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1. ÖZET 

 

Üreme; dünyadaki tüm canlı türlerinin genetik özelliklerini bir sonraki nesillerle 

aktarmaları ve kendi devamlılıklarını sağlamaları için gerekli vazgeçilmez bir olgudur. 

İnfertilite giderek yaygınlaşan önemli bir problem olarak pek çok çiftin karşısına 

çıkmaktadır. İnfertilitenin %50 oranında kadına bağlı problemlerden kaynaklandığı 

bilinmektedir. Başarılı tedavi olasılığını ve üreme üzerindeki temel çalışma olanaklarını 

arttıran in vitro fertilizasyon ve yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi ile infertilite 

alanında önemli yenilikler meydana gelmiştir. Oosit aktivasyonu problemi olan olgularda 

oosit aktivasyonunu sağlamaya yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Oosit 

aktivasyonunda en önemli olay hücre içi  konsantrasyonundaki geçici artıştır.  

artışı olmaması aktivasyonu önlediği için infertiliteye sebep olabilmektedir. Bu yöntemler 

ile yapılan çalışmalar da oosit aktivasyonunun uyarılması ile elde edilen gebelikler rapor 

edilmiştir. Piezoelektrik ve stronsiyum muamelesi bu yöntemler arasında yer almakta olup 

çalışmamızda da bu iki yöntemin hücre üzerindeki etkilerini ortaya koymak adına ele 

aldık.  

Stronsiyum, fertilizasyon sonucu sperm ile uyarımı taklit ederek uzun süreli 

kalsiyum dalgalanmaları meydana getirmektedir. Çalışmalarda; sperm kaynaklı fosfolipaz 

C aktive edildiğinde, fosfotidilinositol 4,5-bifosfatı, ikinci mesajcı olan inositol 1, 4,5-

trifosfata (InsP3) hidrolize ettiği görülmüştür. InsP3, endoplazmik retikulum üzerindeki, 

kalsiyum kanalı ihtiva eden InsP3 reseptörleri (InsP3R) ile etkileşime girerek oositin hücre 

içi depolarından kalsiyum salınımını uyarır ve oosit aktivasyonunu sağlar.  

Piezoelektrik metodunda, mikroenjeksiyondan sonra “Elektro Hücre Manipulatör” 

cihazı ile hücrelere belirli düzeyde elektrik verilir. Bu işlem ile oosit aktivasyonu sağlanır.  

Çalışmamızda oosit aktivasyonunda kullanılan stronsiyum ve piezoelektrik 

yöntemleri uygulanmış oositler ile herhangi bir uygulanma olmamış kontrol grubu 

oositlerin geçirimli elektron mikroskobu (TEM) düzeyinde morfolojik yapılarını 

karşılaştırmayı amaçladık. 

 

Anahtar kelimeler: Oosit, ICSI, piezoelektrik, stronsiyum, ince yapı 
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2. SUMMARY 

 

Ultrastructural Examination of The Effects of Piezoelectric and Strontium Methods 

on Oocyte Activation. 

 

Reproduction is an indispensable phenomenon that is necessary for all species to 

ensure their continuity and transfer their genetic characteristics to the next generation. 

Many couples encounter infertility as an important problem that is becoming more and 

more common. In our study, we aimed to investigate the effects of piezoelectric and 

strontium treatment which are two of these methods. It’s also known that 50% of infertile 

couples has female factor infertility. Development of in vitro fertilization and assisted 

reproductive techniques, which increases the successful treatment possibilities and 

opportunity to study on basic reproduction projects, causes innovation in infertility issue. 

The most important step in oocyte activation is temporary increase of intracellular Ca
+2

 

concentrations. If this doesn’t occur, activation process arrests and causes infertility. Some 

methods are identified to increase intracellular Ca
+2

 concentration in women who has 

activation problems. Pregnancy have been achieved by using this kind of methods on cases 

with fertilization failures. Piezoelectric and strontium methods are two of this kind of 

methods. 

Strontium simulates the calcium oscillation and fertilization. Studies have shown that 

when the soluble spermatozoo factor, phospholipase C is activated, it hydrolyses 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate into the second messenger inositol 1, 4,5-

triphosphate (InsP3). InsP3 reacts with InsP3 receptors localized on endoplasmic reticulum 

which contains calcium channels. It stimulates calcium oscillation from intracellular-

storage and causes oocyte activation. 

In piezoelectric methods, an electric shock given to cell with ‘electro cell 

manipulator’ equipment after microinjection and consequently oocyte activation occurs. 

The aim of our study is to compare ultrastructure of the oocytes the group of treated 

with strontium and piezoelectric methods and non-treated oocyte control group with 

transmission electron microscope (TEM). 

 

Key words: Oocyte, ICSI, piezoelectric, strontium, ultrastructure 
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3. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

İnfertilite, bir yılı aşkın süre ile korunma yöntemlerinden birini kullanmaksızın cinsel 

ilişkiye girilmesine karşın çiftlerin çocuk sahibi olamama durumu olarak tanımlanmaktadır 

(1,2). 

Dişi üreme yollarına bırakılan milyonlarca spermden sadece bir sperm zona 

pellusidayı geçip sekonder oositin plazma zarına yapışır ve sitoplazmasına girer. Spermin 

oosit sitoplazmasına girmesiyle; oosit aktive olur, sekonder oosit II. mayoz bölünmesini 

tamamlar ve II. polar cisim atılır ve kortikal granüllerin salınması gerçekleşir. Dişi ve 

erkek pronükleuslar oluşur. Bu iki pronükleusun kaynaşmasıyla tek hücreli zigot meydana 

gelir (3,4). İşte fertilizasyon; kortikal granüllerin salınımı, mayozun tamamlanması ve 

ikinci kutup cisiminin atılması, pronükleusun şekillenmesi, DNA sentezi ve ilk mitotik 

bölünme gibi olayları kapsar ve bunun için hücre içi kalsiyum iyonu artışına ihtiyaç 

vardır(5).  

Sperm ile uyarım sonucu elde edilen kalsiyum dalgalanmaları birkaç saat sürer ve 

yaklaşık olarak pronüklear oluşum zamanı son bulur. İlk ve sonraki birkaç kalsiyum geçişi 

oositin aktivasyonu için; daha sonraki uzun süreli dalgalanmalar ise erken embriyo 

gelişimini kolaylaştırmak için gereklidir (5,6). Bu oosit aktivasyonun doğal yolla 

sağlanamaması sonucu bazı ajanlar ve elektroporasyon gibi çeşitli yöntemler kullanılır.  

Oosit aktivasyonu için elektriksel aktivasyon, mekanik aktivasyon ve etanol, Ca
+ 2

 

iyonoforlar, stronsiyum ve 6-dimethylaminopurine (6-DMAP) gibi kimyasallar olmak 

üzere ICSI sonrası çeşitli yöntemler kullanılmıştır (7). 

Oositin aktive olması için gerekli kalsiyum iyonu yükselişini diğer kimyasal 

ajanların da sağlamasına karşın, stronsiyum fertilizasyon sonucu sperm ile uyarımı taklit 

eder nitelikte uzun süreli kalsiyum dalgalanmaları oluşturur. Etanol, kalsiyum iyonoforları 

gibi bazı aktivasyon ajanları uzun süreli tek bir kalsiyum salınımını uyarırlar. Tek bir 

kalsiyum iyonu yükselişi (monotonik) ile elde edilen aktivasyon, gelişimin ilerleyişi için 

yeterli olmazken, stronsiyum gibi kimyasalların sağladığı çoklu kalsiyum yükselişleri, 

oosit gelişimini belirgin şekilde arttırmaktadır (5). 

Oosit aktivasyonu çeşitli yöntemler ile gerçekleştirilebilir olsa da,  henüz 

embriyoların farklı gelişim aşamalarında kimyasal aktivasyonun potansiyel toksik etkileri 

yeterince ortaya koyulmamıştır. Piezoelektrik mikroenjeksiyon işlemi sonrası yumurtalara 
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belirli bir düzeyde elektrik akımı verilmesiyle Ca
+2

 artışının gerçekleştirildiği bir 

yöntemdir. Elektrik stimülasyonu gibi, kimyasal olmayan bir aktivasyon metodu 

aktivasyon için yeterince test edilmemiş kimyasallara karşı bir alternatif olarak 

kullanılabilir (7,8).  

Oosit aktivasyonu nedeniyle fertilite sorunu yaşayan çiftlerde piezoelektrik veya 

stronsiyum’un oosit aktivasyonu için kullanıldıktan sonra oosit morfolojisi üzerine 

olumsuz bir etkisinin olup olmadığının araştırılması, giderek yaygınlaşan bu tekniklerin 

olası negatif etkilerinin ortaya koyulması açısından son derece önemlidir.  

Bu çalışmada tüp bebek merkezlerinde oosit aktivasyonu problemi çeken hastalara 

uygulanan en yaygın iki metodun oosit üzerine olumsuz etkilerinin olup olmadığı, 

piezoelektrik ve stronsiyum metodlarının oositin ince yapısı üzerine etkilerinin geçirimli 

elektron mikroskobunda (TEM) kıyaslanmasını amaçlamaktayız. 
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4. GENEL BİLGİLER 

 

Dişi üreme sistemine, pelviste yerleşik iç genital organlar kapsamında 

değerlendirilen bir çift ovaryum ile genital kanallar olan fallop tüpleri (ovidukt veya tuba 

uterinalar), uterus ve vajina dahildir. Labia major, labia minor ve klitoris ise dış genital 

organlar olarak incelenir. Kadın üreme sistemindeki siklik değişikliklerin merkezi 

durumunda olan ovaryumlar da, kadın germ hücreleri olan oositler yer almakta olup steroid 

hormonlar sentezlenmektedir. Fallop tüpleri oosit fertilizasyonunun gerçekleştiği 

alanlardır, uterus ise fertilize olan oositin gebelik süresince barındığı yerdir (9, 10, 11). 

 

 

 

 

Şekil 1: Dişi üreme sistemi (12) 
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4.1. OVARYUM 

 

Ovaryumlar,  uterusun iki yanında, pelvik kavitenin yan yüzlerinde yerleşmiş, boyu 

yaklaşık 3cm, eni 1.5 cm ve kalınlığı 1 cm olan yapılardır (13). Hem endokrin hem de 

ekzokrin bir bezdir. Ekzokrin işlevi, puberte döneminden başlayarak menopoza kadar sürer 

ve 28 günlük sikluslarla bir dişi sekonder oosit hücresinin üretilip holokrin tip salgılamayla 

atılır. Endokrin işlevi ise, steroid yapısında hormonlar olan östrojen ve progesteronun 

salgılanmasıdır (14).  Ovaryumun yapısı histolojik olarak 3’e ayrılır: 

 Hilus: Mesovariumun tutunduğu ovaryum kısmıdır. 

 Korteks: Ovaryumun dış kısmıdır. Değişik olgunluk dönemlerinde bulunan 

foliküller ihtiva eder. Germinal epitelle kaplıdır. 

