybolduğu bildirilmiĢtir (Attar 2004). 

MKH kemik iliğinin dıĢında, yağ dokuda, periosteumda, sinovyal zarda, 

kasta, deride, kıl kökünde, periodontal ligamentlerde, diĢte, kılcal damar duvarında, 

plasentada, göbek kordon kanında ve kanda bulunmaktadır. Dokularda bulunan 

MKH’lerin görevi tam anlamıyla açıklanamasa da dokuların homeostazında görev 

aldığı düĢünülmektedir (Ulloa-Montoya ve ark 2005). 

 

 

 

 



 
23 

2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 Bu çalıĢmamızda, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme 

Teknikleri Ünitesi’ne ġubat 2009- ġubat 2010 tarihleri arasında infertilite nedeniyle 

baĢvuran ve onay veren toplam 30 vaka 2009/073 no.lu etik kurul kararınca seçildi.  

    Çalışmaya alınmama kriterleri: 

- Hastanın gönüllü olmaması, 

- Folikül aspirasyonu sonucunda oositlerin etrafında kumulusun küçük 

olması, 

- Ġzolasyon iĢleminde hedeflenen sayıya ulaĢılamaması, 

- Yeterince matür oosit elde edilemeyenler, 

 ÇalıĢmamıza alınan hastaların hepsine uzun protokol uygulandı. Kısaca 

agonist tedavisi sonrası recFSH ve /veya human menopausal gonadotropin (hMG) 

kullanılarak kontrollu ovaryan hiperstimulasyonu kadın doğum kliniği tarafından 

uygulandı. Foliküler matürasyon monitörize edilerek yeterli boyuta ulaĢtığı zaman 

hCG uygulaması ile ovulasyon tetiklendi. Takip eden folikül aspirasyonu ile KOK 

elde edildi. 

Rutin intra cytoplasmic sperm injection (ICSI)  yöntemi ile matür oositlerin 

fertilizasyonu sağlanmıĢtır. Semen örnekleri mastürbasyon yöntemiyle, genelde 2–4 

günlük cinsel perhiz sonrasında, folikül aspirasyonunun yapılacağı gün 

merkezimizde toplanmıĢtır. 

Mikroenjeksiyon iĢlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona-kumulus 

hücrelerinin temizlenmesi (denudation) gerekir. Bu amaçla hyalüronidaz solüsyonu 

ve cam Pasteur pipetler kullanılır. Kullanılan hyaluronidaz (Hyase-10X) kumulus ve 

korona hücrelerini oositin etrafından enzimatik yolla uzaklaĢtırır. 30 sn’den uzun 

olmayacak Ģekilde iĢleme tabii tutulurlar ve sonrasında yıkama mediumu içeren 

temiz dropletlere alınırlar. Polar cisimciğin varlığı veya yokluğu ya da germinal 

vezikül varlığı açısından değerlendirilir. 
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KOK hücreleri içerisinde hiyaz enzimi ve hepes mediumu (Life Global)  

içeren dropletlerden geçirilerek denuding yapıldı. Tıbbi atık hükmündeki kumulus 

hücreleri dropletlerden toplandı, 10dk 2000 santrifüjde pellet haline getirildi. Pellet 

üzerine 500µl alınarak denuding yapıldı. Sayım yapma iĢleminde örnekten lam 

üzerine 5µl, alınarak binoküler mikroskop altında ( Nikon) objektifte sayımı yapıldı, 

toluidin boyası (TB) ile boyanıp ve tam saha hücre sayımı yapıldı (Resim 2.1.).  

                

               Resim 2.1. TB ile sayımı yapılan kumulus hücrelerinin örneği X 20 

 

 Bu Ģekilde 5 adet lam lamel örnek hazırlandı. Tüm örneklerin kumulus 

dağılımının olduğu vakalar çalıĢmaya alındı. Tüm lamlarda hücrelerin tek tek dağınık 

olduğu belirlenen vakalar çalıĢmaya dahil edildi. ÇalıĢmadan dıĢlanan toluidine blue 

(TB) boyanmıĢ bir örnek gösterilmektedir ( Resim 2.2.) 

Daha önce yaptığımız ön çalıĢma bulgularına göre ekilecek hücre sayısı 1000 

olarak belirlendi. Taban alanı 19,625cm
2
 olan kültür kabına 2cc vasat eĢliğinde hücre 

ekimi yapıldı. Kültür ortamı Ģartları inkübatör  (Nuare %5, 37C˚)  olarak belirlendi. 

Ġnkübasyon 9 gün sürdü, ilk medium değiĢimi 4. ve ikinci medium değiĢimi de 7. 

gün olarak belirlendi ve 9. günde TB boyası ile boyandı ve değerlendirildi. 
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                   Resim 2.2. Enzim mekanik hücre ayrıĢması yapılmadan                                                   

TB boyası ile hücre kitle görüntüsü X40 

 

 Takip sırasında 4. gün invert mikroskopta bakılmıĢ kumulus hücrelerinde 

mitoz görüntüleri (Resim 2.3.). 

                

 

             Resim 2.3. Kumulus hücrelerinde TB ile mitoz görüntüsü X40 

                                                                     

Boyama iĢlemi  %5’lik hazırlanmıĢ TB ile 3dk süresince boyandıktan sonra 

distile su (EczacıbaĢı) ile yıkandı. Kuruması için etüvde (Elektro-Mag, 37C˚) 

bekletildi. Kuruduktan sonra parafin oil ile (Life Global) kültür kabının üzeri 
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tamamen kapanacak Ģekilde kapatıldı. Parafin oil ile kapatmamızın amacı görüntü 

özelliğinin korunması ve kontamine olmasını önlemek içindir. Tüm saha 

değerlendirmesi yapılarak toplam koloni özelliği ve sayısı belirlendi. Koloniler invert 

mikroskopta (Nikon, Eclipse TE300) objektifte bakılarak sayıldı. Tablo yapılarak 

koloniler sınıflandırıldı (Tablo 2.1.) 

Tablo 2.1. Mikroskopta koloniler sayılarak A(+10) ,B (6-10), C(3-6) Ģeklinde 

sınıflandırma yapıldı. 

 

 

 

 

 

        

         

 Resim 2.4. 9. gün sonunda TB ile kumulus hücrelerinin oluĢturduğu 

                                                   A sınıfı koloni tipi X40 

 

A +10 fazla hücre sayısına sahip koloni  (Resim 2.4.) 

B 6-10 hücre sayısına sahip koloni  (Resim 2.5.) 

C 3-6 hücre sayısına sahip koloni sayısı (Resim 2.6.) 
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                Resim 2.5. 9. gün sonunda TB ile kumulus hücrelerinin oluĢturduğu 

                                                   B sınıfı koloni tipi X40  

               

              Resim 2.6. 9. gün sonunda TB ile kumulus hücrelerinin oluĢturduğu 

                                           C sınıfı koloni tipi X40  
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3. BULGULAR 

Yaptığımız çalıĢmada kumulus hücresinin kolonojenik özelliği çalıĢılmıĢtır. 

Kriter olarak koloni oluĢumunu esas alarak sonuçlar dökümante edildi. 

Kumulus hücrelerinin genel olarak kültürün 9. gününde 3-4’lü, 4-7’li veya 

daha fazla sayıda küçük koloniler oluĢturduğu gözlendi. 

Kumulus hücrelerinin tek tek kalmıĢ, mitotik aktivite göstermeyen 

durumlarında küçük çaplı, sitoplazması az, çekirdeğin belirgin morfolojide olduğu 

gözlenmiĢtir. Koloni oluĢturmuĢ hücrelerde ise sitoplazma daha belirgindir, kitle 

olarak da daha büyüktür. Bir diğer gözlemimiz de koloninin ortasının küçük 

hücrelerden, periferinin ise daha büyük hücrelerden oluĢtuğudur. Sonuçlar tabloda 

verilmiĢtir (Tablo 3.1.). 
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Tablo 3.1. Koloni Sayısının YaĢ, E2 ve Gebelik Durumu ile ĠliĢkisi. 