 Medulla: Ovaryumun korteksinin altında kalan kısım olup, gevşek bağ 

dokusundan ibarettir ve oldukça fazla miktarda kan damarı içerir (15).  

Embriyonik hayatın birinci ayından sonra, primordiyal germ hücreleri (oogonyumlar) 

vitellus kesesinin (yolk kesesi) endodermi içinde ortaya çıkarlar. Bu hücreler genital 

kabartı bölgesine göç ederken birkaç defa mitoz bölünme geçirirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Primordial germ hücrelerinin yolk kesesi duvarından gonadlara göçü (16) 
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Oogonyumlar oluşacak ovaryum korteksi içinde toplanırlar. Mitoz bölünmeler fetal 

hayatın 5. Ayına kadar devam eder. Bu zamanda, her bir ovaryum 3 milyonun üzerinde 

oogonyum içerir (13).  

 

Şekil 3: Genital çıkıntıya göç etmiş olan germ hücrelerinin seks kordonu ile 

çevrelemesi (17,18) 

 

Fetal hayatın 3. ayında, sayıları mitoz ile artmış bu oogonyumlarda I.mayoz bölünme 

başlar (19). Oogonyumlar I.mayoza girdikten sonra, profaz I’in diploten evresinde kalır 

(20). Bu dönemde oosit glikoprotein sentezleyerek zona pellusida isimli membranı 

oluşturur (15). Bu hücreler artık primer oosit olarak adlandırılır. Primer oositler germinal 

vezikül evresi olarak da isimlendirilir (21). Primer oositler, etrafını çevreleyen bir sıra 

granüloza öncüsü epitel ve bazal lamina ile birlikte primordial folikül adını alır (19). Fetal 

gelişim esnasında bu foliküllerde meydana gelen atrezi ile çoğu dejenere olur ve doğumda 

yaklaşık 1 milyon primordiyal folikül bulunur. Puberteye kadar bu sayı 400.000’e kadar 

iner  (21). 
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4.2. OOSİT MATURASYON SÜRECİ 

 

4.2.1. Mayoz Bölünme 

 

Primer oogonya, primer oosit haline gelmek için mayoz bölünmeye girer. Bu 

oositlerin gelişmeleri, I. mayotik bölünmenin profaz I’inde durur. Mayoz bölünme, 

ovulasyon sırasında LH artışına yanıt olarak yeniden başlar ve süreç bir kez daha durur. 

Ovulasyondan önce mayozun durmasına, granüloza hücreleri tarafından üretilen oosit 

maturasyon inhibitörünün (OMI) neden olduğu düşünülmektedir (22). Mayoz, yalnızca 

fertilizasyon oluşursa tamamlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Mayoz bölünme (23) 

 

Oositte ilk mayotik bölünmenin tamamlanması, çok az sitoplazmaya sahip olan ve 

kromozom materyali içeren I.polar cismin oluşmasına neden olur.  Ovulasyon sonrası oosit 
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spermle karşılaşırsa mayozun tamamlanmasıyla II. polar cisim atılır ve oosit olgunlaşması 

tamamlanır (24). 

 

4.2.2. Nükleer Maturasyon 

 

 Nükleer maturasyon; mayozun yeniden başlamasını ve antral folüküldeki tam 

gelişmiş oositin döllenmiş sekonder oosite dönüşmesini ifade eder ve tüm bu gelişmeler 

ovulasyondan hemen önce gözlenen FSH ve LH dalgalanmasını takip eder. Germinal 

vezikül membranı yıkılır, çekirdek duraksadığı profaz I evresinden itibaren I. mayoza 

devam eder ve metafaz II evresinde tekrar duraksar. Bu evreye kadar primer oosit mayotik 

duraksamayı hücre siklusu protein aktivasyonu, hücre içi cAMP seviyesi ve diğer 

intrasellüler mesajlarla hassas bir şekilde dengede tutar. Mid-siklus da LH dalgalanması 

oositte cAMP değerinin eşik seviyesinin altına düşmesine neden olur ve ardı ardına gelişen 

olaylar germinal vezikülün bozulumu (GVBD: Germinal Vesicle Break Down) ve 

mayozun yeniden başlamasına neden olur. I. mayoz bölünmenin profaz evresinin 

tamamlanması sırasında homolog kromozomlar eşleşir ve rekombine olur. İyice kondanse 

olan kromozomlar, mikrotübül organize edici merkezlerce oluşturulan mikrotübüllerin 

meydana getirdiği bipolar mayotik iğ ipliğine bağlanırlar. Bu aşamada metafaz evresine 

girilmiştir. Homolog kromozomların farklı kutuplara çekilmesiyle anafaz gerçekleşir. 

Memeli oositleri genetik materyalin yarısını I.kutup cismi olarak dışarı atar. II. mayoz 

bölünmenin metafaz evresine gelen oosit artık sekonder oosit ismini alır ve fertilizasyona 

kadar yani spermatazoon-oolemma penetrasyonu gerçekleşene kadar bu durumunu korur 

(20, 25, 26, 27). 

 

4.2.3. Sitoplazmik Maturasyon 

 

Oosit büyümesi sırasında golgi aparatı genişler ve kortekste ayrı birimler olarak 

gelişir. Kortekste golgi birleşiği zona pellusida’ya glikoproteinlerin geçişini sağlar ve oosit 

yüzeyine yakın olarak yerleşen kortikal granülün oluşmasına katılır. Kortikal granüller 

daha sonra serbest kalarak zona pellusidanın yapısını değiştiren enzimler içerir. İyi 

gelişmiş bir endoplazmik retikulum ağı tüm sitoplazmada gözlenir ve periferde kortekse 
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yakın olarak bulunanların membranlarındaki yoğunlaşmalar kortikal granüllerin 

ekzositozunda rol alan kalsiyum salınımını sağlar. 

 

4.2.4. Ovulasyon  

 

FSH ve LH hormonlarının etkisi ile hızla büyüyüp olgunlaşan sekonder follikül, 

ovulasyondan hemen önce yaklaşık 25mm’lik çapa ulaşır. Sekonder folikülün gelişimini 

tamamlamak üzere olduğu günlerde yükselen LH düzeyi o zamana kadar diploten 

evresinde kalmış olan primer oositin I.mayoz bölünmesini tamamlamasını ve follikülün 

preovulatuvar evreye girmesini sağlar. Aynı zamanda II. mayoz bölünme de başlar ama 

oosit ovulasyondan yaklaşık 3saat kadar öncesinde metafaz evresinde duraklar. Bu sırada, 

overin yüzeyinde bir kabartı oluşur bu kabartının tepesine “Stigma” denilir. LH düzeyinin 

ani artışı prostaglandin miktarını arttırır. Prostaglandin over duvarındaki kas 

kontraksiyonuna neden olur ve bu sayede sekonder oosit etrafındaki folikül sıvısıyla 

birlikte dışarı atılır (16, 28, 29). 
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Şekil 6: Hipotalamus, hipofiz ve ovaryum arasındaki ilişkiyi gösteren şematik çizim. 

Bu feed-back mekanizması menstural siklus esnasında üretilen hormonların sekresyonunu 

düzenler. Düz oklar uyarımı, kesikli oklar baskılanmayı işaret eder (13). 
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4.3. FERTİLİZASYON 

 

Fertilizasyon, kısaca tek bir sperm nükleusunun aktive olmuş oosit sitoplazması 

içinde oosit nükleusu ile birleşmesi olarak tanımlanabilir (30). 

Fertilizasyon sürecinde zona pellusidanın fonksiyonları, üzerindeki glikoproteinler 

tarafından gerçekleştirilir. Bu glikoproteinler, ZP1, ZP2 ve ZP3’tür. Bu glikoproteinler 

sperm reseptörü olarak fonksiyon görürler. Sperm zona pellusidaya bağlandığında spermin 

başında bulunan spesifik reseptörler aktive olur ve ekzositoz gerçekleşir (4). Akrozom 

reaksiyonu ekzositotik bir olaydır ve akrozomal veziküllerin içerikleri Ca
+2

 bağımlı bir yol 

ile dışarı atılır (26). 

Sperm zona pellusidaya temas eder etmez hızla penetre olur, spermin başı oosite 

temas eder ve zona pellusidanın geçirgenliği değişir, diğer spermlere karşı geçirimsiz olur. 

Bu olaya zona reaksiyonu denir. Bu esnada yumurtada da bazı değişiklikler meydana gelir.  

Bunların en başta geleni intrasellüler Ca
+2

 konsantrasyonunun artması ve II. mayoz 

bölünmenin tamamlanmasıdır. Spermin oolemmaya temasıyla Ca
+2

 artışı olur. Oositin 

üzerinde bulunan integrinler ve spermin üzerinde bulunan disintegrinler birbirleriyle 

bağlanırlar. Kortikal granüller aktif hale gelir ve bu granüllerden lizozomal enzimler 

perivitellin aralığa salınır, böylece zona pellusida kalınlaşır. Meydana gelen membran 

depolarizasyonuyla hızlı blok oluşur ve başka sperm geçişi engellenmiş olur (4). Oositin 

tüm bu süreçleri kapsayacak şekilde aktivasyonu Ca
+2

 dalgalanmasına bağlıdır (26). 
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Şekil 7:  4 kaynaşma; sperm başı oosittin perivitellin aralığına girer (4a). Sperm başı 

oosit yüzeyindeki villusların içine gömülür spermin hücre membranı oositin hücre 

membranı ile birleşir (4b) ve oosit membranı ile sperm membranı kaynaşır. Sperm başı, 

boynu ve kuyruğu oosit stoplazmasına gömülür (4c). 5 ikinci mayoz bölünme; ovulasyon 

sırasıda oosit metafaz II aşamasında tutuklu durumdadır. Döllenme sonucu blok ortadan 

kalkar ve ikinci kutup cisimciği atılır (31) 
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Spermin oosit sitoplazması içine girmesi ile hücre içindeki Ca
+2

 seviyesinde hızlı bir 

artış meydana gelir ve bunu hızlı ve tekrarlayan Ca
+2

 dalgalanmaları izler. Bu olay 

gametler birleştikten birkaç dakika sonra gerçekleşir ve pronükleusların oluşumu sırasında 

durur (26). Sperm uyarılı Ca
+2

 dalgalanmalarının oluşumu da hem mitokondri hem de 

endoplazmik retikulum (ER) rolü vardır. Mitokondri esas olarak ATP ve reaktif oksijen 

türevlerinin (ROT) kaynağıdır, ER ise ana Ca
+2 

deposudur (21). Spermin oosite girmesi ile 

meydana gelen ani Ca
+2 

yükselişi ER kökenlidir. Ca
+2 

dalgalanmasının oluşum 

mekanizması konusunda insan yumurtası üzerinde yapılan çalışmalar spermin fertilizasyon 

sırasında ooplazmaya aktardığı sitozolik bir molekülün dalgalanmaları tetiklediği fikrini 

ortaya koymaktadır. Bu molekül sperme özgü fosfolipaz c zeta (PLC ζ )’dır. PLC ζ inositol 

trifosfat reseptörlerini (InsP3-R) ve sinyalleşme yolağını aktive eder ve hücre içi ana Ca
+2 

deposu olan ER’den Ca
+2

’nin sitoplazmasını uyarır. ER depolarından salıverilen Ca
+2

, 

sisternalarının hemen yakınında bulunan mitokondri matriksine aktarılır (26). 