NO 

A 

(+10) 

B 

(6-10) 

C 

(3-6) 

Toplam 

Koloni 
YAġ 

E2 

(Östradiol) 

GEBELĠK 

DURUMU 

1   1 1 24 2367 GEBE 

2   2 2 24 2367 GEBE 

3 1 1  2 31 907 GEBE 

4 1 1 2 4 31 907 GEBE 

5    0 27 4115 NEGATĠF 

6 1   1 27 4115 NEGATĠF 

7  1  1 24 2367 GEBE 

8    0 20 1500 GEBE 

9  2 1 3 20 1500 GEBE 

10  1 4 5 28 3700 GEBE 

11 1   1 28 3700 GEBE 

12   1 1 20 4115 NEGATĠF 

13  1 2 3 20 1263 GEBE 

14   2 2 33 1400 GEBE 

15    0 33 1400 GEBE 

16 3 2  5 31 3000 NEGATĠF 

17 2 3  5 34 1792 NEGATĠF 

18 2 1  3 35 2818 NEGATĠF 

19 1 2  3 26 1500 NEGATĠF 

20  2 2 4 26 1500 NEGATĠF 

21  3 3 6 28 4115 NEGATĠF 

22  2 3 5 31 907 GEBE 

23 2  4 6 31 907 GEBE 

24   1 1 33 851 NEGATĠF 

25   4 4 31 3000 GEBE 

26  2 4 6 25 3890 NEGATĠF 

27 2 3  5 25 4300 NEGATĠF 

28  3 4 7 25 4300 NEGATĠF 

29   5 5 29 1299 GEBE 

30   3 3 29 1299 GEBE 

(Range)     küçük=20 

büyük=35 

Az=901 

Fazla=4300 
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ÇalıĢmada toplam 30 vakada 1000’er hücre ekilimi sonucunda toplam 94 adet 

koloni oluĢumu tespit edildi. Ortalama olarak çalıĢmada 1000 hücrede-değiĢik 

özellikte hücre baĢına 3.13 koloni oluĢumu tespit edildi. 

Koloni oluĢumu ile hastanın yaĢı, E2’si ve gebelik durumu arasında bir 

bağlantı kurulamadı. 
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4. TARTIŞMA 

ÇalıĢmamız sonunda oositi çevreleyen kumulus hücrelerine ait kolojenik 

özellikte hücre populasyonun varlığı ortaya konulmuĢtur. 11.11.2010 tarihi itibariyle 

pubmed taramasında kumulus hücre populasyonunda kök hücre varlığına dair makale 

tespit edilememiĢtir. Dolayısıyla ilk defa bu populasyonun varlığı fonksiyonel 

marker olan koloni oluĢumunun gösterilmesiyle ortaya konulmuĢtur. 

Kök hücre tanımlamasının yerine koloni oluĢturma kapasitesinin öne 

çıkarılması daha bilimsel bir ifadedir. Koloni oluĢturabilmek kök hücrenin zaten en 

temel özelliğidir. Bu konu da çalıĢmamızda Barrandon ve Green‘in (1987) deri 

hücreleri ile ilgili çalıĢması esas alınmıĢtır. Literatürde daha önce kumulus 

hücrelerinin koloni oluĢturma özellikleri rapor edilmemiĢ olduğundan ekim sayısı, 

ekim yüzey alanı, ekim medium miktarı hakkında uzun bir ön çalıĢma aĢaması 

gerçekleĢtirdik. Bu ön çalıĢma da örneğin 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 1500 

hücre ekimleri taban alanı 9,6cm
2 

ve 19.625cm
2 

 kültür kaplarında denendi. Ayrıca 

bu parametrelerin ‘lag phase’ süresini belli etmek için 3. , 5. ,7. , (Resim 4.1.) 9. ,11. 