Mitokondrinin fizyolojik Ca
+2

 sinyalleri sırasında önemli miktardaki Ca
+2

’yı alabildiği ve 

salgılayabildiği kanıtlanmıştır. Mitokondriyal Ca
+2

 artışı mitokondriyal ATP üretimini 

arttırır. Üretilen ATP, ER’ye ait Ca
+2

 pompalarına etki eder ve ER’deki Ca
+2

 deposu 

yeniden dolar.(21)  

 

Şekil 8: Spermin oosit içerisine girmesiyle oluşan hücre içi kalsiyum artışı (31) 
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Oosit, spermin sitoplazmasına girmesinin ardından II. mayoz bölünmesini tamamlar. 

Bölünme sonucu oluşan hücrelerden neredeyse hiç sitoplazmaya sahip olmayan ikinci 

polar cisim, diğeri de kalıcı oosit olarak bilinir. Bu hücrenin kromozomları (22+X) dişi 

pronükleus adı verilen veziküler bir çekirdek içinde yeniden düzenlenir. Sperm de dişi 

pronükleusun yakınına gelene kadar ilerlemesini sürdürür. Kuyruğu ayrılıp dejenere 

olurken, çekirdeği şişer ve erkek pronükleusunu oluşturur. Birbirine iyice yaklaşan dişi ve 

erkek pronükleuslarının çekirdek zarları da kaybolduğundan bu safhadan sonra dişi ve 

erkek pronükleusunun morfolojik olarak birbirinden ayırt edilmesi olanaksız hale gelir 

(16). Oosit aktivasyonu için birçok yapay reaktif kullanılabilir. Oosit aktivasyonunda en 

önemli olay hücre içi  konsantrasyonundaki geçici bir artıştır. Pronükleer aşamaya 

kadar tekrarlayan  artışı karakteristik hal almıştır. Tek bir uzun süreli  artışı 

genellikle, etanol, kalsiyum iyonofor, stronsiyum veya tek bir elektrik uyarısı gibi yapay 

ajanlar tarafından tetiklenmektedir (8). 

 

4.4. PİEZOELEKTRİK 

 

Piezoelektrik, mikroenjeksiyon işleminden 20dk. sonra yumurtalar “Mikro Dish” adı 

verilen plastik petri kaplar içerisinde 0.5mm aralıklarla paralel iki elektrot arasında tampon 

çözeltisi içerisine konulur ve  “Elektro Hücre Manipulatör” cihazı ile hücrelere belirli 

düzeyde elektrik verilir (8). 

Piezoelektrik sonucunda oosit içinde birden yükselen kalsiyum 300 mikrosaniye 

içinde orijinal seviyesine kademeli olarak azalarak ulaşmıştır. Etanol ya da kalsiyum 

iyonofor kullanımı ile bu yöntem karşılaştırıldığında henüz elektriksel oosit aktivasyonu 

insan oosit aktivasyonu için en verimli ve en güvenilir yöntem olduğu kanıtlanmamıştır. 

Bununla birlikte sıçanlarda ICSI ile yuvarlak spermatid enjeksiyonunda, kimyasal (SrC12) 

aktivasyon ile iki direkt akım darbesinin kullanımı karşılaştırılmış. Bu sonuçlar SrC12’nin 

oosit aktivasyonu için iki hücreli embriyoların gelişiminde blastosiste ve canlı doğumda 

doğru akımdan daha iyi olduğunu göstermiştir  (8,33). 

Yanagida ve ark. ilk piezoelektrik stimülasyonunu insan oosit aktivasyonu için 

kullanarak canlı ikiz doğumla sonuçlandırmıştır.
 
ICSI sonrası fertilizasyon başarısızlığı 

bildirilen toplam üç çiftte elektriksel stimülasyon ile kombine ICSI uygulamıştır. Bu 

çalışmada oositlere ICSI den 30dk. sonra direkt elektrik akım darbesi uygulanmıştır. Üç 
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çiftten birinin doğumu dizigotik ikizlik ile sonuçlandığı kaydedilmiştir. İkiz doğum 

komplikasyonsuz 46XX ve 46XY normal karyotipli olarak gerçekleşmiştir (33). 

 

4.5. STRONSİYUM 

 

Memelilerde sperm, yumurta sitoplazmasında uzun süreli kalsiyum salınımlarını 

tetikleyerek yumurta aktivasyonunu sağlar. Birçok çalışmada spermatidin sperm kaynaklı 

bir protein ile gamet membran füzyonu sonrası yumurta sitoplazmasına difüzyonunun 

kalsiyum salınımını tetiklediği gözlenmiş (6). 

Oositin aktive olması için gerekli kalsiyum iyonu yükselişini diğer kimyasal 

ajanların da salgılanmasına karşın, InsP3, timerozal, adenofostin A ve stronsiyum 

kimyasalları fertilizasyon sonucu sperm ile uyarımı taklit eder nitelikte uzun süreli 

kalsiyum dalgalanmaları oluştururlar.  

Sperm ile uyarım sonucu elde edilen kalsiyum dalgalanmaları birkaç saat sürer ve 

yaklaşık olarak pronüklear oluşum zamanı son bulur. İlk ve sonraki birkaç kalsiyum geçişi 

oositin aktivasyonu için; daha sonraki uzun süreli dalgalanmalar ise erken embriyo 

gelişimini kolaylaştırmak için gereklidir.  

Stronsiyumun taklit ettiği fertilizasyon sonrası sitozolik kalsiyum 

konsantrasyonundaki ilk artış, oosit aktivasyonu olarak isimlendirilebilecek kortikal granül 

ekzositozu ve mayozun tamamlanmasının uyarılması olaylarında gereklidir. Bu artışı 

başlatan ve düzenleyen sinyal yolağı çalışmalarında görülmüştür ki; sperm kaynaklı 

fosfolipaz C aktive edildiğinde, fosfotidilinositol 4,5-bifosfatı, ikinci mesajcı olan inositol 

1,4,5-trifosfata (InsP3) hidrolize eder. InsP3, endoplazmik retikulum üzerindeki, kalsiyum 

kanalı ihtiva eden InsP3 reseptörleri (InsP3-R) ile etkileşime girerek oositin hücre içi 

depolarından kalsiyum salınımını uyarır. Kalsiyum, siklin B üzerinden mayozun 

tamamlanmasını sağlar. Aktivasyon olayında da aynen fertilizasyonda olduğu gibi artmış 

olan MPF aktivasyonu hızla düşer. Stronsiyum klorür (SrCl2) de, InsP3 reseptörleri 

üzerindeki kalsiyum bağlanma bölgelerine bağlanarak ya da muhtemelen oosit içinde bağlı 

kalsiyum iyonlarının yerini alarak aktivasyon sağlar (5). 
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4.6. SİTOPLAZMİK OLGUNLAŞMA 

 

4.6.1. Mitokondri 

 

Mitokondri enerji tedarik eden organeldir; hücrenin hayatta kalması ve gelişimi için 

önemli olan ayrıca kendi genetik materyaline sahip olan bir organeldir. Memeli oositinde 

yaklaşık 100.000-200.000 mtDNA kopyası vardır. Döllenmiş oosit içindeki mitokondrial 

DNA (mtDNA)’ın maternal kaynaklı olduğu, babaya ait mtDNA’nın korunmadığı 

gözlenmiştir (34,35). Embriyoların gelişimi sırasında mitokondri kardeş hücrelere 

bölüştürülür. Oosit içindeki mitokondrinin esas görevi implantasyon öncesi embriyo için 

adenozin trifosfat (ATP) sağlamaktır. Ayrıca oosit aktivasyonu için Ca
+2 

metabolizmasını 

düzenleyebilir (36). 

 

 

Şekil 9: Mitokondri elektron mikroskop görüntüsü (37) 
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Olgun bir oosit (metafaz-II) içerisindeki mitokondri morfolojik olarak homojen 

görünüm sergilese de polaritesinin yüksek ve alçak seviyede olmasına bağlı olarak iki 

populasyona ayrılırlar. Mitokondrial polarite, iç mitokondrial membrandaki elektrik 

potansiyelinin ölçümüdür. Düşük membran potansiyeline sahip mitokondri bol sayıdadır 

ve tüm sitoplazmayı kaplar. Yüksek membran potansiyeline sahip olanlar ise yalnızca 

subplazmalemmal alanda lokalize olmuşlardır ve toplam mitokondri içeriğinin %5’inden 

daha azdır. Düşük membran potansiyeline sahip olanlarla kıyaslandığında yüksek 

membran potansiyeline sahip mitokondri ATP üretimi ve Ca
+2

 hemeostazını düzenlemede 

daha etkilidir (21). 

Döllenme sonrasında,  embriyonun büyümesi ve preimplantasyon sırasında,  

mitokondriler değişikliklere uğrarlar (36). Mitokondriyal dağılım oositte homojen ve 

heterojen olarak gerçekleşir. Oositte metafaz I veya II aşamasında mitokondri sitoplazma 

boyunca homojen dağılım gösterirken germinal vezikül aşamasında daha sık olarak 

heterojen dağılım gösterir. Bu mitokondriyal dağılım hücre iskeleti tarafından özellikle de 

mikrotübül ağı ile gerçekleşir. Mitokondrinin anormal dağılımına sitoplazmik mikrotübül 

ağının uygun olmayan oluşumları neden olabilir ve bu da oositin gelişiminin durmasına ya 

da gerilemesine neden olur. Yani mitokondrideki değişiklikler oosit kalitesini ve gelişimini 

etkilemektedir (35). 

 

4.6.2. Endoplazmik Retikulum (ER) 

 

Endoplazmik Retikulum (reticulum endoplasmicum) bütün ökaryatik hücrelerde 

bulunan dallı tübüllerden ve yassılaşmış keselerden oluşan bir organeldir. Endoplazmik 

retikulum (ER), transmembran, salgılanan ve ER’ de yerleşik proteinlerin katlanması, 

olgunlaşması, hücre içinde işlev gösterecekleri bölgelere taşınması ve bu süreçte 

proteinlerin kalite kontrolünden sorumludur. Ayrıca ER hücre içi kalsiyum dengesini 

ayarlamakta, protein sentezi ve homeostaziyi düzenlemekte ve lipit biyosentezini 

sağlamaktadır (39,40). 

Oosit olgunlaşması sürecinde ER düzeninde gelişim evrelerine bağlı olarak 

değişiklik olduğu bilinmektedir. Germinal vezikül evresindeki bir insan oositinin kortikal 

bölgesinde genellikle kümeler halinde organize olmamış küçük ER sisternaları, bazen 

benek tipi lekeler şeklinde küçük ER alanları bulunur. Germinal vezikül etrafında ER 
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izlenmez. Olgunlaşmış metafaz II oositler ise korteks ve tüm sitoplazmaya dağılmış, iyi 

organize olmuş büyük ER membranları ve yaklaşık 2-3 µm çapında ER kümeleri içerir. 

Ayrıca ER iyi bir kalsiyum deposu olduğu için Ca
+2

’nın hücre içi düzenlenmesinde de rol 

oynar. Bu nedenle ER fertilizasyon sırasında oosit aktivasyonunda etkinlik gösterir. Oosit 

aktivasyonundan sonra ER membranında bulunan InsP3-R aracılığıyla Ca
+2 

salgılanır. 

Oosit olgunlaşması sırasında ER düzeninde meydana gelen değişikliklere ilave olarak 

InsP3-R miktarı germinal vezikül evresine göre metafaz II oositlerde %50 oranında artar 

(21). 

 

4.6.3. Hücre İskeleti 

 

Birçok organizmada hareketlilik kendi başına hayatını sürdürebilmek için gereklidir. 

Yapısal görevlerinin yanı sıra hücre hareketliliğinden sorumlu olan temel yapı hücre 

iskeletidir. Hücre iskeleti hücre için yapısal bir çerçeve sağlamasının yanı sıra hücre şeklini 

ve sitoplazmanın organizasyonunu belirleyerek hücreye sağlamlık ve dayanıklılık sağlar. 

Hücre iskeleti, adının çağrıştırdığı kadar sert ve değişmez bir yapı değildir. Hücre iskeleti 

bileşenleri ilk defa elektron mikroskobu kullanılarak tanımlanabilmiştir. İlk çalışmalarda 

sitoplazmik “kablolar” olarak tanımlanan hücre iskeleti üç farklı boyda sınıflandırılmıştır. 

Aktin filamenti (mikrofilament) 7 nm çapında, ara filamentler (intermediyer filamentler) 

10 nm çapında ve mikrotübüller 25 nm çapındadır ve bu filamentlerin hepsi farklı protein 

alt birimlerden meydana gelmiştir. 

 

4.6.3.1. Aktin 

 

Pek çok hücre tipi için ana hücre iskeleti proteini aktindir. Aktin proteini 

polimerleşerek 7 nm çapında ve birkaç mikrometre uzunluğunda aktin filamentlerini 

oluştururlar. Aktin monomerleri (globüler [G] aktin), filamentler seklinde polimerize 

olarak filamentöz (F) aktini oluşturur (41). Oosit olgunlaşması, fertilizasyon ve embriyo 

gelişimi sırasında aktin filamanları önemli rol oynar. Oosit olgunlaşması ve fertilizasyon 

sırasında kortikal granül,  ER sisternaları, mitokondri, golgi kompleksi gibi organellerin 

dağılımı ve kromozomların pozisyonu gibi dinamik olayları kontrol eder. Ayrıca kutup 

cisminin atılması da flamentöz aktinin dağılımına bağlıdır. Bu olay aktin filamanların 
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polimerizasyon ve depolimerizasyonuna bağlıdır (21). Aktin polimerize olurken aktin 

monomerinin iki yarımı arasında kalan yarık kısmına ATP bağlanır ve molekül kapanır. 

ATP hidroliziyle oluşan ADP molekül içinde tutulur ve filament depolimerize olana kadar 

burada kalır. ATP bağlanması ve hidrolizi, aktin filamentlerinin yapılanmasının 

düzenlenmesinde ve dinamik davranışlarında önemli bir rol oynar. Aktin polimerleşmesi 

geri dönüşümlüdür ve filamentler, aktin alt birimlerinin ayrılması ile depolimerize olur. 

Böylece aktin monomerleri ve filamentleri arasındaki denge korunur (40). Mayotik 

maturasyon sırasında insan da dahil olmak üzere birçok türün oositinde aktin 

filamanlarının yeniden organize olduğu bilinmektedir. Germinal vezikül evresinde 

mikrofilamanlar tüm sitoplazmaya yayılmış halde bulunurken germinal vezikülün 

yıkılması sırasında oosit korteksine ve kromatinin etrafına doğru göç ederler. Metafaz II’de 

mikrofilamanlar oosit membranının altında ve yoğun olarak da mayotik iğ ipliğinin 

üzerinde konumlanmıştır (21).  İnsanda yapılan çalışmalarda metafaz I evresinde bulunan 

oositlerin korteksinde kalın ve ince mikrofilaman bölgesi olduğu ve kromozomların kalın 

mikrofilaman bölgesinde konumlandığı bildirilmiştir. Kalın aktin flaman alanında 

kromozomlar yer aldığı için bu bölgenin kutup cisminin atılması ve fertilizasyonun normal 

gerçekleşebilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. Kutup cisminin atılmasından sonra 

mikrofilamanlar hem metafaz II kromatinin çevresinde hem de kutup cisminde izlenir (42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Aktin molekülünün polimerizasyonu ve depolimerizasyonu (41) 
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4.6.3.2. Mikrotübüller  

 

Mikrotübüller, hücre şeklinin belirlenmesi, hücrelerin yer değiştirmesi, sil ve kamçı 

yapısına katılarak bunların hareketi, organellerin ve veziküllerin hücre içindeki taşınması 

ve mitoz sırasında mitoz iğciği oluşturarak kromozomların ayrılmasını da içeren çok çeşitli 

hücre hareketlerinde görevler üstlenirler. Mikrotübüller, α ve β tübülin dimerlerinin 

polimerizasyonu ile oluşan ve dinamik bir yapıya sahip olan elemanlardır. Uygun 

koşullarda,  α ve β tubulinler üst üste yerleşerek 8 nm uzunluğunda dimerik alt birimler 

oluştururlar. Protofilament içinde bu heterodimerler α-β-α-β olacak şekilde uç uca 

eklenirler. On üç protofilament silindir seklinde dizilerek mikrotübülleri oluştururlar (21, 

41).  

Germinal vezikül evresindeki bir oositin sitoplazmasında organize olmuş bir 

mikrotübül ağı görülmez ama korteks ve germinal vezikül çevresinde yoğun tübülin 

boyanması izlenir.  

Germinal vezikül yıkılmasından sonra kondanse kromatinin yakınında küçük 

mikrotübül asterleri görülür. Prometafaz evresinde her kromatin partikülü ile ilişkili 

mikrotübül asterleri oluşur. Birinci mayozun metafazında asterler uzar ve iğ ipliklerini 

oluştururlar. Anafaz ve telofaz evrelerinde mikrotübüller organize olmuş iğ ipliğinin 

ortasında bulunur. İkinci mayozun mikrotübüler mayotik iğ ipliğinde ve kutup cisminin 

çevresinde konumlanır. İnsan mayotik iğ ipliği fare, inek ve domuzda olduğu gibi simetrik, 

fıçı şeklindedir ve anastral geniş kutupları vardır. Mayotik metafaz iğ ipliğinin boyutu 18-

21µm’dir (42). 

 Mikrotübül sitoplazma içinde bulunan mikrotübül organize edici merkezler 

tarafından üretilirler. Ökaryotik hücre sitoplazmaların da bulunan mikrotübül organize 

edici merkez sentrozomdur. Üçüncü bir tübülin tipi olan γ-tübülin spesifik olarak 

sentrozomda yer alır. Sentrozom, fibröz perisentriolar madde ile ilişkili bir çift sentriolden 

oluşur. Sentrioller 0,3-0,6 µm uzunluğunda ve 0,2µm çapında simetrik olarak düzenlenmiş 

9 adet mikrotübül tripletinden oluşan silindir şeklinde yapılardır. İki sentriol birbirine dik 

şekilde konumlanmıştır. Sentrozom membran içermez ve sürekli olarak hücresel 

elemanlarla iletişim halindedir. Perisentriolar madde, yapısal proteinler, düzenleyici 

moleküller, sentrozomla ilişkili proteinler ve ısı şok proteinlerini içeren 100 kadar 

proteinden oluşan fibröz bir kafestir. Bu karmaşık yapı içinde γ-tübülin halka kompleksi, 
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esas olarak γ-tübülin ile birlikte aksesuar proteinlerden oluşur ve mikrotübül 

nükleasyonundan sorumludur (21, 41). 

 

 

Şekil 11: Bir mikrotübül yapısı ve yapılanması (43) 
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5. MATERYAL VE YÖNTEM 

  

 

5.1. OOSİTLERİN TEMİNİ 

 

Çalışmamızda kullandığımız materyal Gen-Art Tüp Bebek Kadın Sağlığı ve Üreme 

Biyoteknoloji Merkezi’nden ICSI sonrası döllenmenin gerçekleşmediği atık oositler 22-55 

yaş aralığındaki hastalardan onay formu ile temin edilmiştir. Çalışmamızda 6 adet kontrol 

grubu, 6 adet piezoelektrik uygulanmış grup, 6 adet stronsiyum uygulanmış grup olmak 

üzere toplam 3 grup çalışılmıştır. 

 

5.2. PİEZOELEKTRİK ÇALIŞMASI 

 

Piezoelektrik uyarılması, Mannitol (0.3 M), MgSO4 (0.1mM), CaCl2 (0.1 mM), HSA 

(0.05 mg/ml) ve HEPES (0.5 mM) aktivasyon tamponu (pH ¼ 7.0) içeriği ile doldurulmuş, 

ayrı iki paslanmaz çelik elektrodla 0.5 mm olan bir bölme ile oda sıcaklığında bir BTX 

Elektro-hücre manipülatörü ile (BTX, San Diego, CA) mikroenjeksiyon takiben 20 dakika 

uygulandı. Enjekte oosit 100 msec. (millisecond) için 1.5 kV/cm DC lik tek bir darbe ile 

aktive edildi. Uyarılmış oosit, 37Cº de %6 lık CO2 nemlendirilmiş bir atmosferde 

damlacıklarının G1 (IVF Bilim Vitrolife) kültür ortamına derhal geri transfer edildi. 

 

5.3. STRONSİYUM ÇALIŞMASI 

 

Kullanılan ürün; 69042-1ML-F Strontium chloride 0,1 M Solution FLUKA 1ML. 

0,1M olan stronsiyum klorid solüsyonu 0,01M olacak şekilde kalsiyum içermeyen 

solüsyonla sulandırıldı. Sulandırılmış olan bu solüsyon dish içinde dropletler (damlacıklar) 

oluşturularak üzerleri yağ ile kapatıldı. Hazırlanan bu dish gazsız bir ortamda ısıtıldı. ICSI 

yapıldıktan 30 dk. sonra oositler hazırlanan bu dish’deki solüsyon dropletlerine alındı ve 1 

saat bekletildi. 
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5.4. ELEKTRON MİKROSKOBU İNCELEMESİ 

 

Temin edilen döllenmemiş oositler için primer fiksasyon +4ºC %1’lik Gluteraldehit 

(Sigma G-7776) solüsyonu ile yapıldı. Fosfat tamponu (PBS) (Sigma – P4417) ile yıkama 

sürecinden sonra oositler ancak mercek altında görülebilecek boyuta sahip olduğu için 

materyal kaybı yaşamadan elektron mikroskop takibinin devam ettirilebilmesi amacıyla 

yeni süzülmüş yumurta akı damlası içine yerleştirilerek damla asma yöntemi ile sekonder 

fiksatif olan %1 Osmiyum tetroksit (Merck 124505) buharına maruz bırakıldı. Osmiyum 

tetroksit buharının etkisi ile hem sekonder fiksasyon uygulandı hem de yumurta akının 

sertleşmesi sonucu oositin yumurta akı içinde stabilizasyonu gerçekleştirildi.  