,13. ,15. , günlerinde değerlendirildi. Tez süresinin durumu da göz önüne alınarak lag 

phasenin 7-9 gün tuttuğu, koloni oluĢumu için 1000 hücre seçilmesi gerektiği ve 

bununda 2cc medyum kullanılarak yapılması kanaatine varıldı ve çalıĢmamız buna 

göre devam etti. Barrandon ve Green’in (1987) çalıĢmasında önerildiği gibi 3 koloni 

sınıflaması yapıldı ancak mitotik aktivite kumulus hücrelerinde daha düĢük 

olduğundan A,B ve C sınıflamasında toplam hücre sayısını düĢük tutmak zorunda 

kaldık. Barrandon ve Green’in (1987)  çalıĢtığı keratosit hücre populasyonun ömrü 

150 yıldır. Bizim çalıĢtığımız kumulus hücre populasyonu zaten lag phase da ( kadın 

menstrual siklusu düĢünüldüğünde) ortadan kalkma özelliğindedir. Ayrıca Brandon 

ve Green‘in (1987) çalıĢtığı hücreler dairesel koloni oluĢturma özelliğindeyken bizim 

çalıĢtığımız hücreler yıldızsı ve karıĢık Ģekilli geometrik özellik arz ettiği için yüzey 

alanı ölçümleri yapılmadı. 

Yukarıdaki özellikler göz önüne alındığında kolonilerimiz hem küçüktü hem 

de değiĢik Ģekil arz ediyordu. Buna göre A, B ve C sınıflamasına göre sırasıyla 16,30 

ve 48 olarak toplam 94 koloni elde edildi. 
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Buna göre A(+10) sınıfındaki kolonilere holoklon, (en çok üreme 

kapasitesine sahiptir. Standart koĢullar altında bir holoklonun hücrelerinden oluĢan 

kolonilerin %5’inden azı geliĢmeyi durdurur ve son olarak farklılaĢır.) 

B(6-10) sınıfındaki kolonilere meroklon, (değiĢik büyüme potansiyeline sahip 

karıĢık hücrelerden oluĢur ve holoklon ile paraklon arasında geçiĢ evresidir.) 

C(3-6) sınıfındaki kolonilere de paraklon (özellikle replikatif yaĢam süresi 

kısa olan hücreler yani 15 hücre jenerasyonundan az olan hücreleri içerir, bu hücreler 

bu evreden sonra tek tip olarak geliĢimini durdurur ve farklılaĢır.) (Barrandon ve 

Green 1986).  

                      

 Resim 4.1. 7. günde TB ile boyanmıĢ nadir de olsa mitotik  

        figürler  gösteren kumulus hücreleri X20 

      Yaptığımız çalıĢmada toluidin boyasını kullandık. Aslında bu çalıĢma da 

rodamin boyasının kullanılması gerekliydi. Rodamin boyasının toksik olması 

nedeniyle ve çalıĢmamızı YÜT laboratuarında tamamladığımız için  tercih edilmedi. 

ÇalıĢmada kumulus hücrelerin boyanması sürecinde 3-4 kültür kabında ekimi 

tamamlanan örnekleri dakika ve boyanın konsantrasyonu bakımından deneyerek 

%5’lik hazırlanmıĢ TB 3dk boyamanın en iyi sonucu verdiğini gözlemledik. 

Denemelerimizde ilk olarak 1,5 dakika ve %10’luk TB ile boyadık. Burada 

hücrelerin yoğun boya görüntüsü ile karĢılaĢtık. Sonra konsantrasyonu azaltıp %5 

oranında hazırlayıp 1,5 dakika boyadık ve burada da görüntülerin boyayı alamadığını 
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gözlemledik. BaĢka bir denememizde de konsantrasyonu sabit tutup süreyi 3 

dakikaya artırarak kumulus hücrelerinin daha iyi boyandığını gördük. 

Besleyici ya da yardımcı hücrelerin kültür mediumundaki toksinleri 

uzaklaĢtırarak ve büyüme faktörlerini salgılayarak embriyo geliĢimini uyardığı 

bilinmektedir (Quinn ve Margalit 1996). 

Folikül aspirasyonu yöntemiyle elde edilen kumulus hücrelerinin interlökin 

(IL-6), IGF I-II, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) üretimleri in vivo 

ortamda immunassay yöntemi ile test edilmiĢ, sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin 

kültürdeki kumulus hücrelerinin apoptozisinin baĢladığı 10. güne dek tespit 

edilebildiği bildirilmiĢtir. Tüm bu gözlemler artmıĢ hücresel aktivite sonucudur. Bu 

çalıĢmalar bize kumulus hücreleri arası bağlantıları daha iyi anlama olanağı 

tanımıĢtır. Hücre-hücre adezyonunu sağlayan, esansiyel besleyici maddelerin 

embriyoya transferini kolaylaĢtıran ve uterin implantasyon için çekici bir yüzey 

oluĢturan bağlantılar gözlenmiĢtir (Parikh ve ark 2006). 

Oosit geliĢimi temel olarak büyüme, kapasitasyon ve olgunlaĢma olarak üç 

ana kısımdan oluĢur. Ġlk bölümde oositin çapı 30 μm’den 120 μm’ye ulaĢır. Ġkinci 

aĢamada fertilizasyon prosedürünün oluĢabilmesi ve daha sonraki embriyonal 

geliĢimiçin gerekli faktörlerin oosit içinde biriktirildiği dönemdir. Son aĢama ise 

kromozomal olgunlaĢması yani M II dönemine ulaĢım gerçekleĢir. Bu geliĢim 

sırasında kumulus hücreleri gerekli materyallerin ve faktörlerin sentezlenme görevini 

üstlenmesi ve dıĢ ortamdan oosite bu maddelerin aktarılmasını sağlaması ile çok 

önemli rol oynar (Hyttel ve ark 1997). 

Kumulus hücreleri ortamda bulunan glukozu, piruvatı veya laktatı metabolize 

edebilmeleri, oosit olgunlaĢması için gerekli çeĢitli proteinleri sentezlemeleri ve 

ortama gerekli faktörleri vermeleri nedeni ile oositlerin olgunlaĢmalarında oldukça 

önemli rol oynarlar. Bu özellikleri de yapılarında yüksek miktarlarda bulunan laktat 

dehidrogenaz ve benzeri enzimlerin sayesinde gerçekleĢmektedir (Cetica ve ark 

1999). 

           ÇalıĢmada kumulus hücrelerinin uzaklaĢtırılması ile oositlerinin olgunlaĢma 

dönemlerinde Ģekillenen aksaklıklar daha sonraki fertilizasyonları ve ekspanded 

blastosiste geliĢim yeteneklerini azaltmaktadırlar (Birler 1997). 
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Ġn vitro embriyo üretim protokolünde yüksek düzeyde baĢarı sağlamak için 

geliĢim yeteneğine sahip kumulus oosit kompleksleri ile yetersiz geliĢim yeteneğine 

sahip olanları ayırt etmek gerekmektedir. Kısmi ve total kumulus hücre kayıplarının 

geliĢim yeteneğini azalttığı ve çok katlı hücre katmanı bulunan iyi görünümlü 

KOK’nin yüksek düzeyde geliĢim kapasitesi gösteremeyebilecekleri bildirilmiĢtir 

(Wit ve ark 2000). 

Yapılan çalıĢmalarda kumulus hücrelerinin özellikle çekirdek maturasyonu ve 

ileriki geliĢme kapasitesi için gerekli olduğu görüldü. Kumulusları temizlenen 

oositlerde IVM’nun düĢük olması gerekli substansların oosite taĢınmasının yeterince 

sağlanamadığını düĢündürmektedir (Cıncık ve ark 2001). 

Memeli kumulus hücreleri oosit büyümesi ve maturasyonu sürecinde önemli 

rol alır. Ovarian folikül içinde ve ovulasyon zamanında kumulus hücrelerinin oositi 

beslediği bilinmektedir. Kumulus hücresi ile oosit arasındaki yakın iliĢkinin varlığı 

kumulus hücresinin projeksiyonları ve iç bağlantıların dinamik teması Ģeklinde 

olduğu düĢünülmektedir. Oosit maturasyonundan sonra oosit ile bağlantılar 

kesilmesine rağmen kumulus hücreleri arası iliĢkiler sabit kalır (Suzuki ve ark 2000). 

Oositler üzerine olan etkileri tartıĢılmakla birlikte yüksek hyaluronidaz 

konsantrasyonları oositlerin partenogenetik aktivasyonunu uyarmaktadır (Van de 

Velde ve ark 1997). 