 

Şekil 12: Yumurta akına konulmuş oositler; soldaki ilk resim osmiyum tetroksit 

buharına maruz kalamamış, sağdaki ikinci resimde ise osmiyum tetroksit buharına maruz 

kalmış halileri. 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Osmiyum tetroksit buharına maruz bırakılan oositlerin aseton serisinden 

geçirilişi. 
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Oositi içeren yumurta akı parçası PBS ile yıkandıktan sonra 10 dakikalık 

uygulamalar ile yükselen (%30, %50, %70, %90, %100) aseton serilerinden geçirildi.  

 

 

Şekil 14: Asetondan geçirilmiş oositlerin epon ile muamelesi. 

 

 1 saat süre ile 1:1, 1:3 aseton - epon karışımı ve yine 1 saat süre ile saf epon ile 

muamele edildikten sonra Epon-812 (Fluka - 45359) doldurulmuş kapsül içine gömüldü. 

Kapsüller epon polimerizasyonu için 60 ºC’lik etüvde 18 saat inkübe edildi. 

 

Şekil 15: Oositlerin epona gömülmesi. 

 Kapsül yüzeyinin bistüri ile triminden sonra ultramikrotom ile alınan yarı ince 

kesitler toluidin mavisi ile boyanarak ışık mikroskobu ile oositin yeri belirlendi. 

Sonrasında ultra mikrotom ile seri olarak alınan ince kesitler nikel veya bakır gridler 

üzerine yerleştirildi. Gridler, uranil asetat damlası üzerinde 30 dakika ve kurşun sitrat 
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damlası üzerinde 10 dakika inkübe edilerek kesitlerin kontraslaması yapıldı. Kesitler Jeol 

JEM 1011 transmisyon elektron mikroskobu ile incelendi. Görüntüler Megaview III dijital 

kamera ile Soft Imaging System Analysis programı ile bilgisayara aktarıldı.  Fotoğraflar 

çekilerek ince yapı değerlendirildi. 
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6. BULGULAR 

  

Çalışmamızda 18 gönüllüden alınmış olan mikroenjeksiyon sonrası döllenme elde 

edilememiş artık oosit hücreleri kullanıldı.  Bu intakt artık hücrelerden kontrol grubu 

olarak herhangi bir aktivasyon ajanının uygulanmadığı oosit örnekleri (n=6), Stronsiyum 

uygulanmış oosit örnekleri (n=6) ve Piezoelektrik uygulanmış oosit örnekleri (n=6) olmak 

üzere üç grup hücre değerlendirmeye alındı. Bu grupların ince yapısal özelliklerini 

incelemek amacıyla transmisyon elektron mikroskobunda değerlendirme yapıldı. 

 

6.1. IŞIK MİKROSKOBU BULGULARI 

 

Toluidin mavisi ile boyanarak elde edilen yarı ince kesitlerde kontrol grubundaki 

oositlere (resim 1A) kıyasla piezoelektrik (resim 1B) ve stronsiyum (resim 1C) 

gruplarındaki oositlerin hacminde küçülme gözlemlendi. 

 

 

A B C 

 

Resim 1: Deney gruplarının ışık mikroskobundaki yarı ince kesit görüntüleri A; kontrol 

grubu oositi, B; Piezoelektrik grubu oositi, C; stronsiyum grubu oositi  
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6.2. GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) BULGULARI 

 

 

6.2.1. Kontrol Oosit Deney Grubunun Elektron Mikroskobu Bulguları 

  

Kontrol grubu oositler elektron mikroskobu (TEM) ile incelendiğinde zona pellusida 

ve oosit membranı arasında bulunan perivitellin aralıkta (Resim 1A) hücre membranı 

uzantısı olan mikrovilluslar (Resim 2), ayrıca oositin kortikal bölgesinde mitokondri ile 

ilişkili düz yüzlü endoplazmik retikulum vezikülleri ve yuvarlak veya oval biçimli 

mitokondriler gözlemlendi (Resim 2). Bu mitokondriyumların matriksi ve kristaları da 

düzenli olarak gözlemlendi (Resim 4). Ooplazmada kortikal granüller (Resim 5)  ve çok 

sayıda mikrotübül yapıları gözlemlendi (Resim 6, 7, 8). Bunun yanı sıra ooplazma da 

tubulovesiküler yapılar gözlemlendi (Resim 3).  
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Resim 2: Kontrol grubu oositlerde ZP; Zona pellusida, 

dikdörtgen içindeki alanda; perivitellin aralıkta bulunan hücre 

membranı uzantısı olan mikrovilluslar, daire içindeki alan; düz 

yüzlü endoplazmik retikulum vezikülleri ve yuvarlak veya oval 

biçimli mitokondriler.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3:  Kontrol grubu oositlerde tubulovesiküler yapı ve 

dikdörtgen içerisinde kristaları düzgün ve belirgin 

mitokondriler. 
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Resim 4: Kontrol grubu oositlerde, düz yüzlü endoplazmik 

retikulum ve ok ile gösterilmekte olan; kristaları belirgin 

mitokondriler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5: Kontrol grubu oositlerde kortikal granülün 

büyütülmüş görüntüsü. 
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Resim 6: Kontrol grubu oositlerde dörtgen içerisinde; 

mikrotübül yapısı. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7: Kontrol grubu oositlerde daire içerisinde; 

mikrotübül yapısı. 
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Resim 8: Kontrol grubu oositlerde daire içerisinde; 

mikrotübül yapısı. 
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6.2.2. Piezoelektrik Uygulanmış Oosit Deney Grubunun Elektron Mikroskobu 

Bulguları 

 

 Piezoelektrik uygulanmış oosit gurubu elektron mikroskobunda (TEM) 

incelediğimizde; oositin hacminde küçülme gözlemlendi (resim 1B). Hücre membranı 

uzantısı olan mikrovillus yapıları kontrol grubu oositte gözlenen mikrovillus yapıları gibi 

düzenli gözlemlenemedi (resim 9). Kontrol grubundaki düz yüzlü endoplazmik retikulum 

veziküllerinin çevresinde yerleşim gösteren mitokondriyumlar gözlemlenemedi (resim 9). 

Mitokondriyumlar hücrede dağınık olarak yerleşim gösterirken kristalarında ve 

membranlarında bozulmalar olduğu gözlemlendi (resim 10,11). Ayrıca hücre membranına 

yakın yerlerde bol ve hücre içinde yayılmış olarak bulunan kortikal granüller gözlemlendi. 

Bu kortikal granüllerin membranlarında tahribatlar ve yırtılmalar gözlemlendi (resim 13, 

14). Mikrotübül yapısı kontrol grubundaki gibi sık görülmemiş olup gördüğümüz 

mikrotübül yapısı da stronsiyum grubuna göre daha az tahribat gözlemlendi (resim 15). 

Bunların dışında ooplazma da golgi ve lizozom yapıları gözlemlendi (resim 12, 16, 17). Bu 

yapıların gözlenmesi ooplazma da GERL (Golgi + Endoplazmik Retikulum + Lizozom) 

işbirliğinin gerçekleştirdiği bir sekresyon, fagositik bir aktivite olduğunu gösterir. 

Ooplazma da ayrıca annullat lamel yapıları gözlemlendi (resim 18, 19). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Resim 9: Piezoelektrik grubu oositlerde PV; perivitellin 

aralık, ZP; zona pellusida, dikdörtgen içerisinde;  hücre 

membranı uzantısı olan mikrovillus yapıları.
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Resim 10: Piezoelektrik grubu oositlerde daire içerisinde; 

tubulovesiküler yapı. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Resim 11: Piezoelektrik grubu oositlerde yıldız (*) ile 

işaretliler; mitokondri.  
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Resim 12: Piezoelektrik grubu oositlerde daire içerisinde; 

lizozom, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13: Piezoelektrik grubu oositlerde daire içerisinde; 

kortikal granüller. 
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Resim 14: Piezoelektrik grubu oositlerde, kortikal granülün 

büyütülmüş görünümü. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Resim 15: Piezoelektrik grubu oositlerde dikdörtgen 

içerisinde; mikrotübül yapısı, yıldız (*) ile işaretliler; 

mitokondri. 
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Resim 16: Piezoelektrik grubu oositlerde dikdörtgen 

içerisinde; golgi aygıtı, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 17: Piezoelektrik grubu oositlerde daire içerisinde; 

lizozom, dikdörtgen içerisinde; golgi aygıtı, yıldız (*) ile 

işaretliler; mitokondri. 
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Resim 18: Piezoelektrik grubu oositlerde dikdörtgen 

içerisinde; annullat lamel ve büyütülmüş hali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 19: Piezoelektrik grubu oositlerde daire içerisinde; 

annullat lamel.  
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6.2.3. Stronsiyum Uygulanmış Oosit Deney Grubunun Elektron Mikroskobu 

Bulguları  

 

 Stronsiyum uygulanmış oosit gurubu elektron mikroskobunda (TEM) 

incelediğimizde; oositin hacminde küçülme gözlemlendi (Resim 1C). Hücre membranı 

uzantısı olan mikrovillus yapıları kontrol grubu oositte gözlenen mikrovillus yapıları gibi 

düzenli gözlemlenemedi (Resim 20). Kontrol grubundaki düz yüzlü endoplazmik 

retikulum veziküllerinin çevresinde yerleşim gösteren mitokondriyumlar gözlemlenemedi 

(Resim 20). Mitokondriyumlar hücrede dağınık olarak yerleşim gösterirken kristalarında 

ve membranlarında bozulmalar ve şişme olduğu gözlemlendi (Resim 21, 22). Ayrıca hücre 

membranına yakın yerlerde bol ve hücre içine de yayılmış olarak bulunan kortikal 

granüller gözlemlendi. Bu kortikal granüllerin membranlarında tahribatlar yırtılmalar 

gözlemlendi (Resim 23, 24).  Mikrotübül yapısı kontrol grubundaki gibi sık görülmemiş 

olup gördüğümüz mikrotübül yapısında ciddi tahribat gözlemlendi (Resim 25, 26). 

Bunların dışında ooplazma da golgi ve lizozom yapıları piezoelektrik grubundakilere 

oranla daha fazla olduğu gözlemlendi (Resim 22, 27, 28, 29, 30). Bu yapıların gözlenmesi 

ooplazma da GERL (Golgi + Endoplazmik Retikulum + Lizozom) işbirliğinin 

gerçekleştirdiği bir sekresyon, fagositik bir aktivite olduğunu gösterir. Ooplazma da ayrıca 

annullat lamel yapıları gözlemlendi (Resim 31). 
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Resim 20: Stronsiyum grubu oositlerde ZP; zona pellusida, 

PV; perivitellin aralık, dikdörtgen içerisinde; hücre membranı 

uzantısı olan mikrovillus yapıları. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 21: Stronsiyum grubu oositlerde daire içerisinde; 

tübülovesiküler yapı, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 
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Resim 22: Stronsiyum grubu oositlerde daire içerisinde; 

annullat lamel, kare içerisinde; sekonder lizozom, yıldız (*) ile 

işaretliler; mitokondri.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 23: Stronsiyum grubu oositlerde kare içerisinde; 

kortikal granüller. 
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Resim 24: Stronsiyum grubu oositlerde kotikal granülün 

büyütülmüş görünümü. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Resim 25: Stronsiyum grubu oositlerde dikdörtgen içerisinde; 

mikrotübül yapısı. 
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Resim 26:  Stronsiyum grubu oositlerde dikdörtgen içerisinde; 

mikrotübül yapısı, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 

 

 

  

Resim 27: Stronsiyum grubu oositlerde kare içerisinde; 

lizozom, daire içerisinde; golgi aygıtı,  yıldız (*) ile işaretliler; 

mitokondri. 
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Resim 28: Stronsiyum grubu oositlerde daire içerisinde; 

sekonder lizozom, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Resim 29: Stronsiyum grubu oositlerde daire içerisindekiler; 

lizozom, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 
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Resim 30: Stronsiyum grubu oositlerde daire içerisinde; 

sekonder lizozom, yıldız (*) ile işaretliler; mitokondri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 31: Stronsiyum grubu oositlerde kare içerisinde; 

annullat lamelin enine kesiti, daire içerisinde; annullat lamelin 

boyuna kesiti görülmektedir. Yıldız (*) ile işaretliler; 

mitokondri. 
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7. TARTIŞMA 

 

İnfertilite problemi ile karşı karşıya kalan çift sayısı git gide artmakla birlikte in vitro 

fertilizasyon tedavilerindeki gelişmeler de ihtiyaca paralel bir gelişim göstermektedir. 

Semeninde hiç sperm olmayan (azospermik) olgularda dahi ICSI-TESE yöntemiyle çiftler 

çocuk sahibi olabilirlerken kadına ve erkeğe dair hiçbir problem tespit edilememiş ve 

açıklanamayan infertilite grubuna alınan olgularda problemin çözümüne ulaşmak daha güç 

olabilmektedir. Yine bu grupta tekrarlayan mikroenjeksiyon tedavileri sonrasında hiç 

döllenme görülmeyen ve dolayısıyla embriyo geliştirilemediği için transfer yapılamayan 

tüp bebek olgularıyla nadir de olsa karşı karşıya kalınmaktadır. Toplam Döllenme 

Bozukluğu (Total Fertilisation Failure – TFF) olarak nitelendirilen bu olgularda problemin 

erkeğe ya da kadına mı ait olduğu tam olarak ortaya koyulamamış olmakla birlikte oosit 

aktivasyonunun gerçekleşmemesi belirlenebilen en temel sorundur. 

Konvansiyonel ICSI sonrasında döllenme elde edilemediğinden çeşitli yapay 

aktivasyon sağlayan uyaranlarla embriyo ve gebelik elde edilebilmektedir. Bu uyaranlarla 

gerçekleştirilen döllenme, yapay aktivasyonlar kullanıldığı için insan yardımla üreme 

teknikleri bünyesinde kullanımı hakkında endişeler bulunmaktadır (44). 

Behalová ve arkadaşlarının bir çalışmasında, memeli oositlerinin partenogenetik 

aktivasyonu için çeşitli fiziksel ve kimyasal uyanlar kullanılmıştır. İn vitro olarak 

olgunlaşmış sığır oositleri tek bir doğru akım darbesi ile uyarılarak, ışık ve transmisyon 

elektron mikroskobu (TEM) ile değerlendirilmiş ve uygun şartlar altında tek bir elektriksel 

uyarıcının %76-%89 oranında oosit aktivasyonunu sağladığı gözlemlenmiştir. Aktivasyon 

sonrası sırayla 4,5 ve 6. saatte %12,61 ve 81 oranında nükleer membran tarafından 

çevrelenmiş bir pronükleus bulunmuştur. Bu çalışmaya dayanarak nükleer membranın 

hemen oosit aktivasyonu sonrası oluşmaya başladığı ve iyi gelişmiş bir pronükleusun 4-5 

saatte ortaya çıktığı tespit edilmiştir (45). 

Diğer bir çalışmada düşük döllenme oranı olan bir hastaya daha önce sekiz kez ICSI 

uygulanmış ve sonrasında fertilizasyon bozukluğu teşhisi koyulmuştur. Yanagida K. ve 

arkadaşları da fertilizasyon bozukluğunun oosit aktivasyonunun gerçekleşmemesinden 

kaynaklandığını belirlemişlerdir. Bu çalışmada normal döllenmiş bir oosit elde etmek için 

ICSI sonrasında yapay aktivasyon ajanı olarak stronsiyum kullanmışlardır. ICSI sonrasında 

6 oositi stronsiyumla 30dk muamele etmişlerdir ve bunun sonucunda iki blastosist 
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aşamasındaki embriyoyu rahim içine enjekte ederek gebelik oluştuğunu gözlemlemişlerdir 

(46).  

Meerschaut ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, oosit aktivasyonu için test edilen üç 

aktivasyon ajanının da (stronsiyum klorür, elektrik sinyalleri ve iyonomisin) etkili olduğu 

gösterilmiştir. Ancak fertilizasyon oranı ve embriyonik gelişimi desteklemede stronsiyum 

klorür ve elektrik sinyalleri kullanımının iyonomisin kullanımına göre daha etkili olduğu 

rapor edilmiştir. Sonuçlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki bulunmamış, yardımlı oosit 

aktivasyonunun gerçekleştirilmesi için bu üç ajanı (stronsiyum klorür, elektrik sinyalleri ve 

iyonomisin) takiben normal ve verimli gelişen yavrular doğduğunu gözlemlemişlerdir (44).  

Versieren ve arkadaşları iki deney grubu oluşturarak bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu 

çalışmada birinci deney grubunda; in vivo ve in vitro olgunlaşmış insan ve fare oositlerini 

yapay olarak kimyasal (iyonomisin) ya da elektriksel uyarım ile aktive etmişlerdir. İkinci 

deney grubunda ise aktive edici maddelerin (elektriksel uyarımı takiben iyonomisin ya da 

SrCl2)  kombinasyonu uygulanarak yeterli gelişimin sağlanmasını incelemişlerdir. Tüm 

embriyoları aktivasyon sonrası 6. güne kadar her gün değerlendirmişler ve elektriksel 

aktivasyon sonrasında blastosist gelişimini daha yüksek ve anlamlı bulmuşlardır. İnsan 

oositinde, blastosist gelişimini sadece in vitro olgunlaşmış oositlere elektriksel aktivasyon 

uygulamasından sonra elde etmişlerdir. Çalışma sonucunda; aktive edici maddelerin 

kombinasyonunun uygulandığı oositlerde gelişim açısından anlamlı bir fark 

gözlemlememişlerdir. Aynı zamanda fare ve insan oositlerinin gelişimi için kimyasal 

aktivasyon ve elektriksel aktivasyon karşılaştırıldığında blastosist evresinde, elektriksel 

aktivasyonun önemli ölçüde daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır (47). 

Oosit aktivasyonunun etkisini değerlendirmek için globozoospermiye sahip hastada 

ICSI sonrası yardımlı oosit aktivasyonu kullanılmıştır. İlk olarak yardımlı oosit 

aktivasyonu olmadan normal fertilizasyon oranı %6 iken, yardımlı oosit aktivasyonun da 

SrCl2 kullanılarak gerçekleştirilen fertilizasyon oranı %78,9 olarak gözlemlenmiştir. İkinci 

olarak ICSI sonrası oosit aktivasyonu için tek bir doğru akım darbesi ile oosit 

aktivasyonunu sağlamışlardır. Her ikisinin sonucunda da gebelik elde etmişlerdir. Sonuç 

olarak, ICSI sonrası oosit aktivasyonunda kullanılan elektriksel uyarım ile elde edilen 

başarı, oosit aktivasyonu için potansiyel olarak zararlı olan ilaçların kullanımı ihtiyacını 

ortadan kaldıracağını belirtmişlerdir (48).  
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Mitokondri biçimleri hücreden hücreye değişiklik gösterirse de fonksiyonları aynı 

olan hücrelerde belirli biçimleri vardır. Genellikle küresel, ovoid, silindirik, çomak ya da 

granül biçiminde olurlar. Hücrelerin bazı fizyolojik devrelerinde, topuz, tenis raketi, halter 

diski gibi şekillerde oldukları da görülmektedir. Bazen biçimleri düzensiz ve dallanmış 

olabilir.  

 Mitokondri ince yapısındaki farklar krista şekillerine bağlı olup, bazı patolojik 

koşullarda da ortaya çıkar. Krista şekillerinin farklı oluşu değişik mitokondri tiplerini 

oluşturur. Mitokondri fonksiyonu ile ilgili olarak krista sayısı çok farklı olur. Karaciğer ve 

eşem hücrelerinde krista sayısı az, matriks geniş gözlenir (49, 50). 

Pek çok bir hücreli hayvanda, böceklerde, böbrek glomerulus hücrelerinde, 

ovaryum foliküllerinde, steroid tipte salgı yapan endokrin bezlerin mitokondriyumlarında 

kristalar tüp biçiminde olur, gelişi güzel kıvrılır ya da düzenli dizilirler.  

Mitokondri çeşitli nedenlerle değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler belirli sınırlar 

içinde geri dönüşümlüdür, normale dönebilirler. Fakat değişiklik belli sınırı aşarsa 

mitokondri eski durumuna dönemez. Bu değişiklikler arasında parçalanma, büyük ölçüde 

şişme, mitokondri içine fazla miktarda madde yığılması ve bu organellerin ve bu 

maddelerin hiyalin granülleri haline dönüşmesi gibi durumlar sayılabilir. 

Mitokondri oksidatif fosforilasyonun önlenmesi halinde hacimlerinin 3-5 katına 

kadar şişebilir. Ortama ATP katılması ya da solunumun normal haline döndürülmesi 

halinde yeniden eski hacimlerine dönerler. Bu türlü bir şişme sırasında zarın permeabilitesi 

artar. Mitokondride şişme, tiroksin hormonu, fosfat ve Ca
+2

 gibi çeşitli etkenlerle de 

meydana gelebilir. Şişme olayı üzerindeki araştırmalar mitokondrinin hücre içi sıvısının 

gerektiğinde mitokondri içine alınıp, gerektiğinde geri verilmesi gibi önemli bir diğer 

fonksiyonu da olduğunu göstermiştir (49,50). 