Dünya genelinde var olan insan embriyonik kok hücre dizilerine yenilerinin 

eklenmesi, gelecekte hücrelerin potansiyel hücre terapi aracı olarak kullanılmasına 

yönelik yapılan in vitro ve in vivo araĢtırmalara hız kazandıracaktır. Ayrıca, terapotik 

klonlamanın teoride alıcı ile verici arasındaki HLA (Human Leukocyte Antigen) 

uyumsuzluğuna bir çare olabileceği gösterilse de bu sistemin baĢarı oranının çok 

düĢük, teknik ve biyolojik doğrulamanın eksikliğiyle birlikte etik konuların da halen 

tartıĢılıyor olması yaklaĢımın yakın gelecekte bir alternatif olamayacağına iĢaret 

etmektedir (Fındıklı ve ark 2006). 

Bizde yaptığımız çalıĢmada OPU (Oocyte Pick-Up) esnasında ayıklanıp 

atılacak olan kumulus, granülosa hücrelerinde kök hücre varlığını tespit ettik. Kök 

hücrenin bulunmasının yararı ise ilerde daha iyi yorumlanıp uygulanmasına sebep 

olabilir. Yapılan bu çalıĢmanın hastaya hiçbir riski olmamıĢtır. 
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Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında son 15–20 yılda geliĢip klinik 

seviyede yerini almıĢtır. Tıp uygulamaları açısından henüz yeni ve geliĢme 

çağındadır. Hastanın tedavisi açısından temel ihtiyaç ve ilaç uygulama standartları 

belirlenmiĢ ancak optimal baĢarı için daha detay çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bu 

ihtiyaçlardan birisi de diĢi gamet hücresi oositin geliĢimini, kalitesini birebir 

etkileyen kumulus hücreleridir. Amaç olarak gösterdiğimiz kumulus hücrelerinde 

kök hücre özellikli hücrelerin araĢtırılması sonuçları itibariyle kök hücre varlığı 

saptanmıĢtır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ġnfertilite, çiftlerin en az bir yıl süreyle hiçbir kontrasepsiyon yöntemi 

kullanmaksızın, düzenli cinsel iliĢkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi 

olamaması durumudur. Üreme çağındaki çiftlerin % 10–15‘i infertildir. 

Ġnfertilite tedavisindeki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler baĢarı oranlarının 

giderek artmasını sağlamıĢtır. YÜT insan üreme hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut 

dıĢında fertilizasyonu ile embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemlerin tümünü 

kapsar. Çiftlerin çocuk sahibi olabilme rüyalarını gerçekleĢtirmede geliĢen bu 

teknolojiler önemli rol oynamaktadır. 

ÇalıĢma intra sitoplazmik sperm injeksiyonu-embriyo transfer (ICSI-ET) 

sikluslarında geliĢtirilen embriyoların kalitesini, implantasyon ve gebelik oranlarını 

arttırmaya yönelik planlanan çalıĢmadır. 

Yaptığımız çalıĢmada diĢi gamet hücresi etrafındaki kumulus hücreleri 

hyalüronidaz enzimi ile muamele edilip hyaluranandan arındırıldı. Kumulus hücreleri 

lam üzerinde tek tek sayılıncaya kadar ependorf tüpte homojenize edildi. 

Mikroskopta sayıldı ve çıkan sonuç 1000 hücre hedefleyerek kültür kabına ekim 

yapıldı ve 2 cc one step medium eklendi. 9 gün boyunca etüvde bekletildi. 4. ve 7. 

günlerde etüvden çıkarılarak mediumlar tazelendi. 9.gün ise kültür kabı %5’lik 

hazırlanmıĢ toluidine blue 3dk süresince boyandıktan sonra distile su ile yıkandı. 

Kuruduktan sonra parafin oille kültür kabının üzeri tamamen kapanacak Ģekilde 

kapatıldı. Mikroskobik koloniler invert mikroskopta bakılarak sayım yapıldı. 

Kolonilere invert mikroskopta baktığımız da 3 tip koloni gözlendi.  A ( +10 ) 

yapısındaki koloniler 10 ve daha fazla hücre (genellikle küçük) içerdiği ve bunların 

koloni çevresinde yoğunlaĢtığı görüldü. Holoklon yapısında koloni oluĢturduğu ve en 

çok üreme kapasitesine sahip hücrelerden oluĢtuğu gözlendi. B ( 6–10 ) tipindeki 

koloniler meroklon yapısındaki olup farklı büyüme özelliğine sahip, karıĢık 

hücrelerden ibaretti. (Meroklon; paraklon ve holoklon arasında geçiĢ koloni 

yapısındadır). C ( 3–6 ) koloni tipi paraklon yapısında olup; replikatif yaĢamı kısa  

hücre özelliğine sahip olduğu görüldü. 
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Literatürde çalıĢmamız daha önce araĢtırılmamıĢ bir konu olup diĢi gamet 

hücresi oositin geliĢimini, kalitesini birebir etkileyen kumulus hücreleridir. Kumulus 

hücreleri hücre davranıĢı olarak koloni oluĢturma fonksiyonel marker olarak 

bilinmektedir. Pubmed taramasına göre kumulus hücreleri için belirlenmiĢ bir kök 

hücre populasyonu bulunmamaktadır. 

Buna dayanarak kumulus hücrelerinde kök hücre davranıĢı ortaya çıkmıĢ ve 

koloni oluĢturma özelliği göstermiĢtir. Kök hücre populasyonunun kumulus 

hücresinde görülmesi ile diğer hücre tiplerinde araĢtırılması için yol gösterici 

olmuĢtur. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde YÜT’de fertiliteye yardımcı olacağı 

düĢünülebilir.                             
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6. ÖZET 

 

T.C 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

Kumulus Oosit Kompleksinde Kök Hücre Populasyonunun Araştırılması 

 

 “Nihan GÜNASLAN” 

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ/ KONYA–2010 

 

Kök hücre farklılaĢma ve çoğalabilme yeteneği sayesinde son yıllarda hücre ve geliĢim 

biyolojisinde ve genetik hastalıkların tedavisinde büyük baĢarılar ve önemli bilgiler elde edilmiĢtir. 

Günümüzde temel ve klinik bilgiler düzeyinde yapılan kumulus hücreleri ve kök hücreler çalıĢması 

bulunmamaktadır. Literatürde kumulus hücreleri için belirlenmiĢ bir kök hücre markerı yoktur. DiĢi 

gamet hücresi olan oositin tek baĢına değil, etrafındaki kumulus hücreleri ile birlikte geliĢme 

gösterdiği bilinmektedir. Kumulus hücresi oositin geliĢimini ve kalitesini etkileyen bir hücredir. 

ÇalıĢma 30 vaka üzerinde gerçekleĢtirildi. Mikroenjeksiyon iĢlemi öncesinde oositlerin 

etrafındaki korona kumulus hücreleri hyalürinidaz enzimiyle oositin etrafından temizlendi. Lam 

üzerinde tek tek sayımı yapıldıktan sonra 1000 hücre hedeflenerek kültür kabına 2cc vasat eĢliğinde 

ekimi yapılıp inkübatörde bekletildi.4. ve 7. günlerde mediumları tazelendi. 9. günde ise toluidine 

blue boyası ile boyanıp parafin oil ile kapatıldı. Kültür kabı invert mikroskop altında değerlendirilip 

koloniler sayıldı. Ekimin 9. gününde 3-4’lü, 4-7’li veya daha fazla sayıda küçük koloniler oluĢturduğu 

gözlendi. 

Çıkan sonuçlar elde edilen koloni sayısına göre A ( +10 ), B ( 6-10 ), C ( 3-6 ) Ģeklinde 

sınıflandırıldı. Sırasıyla 16, 30 ve 48 koloni elde edildi. Hastanın E2’si, yaĢı ve gebelik durumu ile 

elde edilen koloniler arasında bir bağlantı kurulamadı. 

Bu çalıĢmanın konusuyla ilgili daha fazla vaka ve ekim süresinin uzatılması ile gözlem yapılıp 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde yardımcı üreme tekniklerinde 

fertiliteye yardımcı olacağı düĢünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kumulus hücresi, kök hücre, koloni, kumulus oosit kompleksi 
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7. SUMMARY 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

             Searching Stem Cell Population in Cumulus Oocyte Complex 

 

            Stem cell poses a high differantiation and poliferation capacity which is important for cell 

manipulation, cell terapies and applications. Till now on literature there is no any reserch on stem cell 

properties of cumulus cells which effects the development quality of oocytes. 