Hücrenin enerji üretim merkezi olarak görev yapan mitokondrinin bir diğer görevi 

ise sitosoldeki fazla Ca
+2 

‘u depolayarak gerektiğinde hücreye geri vermektir. Mitokondri 

Ca
+2

 depolama fonksiyonuna sahiptir. Sitosoldeki serbest Ca
+2 

miktarı arttığında, hücre 

faaliyeti sekteye uğrayabilir. Hücrelerin normal işlevlerini yürütebilmeleri için çok düşük 

seviyede hücre içi Ca
+2 

‘a ihtiyaçları vardır. Kalsiyum miktarının çok artması, hücre 

ölümüyle sonuçlanabilir. Bunu engellemek için iç zar üzerinde bulunan bir taşıyıcı protein, 

voltaj gradiyenti ile sahip olduğu enerjiyle Ca
+2

’u mitokondri matriksi içine taşır. Böylece 

sitosoldeki Ca
+2

 değişimi azalmış olur.  
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Mitokondrinin diğer bir fonksiyonu da içlerinde katyonların biriktirilmesidir. 

Bunlar arasında özellikle Ca
+2

, Mg
+2

, fosfat vb. gibi iki değerli iyonların mitokondri 

matriksi içinde biriktiği deneylerle gösterilmiştir (49,50). 

Mitokondri ve embriyo gelişimi arasındaki ilişkiyi açıklamak için yapılan bir 

çalışmada insan döllenmemiş oositleri, erken embriyo ve duraklamış embriyolardaki 

mitokondrilerin ince yapıları EM ile incelenmiş. Burada dört kriter üzerinde durulmuştur; 

mitokondri morfolojisi, krista şekilleri, konumu ve sayıları. Olgun oositlerde mitokondri 

şekli yuvarlak, kemerli bir krista yapısı ve yoğun bir matriks gözlemlenmiş olup bunun 

yanında mitokondrilerin ooplazmaya eşit dağılım gösterdiği rapor edilmiştir. Solunum 

zinciri enzimleri ve krista yüzey alanı orantılı artış gösterdiği rapor edilmiştir. Buna bağlı 

olarak hücrenin yüksek enerji talebinin krista yüzey alanındaki artışla karşılanabileceği 

belirlenmiştir. Pronükleer zigotlarda mitokondri boyut ve şekli olgun oositlerle benzer 

bulunmuş ancak mitokondri göçü ve çekirdek etrafında kondanse oldukları 

gözlemlenmiştir. Pronükleus oluşurken muhtemelen enerji gerektirir, bu enerji ihtiyacını 

karşılamak için mikrotübüller boyunca mitokondrilerin ilerleyerek çekirdeğe yakın hareket 

ettiği rapor edilmiştir. Yapılan bu çalışmada incelenen döllenmemiş oositlerin 

sitoplazmasındaki mitokondri sayısında %67 azalma gözlemlenmiş. Duraklamış oositte ise 

nükleus yakınında bulunan mitokondri sayısında %60 azalma olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Yapılan bu çalışmanın sonucunda mitokondrilerin yetersiz dağılımı, yetersiz mitokondriyel 

farlaşma ya da azalmış mitokondriyel transkripsiyon, kötü oosit fertilizasyonu ve tehlikeli 

embriyo gelişimine neden olabileceği rapor edilmiştir (51).  

Bizim çalışmamızda kontrol grubundaki mitokondriyumların şekilleri ovoid ve 

tubular uzantılar şeklinde gözlenmiştir. Kontrol grubundaki mitokondri matriks ve 

kristasında morfolojik olarak bir bozukluk gözlenmemiştir. Piezoelektrik grubundaki 

mitokondri yapısı kontrol grubundaki mitokondri yapısına benzer olduğu gözlenmiştir. 

Stronsiyum grubundaki mitokondri ise kontrol grubuyla karşılaştırıldığında şişme, 

kristalarda düzensizlik ve kristaların yok olduğu gözlenmiştir. 

Mikrotübüller, embriyonik gelişimde ve hücre şeklinin oluşturulmasında çok 

önemli rol oynar. Sitoplazma da rastgele dağılarak hücre iskeletinin en önemli birimini 

oluştururlar. Ayrıca sitoplazmik yapı ve organellerin hücre içi taşınmasında görev alırlar. 

Mikrotübüller ancak EM ile görülebilen borulardır ve düz uzanır dallanma yapmazlar.  
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Mikrotübüller, artı (+) uç ve eksi (-) uç denen iki uca sahip, içi boş polar 

tüpçüklerdir. Mikrotübüller yapısal olarak kutuplaşmışlardır. Artı (+) uçları düşük Ca
+2 

konsantrasyonunda (10μM) ve guanozin trifosfat (GTP) varlığında eksi (-) uca göre daha 

hızlı uzar. Bu nedenle değişen (artan) kalsiyum kosantrasyonu mikrotübül uçlarını 

doğrudan etkileyerek desitebilize eder. Bu etki mikrotübül bağlantılı proteinler tarafından 

oluşan dinamik yapıyı da etkileyerek oluşan derin farkların görülebileceğini 

göstermektedir. GTP baş modelleri içinde düşünüldüğünde sonuçlar kalsiyumun etkisiyle 

GTP hidroliz hızını arttırabileceğini göstermektedir (43, 49, 52).  

Golgi aygıtı hücre tarafından sentezlenen ürünlerin translasyon sonrası 

değişimlerini gerçekleştiren, onları paketleyerek gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlayan 

organellerdir. Golgi aygıtı endoplazmik retikulum gibi zarla çevrili yassı keselerden oluşur 

ve bu kanal sistemi gruplaşmış olarak sitoplazmanın belli bir bölgesinde yerleşir. Ayrıca 

bu keselerin etrafında birçok küçük salgı granülleri bulunur. Golgi aygıtının ER.’a komşu 

yüzü cis veya giriş yüzü, uzak tarafı ise trans veya çıkış yüzü olarak bilinir ve bu 

bölgesinde DER kanalları bulunur. DER’de oluşan küçük veziküller içinde biriken protein 

golgi aygıtının dış yüzeyindeki keselere aktarılır. Proteinlerin ve lipidlerin polisakkaritler 

ile birleşmesinide sağlar. Proteinlerin lipitlerle birleşerek lipoprotein halinde salınması da 

golgi ile sağlanır. Golgi aygıtının enzim ürünlerini içeren zimogen granülleri paketleyen 

zimogen granülleri oluştururken bir başka enzim dolu organelin de yapımını gerçekleştirir. 

Bu organel, içinde 50’den fazla enzim bulunduran lizozomdur. Lizozom enzimleri granüllü 

ER.’a bağlı ribozomlarda sentezlenmesi, bunların önce DER kanallarına oradan da geçiş 

vezikülleri ile golgiye taşınması, lizozomal enzimlerin golgi aygıtı içinde son ürün olarak 

paketlenmesi biçiminde gelişir. Bu işbirliğine kısaca GERL adı verilmiştir. Aynı zamanda 

GERL hidrolazlardan başka proteinlerin de doğruca lizozomlara taşınmasında direkt bir 

yol sağlamaktadır. 

Golgi kompleksi aynı zamanda GV ve büyüyen oositte kortikal granül sentezini 

gerçekleştirir. Kotikal granüller GV ve olgun oositte periferde lokalize olurlar. KG’ler 

golgi sisternalarının yanlarında şişmiş keseciklerden oluşur. Olgunlaşan KG’ler golgi 

zarında yoğun matriks ile gözlenir. Golgi olgun oositte az veya hiç gözlenmemesine 

rağmen döllenmiş pronükleer ovaryum ve erken embriyonik dönemde çok yaygın olarak 

gözlenir. Dolayısıyla olgunlaşmış oositte golgi aktivitesi ve kortikal granül sentezi 

tamamlanmış olarak gözlenir (43, 49, 50, 53). 
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Lizozomların en önemli görevleri hücre içi veya hücre dışı kökenli maddeleri hücre 

içinde sindirmektir. Bu organellerin aktivitesi olgunlaşma aşamasına bağlı olarak çeşitli 

formlarda bulunduğu gözlenir. Primer lizozom yoğun çekirdek içeren küçük veziküler zarı 

olan bir organeldir. Bu organellerde asit ve fosfat bulunur, muhtemelen de bunlar golgi 

membranı kaynaklıdır. Bunlar olgun oositlerde seyrek ancak yaşlı oosit ve embriyolarda 

sayıca fazla bulunurlar. İkincil ve üçüncül lizozomların GV oositte gözlenmesi atrezi 

olduğunu veya mevcut bir tuhaflık olduğunu gösterir (43, 49, 50, 53).  

Bizim çalışmamızda kontrol grubu dışındaki deney gruplarında gözlemlediğimiz 

hücrede sekonder lizozomun sayıca artırmış olduğudur. Sekonder lizozom gözlemlememiz 

hücrenin fagositik aktivitesi olduğunun göstergesidir. Golgi aygıtı granüllü endoplazmik 

retikulum ve lizozom olarak gösterdiğimiz organellerin işbirliğinin bir ürünüdür. Bu 

organeller özellikle stronsiyumda daha belirgin olarak gözlemlenmiştir. 

Annullat lamel (AL) terimi ilk kez Swift tarafından 1956’da oosit ve 

spermatositlerin stoplazmasında gören kaba fibröz sitoplazmik komponentleri tanımlamak 

için kullanılmıştır. AL, stoplazmada bulunur ve hem kromatin hem de laminadan yoksun 

çok sayıda yoğun biçimde paketlenmiş por kompleksleri ile delinmiş yassılaşmış membran 

sisterna yığınlarından oluşmuştur. AL 10-20nm’lik düzgün aralıklarla birbirine paralel ve 

üst üste yığılı lamellerden oluşur. AL, omurgasız ve omurgalı hayvanların üreme hücreleri 

ve neoplastik hücreleri gibi hızlı çoğalan hücrelerinde tamamlanmış bir organeldir. 

Genellikle stoplazmada bulunan AL, nükleer por kompleksine çok benzer yapıdaki çok 

yoğun por kompleksleri ile delikli çift membran içeren sıkça istif edilmiş tabakalardan 

meydana gelir. Genelde oositlerde ve erken embriyonik hücrelerde sitoplazmik membran 

yığınları şeklinde bulunurlar. 

AL özellikle birçok türde GV ve gelişmekte olan oositte, aynı zamanda embriyonik 

ve tümör hücrelerinde görülür. Bunların hepsinin ortak özelliği hızlı büyüme ve 

farklılaşmadır. Bununla beraber, olgun hücrelerde de küçük AL agregatlarının 

bulunduğuna dair raporlar vardır. 

AL, insanda M-II oositlerde pronükleer zarlarda bulunur, NPC’lerin (nükleer por 

kompleksi) nasıl ve ne zaman insan pronükleus gelişmesindeki NE’ye (nükleer zar) 

birleştiği ya da NPC ve AL’nin insan fertilizasyonunda ve zigot gelişmesinde oynadığı rol 

bilinmemektedir. Rawe ve ark. (2003) oositlerin M-I ve M-II, germinal vezikül (GV) 

safhalarında nadiren gözlenen AL’nin sperm penetrasyonundan sonra oositlerin sitoplazma 
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da bir araya toplandığını göstermiştir. AL, insan oositlerinde pronükleer zigottan GV 

oositlere kadarki alanda bütün safhalarda tanımlanmış. Bu çalışmanın sonuçları, insandaki 

sitoplazmik AL topluluğunun fertilizasyonu tetiklediği ve pronükleer gelişmeye eşlik 

ettiğini göstermiştir. 