           Our city is done on 30 patients. Cumulus cells were obtained with hyaluronidase enzyme 

digestion just before microenjection process. After cell number adjustment 1000 cumulus cells were 

allocated to culture dish with 2cc medium. On 4. and 7. days culture medium was freshed. On 9. day 

the samples were stained with toluidin blue, closed with parafin oil. Colony groups (3-4 cells, 4-7 

cells, etc.) was evaluated under inverted microskobe. 

           We grouped our result according to colony properties ( ‘A’ for +10, ‘B’ for 6-10, ‘C’ as 3-6 

cells). We obtained 16, 30 and 48 colonies for A,B and C classfication consequently. 

           We suggest that a higher number of patients with longer duration evaluation aseems helpful for 

a more proper conclusion. Our raw a more precise evaluation of infertility treatments. 

 

        Key Words: Cumulus cells, stem cell, colony forming, cumulus oocyte complex 
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9. EKLER 

      EK.A:  Etik Kurul Onay Formu 
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EK. B: Bilgilendirilmiş Onay Formu 

      Aşagıdaki konularda hastaya gerekli tüm bilgiler verilmelidir. Hazırlanacak 

olan HASTA ONAM FORMUNUZ ayrıntılı olarak aşağıdaki sıralamaya ve 

çalışmanızın niteliğine uygun bir şekilde hazırlanarak çalışma dosyanıza 

konulacaktır. 

a- ÇalıĢmanın amacı yumurta toplama iĢlemi (OPU) esnasında ayıklanıp atılacak olan kumulus, 

granüloza hücreleri içerisinde kök hücre varlığını araĢtırmaktır. Yöntemimizde size ait tıbbi 

atık durumundaki materyal kullanılacaktır. Eğer hedeflediğimiz hücre grubu varsa bunun 

yararı kısırlık tedavisinin ileride daha iyi yorumlanıp uygulanmasına sebep olabilir. Hastaya 

hiçbir riskimiz yoktur. 

b- ÇalıĢmamızın mevcut tedaviniz ile bir ilgisi yoktur. 

c- ÇalıĢmamız vaka baĢına 5-21 gün süre tutacaktır. 

d- ÇalıĢmamızda vakaya herhangi bir mali yük getirmeyecektir. 

e- ÇalıĢmamızda vaka hakkında kiĢisel bilgiler bir baĢkası ile paylaĢılmayacaktır. 

f- ÇalıĢmamız Ģahsınıza hiçbir zarar vermeyecektir. 

g- ÇalıĢmamızda hedeflenen gönüllü sayısı 30’dur. 

h- ÇalıĢma ile ilgili baĢvurulabilecek doktor; Doç.Dr. T. Murad AKTAN, 2236731 nolu 

telefonla ulaĢılabilmektedir. 

i- AraĢtırmacı çalıĢılan kültür Ģartlarında oluĢabilecek bir sorun sebebi ile araĢtırma dıĢı 

bırakılabilir. 

j- ÇalıĢmaya katılan gönüllü, istediği herhangi bir zamanda ayrılıp vazgeçme hakkına sahiptir. 

k- ÇalıĢmamızda kullanılacak materyal evli çiftten sadece bayan eĢe ait ve gebelikle iliĢkisi 

bulunmayan bir biyolojik yapıdır. 
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Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar 

hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarda söz konusu klinik araĢtırmaya kendi 

rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

                                                                                                                  TARĠH: 

Gönüllünün Adı Soyadı,Ġmzası, Adresi (varsa telefon/faks no.) 

 

Açıklamaları yapan araĢtırıcının Adı soyadı,Ġmzası 

Nihan GÜNASLAN 

Herhangi bir nedenle baĢvurulacak doktorun Adı,soyadı, imzası (varsa telefon/faks no) 

Doç.Dr. T. Murad AKTAN                        Tel: 0537 960 96 94 

Rıza alma iĢleminde baĢından sonuna kadar tanıklık eden kiĢinin Adı soyadı, 

Ayten ġAHĠN (HemĢire) 
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