AL, üreme hücrelerinde daha kolay gözlemlenebildiğinden onun fonksiyonu 

hakkındaki bilgiler, üreme hücrelerinin olgunlaşmaları sırasında yapılan morfolojik 

çalışmalardan elde edilmektedir. Bu gözlemlere dayanarak araştırmacılar AL hakkında 

bazı tahminler yapmaktadır. Bu tahminlerden birincisi, hücrede RNA transkripsiyon 

oranının artması ile AL’nin görünmeye başlaması arasında bir ilişki vardır, buna bağlı 

olarak da AL geçici bir organeldir. İkinci, AL membranın oluşumu protein sentezinden 

bağımsızdır, yani protein sentez inhibitörleri bu membran biriminin toplanmasını 

bloklayamaz. Üçüncüsü, bu organel hücrede bulunduğunda hücre içindeki diğer membranlı 

yapılarla yakın ilişkidedir. 

AL ağı ve hücredeki büyük membranlı yapılar arasında morfolojik devamlılık 

bulunduğu bildirilmektedir. AL membranları sıklıkla hücrede sentez yeteneği arttığı esnada 

gözlendiğinden, bu organelin diğer hücresel organellerin biyosentezi veya yıkımında yer 

alabileceği düşünülmektedir.  

Kessel, drosophila spermatositlerinde yaptığı bir seri çalışmada, AL’nin GER ve 

ribozomların toplanmasından ve paketlenmesinden sorumlu olduğunu göstermiştir. Çoğu 

kez GER’in AL sisternalarının son kısmı ile devamlılık göstermesi bunu desteklemekle 

birlikte, morfolojik bulguları destekleyen fizyolojik deliller yoktur. 

Yapılan bir çalışmada sığır oositlerinde AL toplulukları sperm oosit bağlanması 

yoluyla tetiklenmiştir. Bu süreç ayrıca M-II’de durdurulmuş oositlerin partenogenetik 

aktivasyonu yoluyla indüklenmiştir. Kalsiyum boşaltılması, oositlerin dokunularak 

önceden uyarılması çekirdek örtüsünde por komplekslerinin oluşumunu etkilemediği 

gözlenmiştir. Bu verilere dayanarak, bu nükleer por komplekslerinin başlangıçtan 

pronükleer yaklaşıma kadar ki normal pronükleer gelişimde gerekli olduğu söylenebilir. 

AL sırasıyla oosit mikrotübüllerinin yeniden organizasyonu ve oosit sitoplazmasına 

kalsiyum girişini kolaylaştırarak fertilizasyon esnasındaki nükleer por kompleksi 

dönüşümü ile ilişkili olabilir (49, 50, 53, 54). 
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Sutovsky ve ark. (1998) hücre içi kalsiyum dengesi ve mikrotübül düzeni 

bozulduğunda AL normal morfolojide meydana gelse bile peripronükleer alanda 

konumlanmadığı ve pronükleus gelişiminin bozulduğunu bildirmişler (21). 

TFF olguları konvansiyonel ICSI tedavisi ile sonuç alınamaması oosit aktivasyonu 

üzerine olan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Ancak bugüne dek piezoelektrik ve 

stronsiyum metodlarının oosit üzerindeki morfolojik olarak etkisinin olup olmadığı 

elektron mikroskobu (TEM) boyutunda incelenmemiştir. Bu anlamda çalışmalarımızın 

bulguları görülen değişikliklerin değerlendirilebilmesi için bir taslak teşkil etmekte olup 

aktivasyon modellerinin hücre içi yapıları etkilediği görülmüştür. Bu etkilenmenin 

yöntemin olumsuz bir etkisi olmasının ötesinde etkinliğinin bir göstergesi olabileceği 

görüşü ortaya çıkmıştır. Çünkü bu metotlarla elde edilen gebelik başarısı yadsınamaz bir 

oranda olup piezoelektrik pek çok çalışmada daha etkin bulunmuştur. Bizim çalışmamızda 

da piezoelektrik sonrası oosit ultrastrüktürel yapısında stronsiyum muamelesine nazaran 

daha ileri farklanmalar kaydedilmiştir. Ancak çalışmanın planlamasında aktivasyondan 

hemen sonra fiksasyon yapılması nedeniyle ileri gelişimde oositin akıbetinin 

incelenmesinin yerinde olacağı görüşündeyiz.  
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8. SONUÇ 

 

Çalışmamıza 25-55 yaş aralığında infertilite tedavisi gören ve mikroenjeksiyon 

uygulaması sonrasında döllenme elde edilemeyen intakt oosit örnekleri dahil edilmiştir. 

Çalışmamızda kullandığımız döllenmemiş oositlere rutin tedavi protokollerine girmeye 

başlamış olan stronsiyum muamelesi ve piezoelektrik aktivasyonu yöntemlerini 

uygulanmıştır. Kontrol oositleri (hiçbir aktivasyon uygulamasının gerçekleştirilmediği 

grup), piezoelektrik ve stronsiyum uygulanmış oositler olmak üzere örneklerimizi üç grup 

altında topladık. Bu aktivasyon ajanlarının oosit üzerinde olası negatif bir etkisinin olup 

olmadığını ortaya koymak adına tüm oositlerin ultrastrüktürel yapılarını geçirimli elektron 

mikroskobu (TEM) ile incelenmiştir. 

Çalışmamızdaki aktivasyon gerçekleştirilmiş olan oosit gruplarını kontrol grubu 

oositleriyle karşılaştırdığımızda; 

1. Piezoelektrik uygulanmış oositlerde ve stronsiyum uygulanmış oositlerin hücre 

hacminde küçülme gözlemlenmiştir. 

2. Piezoelektrik ve stronsiyum uygulanmış oositlerde hücre membran uzantısı olan 

mikrovillus yapılarının kontrol grubundan farklı olmadığı saptanmıştır. 

3. Piezoelektrik uygulanmış oositlerin hücrelerinde bulunan düz yüzlü endoplazmik 

retikulum veziküllerinde granüllü yapılar gözlemlenmiş olup, stronsiyum 

uygulanmış oositlerin hücrelerinde düz yüzlü endoplazmik retikulum 

veziküllerinde küçülme (büzülme) ve sayıca azalma gözlemlenmiştir. 

4. Piezoelektrik uygulanmış oositlerde düz yüzlü endoplazmik retikulumların 

etrafında yerleşim gösteren mitokondriler gözlemlenememiş olup hücrede dağınık 

halde bulundukları belirlenmiştir. Stronsiyum uygulanmış oositlerde de hücrede 

bulunan düz yüzlü endoplazmik retikulum vezikülleri etrafında yerleşim göstermesi 

gereken mitokondriler hücrede dağınık bir halde gözlemlenmiştir.  

5. Piezoelektrik uygulanmış oositlerdeki mitokondriyumların membran yapısında 

tahribat gözlenirken krista yapıları kontrol grubuna benzer bulunmuştur. 

Stronsiyum uygulanmış oositlerde ise mitokondriyumların hem membran 

yapılarında hem de kristalarında ciddi tahribatlar ve bunun dışında 

mitokondriumlarda şişme kaydedilmiştir. 
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6. Her üç grupta da kortikal granüllerde şişme gözlenmiş olup piezoelektrik ve 

stronsiyum gruplarındaki gözlenmiş olan kortikal granüllerin membranlarında 

tahribatlar saptanmıştır. Ancak piezoelektrik grubundaki oositlerin kortikal 

granüllerindeki tahribat ve yırtılmalar stronsiyum grubundakilere oranla daha az 

hasarlı bulunmuştur. 

Çalışmamızda oositlerin aktivasyonunu sağlamak amacıyla uygulanan stronsiyum ve 

piezoelektrik uygulamalarının geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile ultrstrüktürel 

incelemeleri sonucunda oosit membranında bulunan mikrovillus yapılarında, 

mitokondrisinde ve düz yüzlü endoplazmik retikulum yapılarında farklılıklar tespit 

edilmiştir.  

Sonuç olarak piezoelektrik ve stronsiyum ile aktive edilmiş oositlerde kontrol grubu 

oositlere nazaran ultrastrüktürel farklılıklar saptanmıştır. Oosit aktivasyonunda kalsiyum 

osilasyonunu takiben pronükleer gelişimde hücre iskeletinin önemli bir rol oynadığı göz 

önünde bulundurulacak olursa piezoelektriğin stronsiyuma göre daha etkin olabileceği 

düşünülebilir. Hücrede enerji kaynağı olarak fertilizasyonda da önemli bir yük kaldıran 

mitokonriyumların kontrol grubunun aksine hücre içine dağılmış olması yine dikkat çekici 

bir bulgudur.  

Her iki metotta da aktivasyon sırasında kullanılan medyum içeriği itibariyle 

oositlerde uygulama sırasında mikroskop altında da bir büzüşme meydana gelmektedir. 

Dolayısıyla oolemma zona pellusidan uzaklaşmakta ve perivitellin aralık açılmaktadır. 

Çalışmamızda aktivasyon uygulamasının hemen akabinde gluteraldehit ile fiksasyon 

gerçekleştiğinden belki de kültür süresinde geri dönüşümlü olabilecek bu büzüşmeyi 

saptamış olabiliriz. Bu durumun cevabı için döllenme ve klivaj aşamasında kadarki süreçte 

belli periyotlar için ultrastrüktürel görüntülemeler gerçekleştirilerek açıklık 

kazandırılabilir.  

Rutin uygulamalara giren bu her iki metodun fertilizasyon başarısı ve gebelik 

oranları üzerine olan etkilerinin de kıyaslanarak olası avantaj ve dezavantajlarının 

detaylandırılması son derece önemlidir.  Piezoelektrik metodu özellikle TFF hastalarında 

uzun yıllardır başarılı sonuçları ile kendini ispatlayan bir metod olup en büyük sınırlaması 

özel bir cihaza gereksinim duyulmasıdır. Bu sebepten dolayı pek çok bu merkez hastalarda 

oosit aktivasyonunu sağlamak amacıyla stronsiyum gibi kimyasal ajanlarla hücreyi 

muamele etme yoluna gitmektedirler. Ancak çalışmamızda da piezoelektrik uygulaması 



 
 

56 
 

sonrasında oositlerde ultrastrüktürel olarak daha az hasarlanma görülmesi yine bu metodun 

uygulamadaki üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu metodların oosit üzerine olası 

zararlarının daha net ortaya koyulabilmesi açısından örnek sayısının arttırılarak farklı 

testlere de tabi tutmak koşuluyla çalışmaların detaylandırılmasının yerinde olacağı 

görüşündeyiz. 
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