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SĠMGE VE KISALTMALAR 

 

5-HT2C :5-hidroksitriptamin (serotonin) reseptörü  

ACTB :Aktin 

ADCC :Antikora Bağlı Hücresel Sitotoksite 

AFMK :N1 Asetil-N2formil-5-Metoksikinüramin 

Bak :Bcl-2 proapoptotik aile üyesine ait protein 

BCB :Brilliant Cresyl Blue 

Bcl-2 :18. kromozom üzerinde yerleĢmiĢ apoptozda görev alan gendir. 

Bç :Baz Çifti 

BH4 :Tetrahidrobiopterin 

Ca :Kalsiyum 

cAMP :Siklik Adenozin Monofosfat 

CD4+T :Yardımcı T Lenfositi 

CD8+T :Sitotksit T Lenfositi 

cDNA :Komplementer DNA 

c-IAP2 :Sitokrom- Apoptoz Ġnhibitör Protein 2 

Cu :Bakır 

CV :Germinal vezikül 

dH2O :Distile Su 

dk :Dakika 

DNA :Deoksiribonükleik Asit 

EC :Enterokromafin Hücrelerde 

G Proteinleri :Guanin Nükleotit-Bağlayıcı Proteinler 



 

 

G6PD :Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenez 

GDM :Gestasyonel Diabetes Mellitus 

GH :Growth Hormonu (Somatotropin) 

GI :Gastrointestinal Sistem 

GM-CGF :Granulosit Makrofaj Koloni Uyarıcı Faktör 

GNRH :Gonadotropin Salgılatıcı Hormon 

GNTH :Ganotropin 

gr :Gram 

GSH-PX :Glutatyon Peroksidaz 

GSSG-RD :Glutatyon Redüktaz 

GTP :Guanozin Trifosfat 

HCI :Hidrojen Klorür 

HCO3 :Bikarbonat 

HDL :Yüksek Yoğunluklu Kolestrol 

HIOMT :Hidroksiindol-O-Metiltransferaz 

HMGB1 :Yüksek DeğiĢkenli Grup Proteinleri D1 

HOCI :Hipokloröz Asit 

HPA aksı :Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aksı 

IFN :Ġnterferon 

IgA :Ġmmünglobilin A 

IgG :Ġmmünglobilin G 

IL :Ġnterlökin 

IUGR :Ġntrauterin GeliĢme Geriliği 

IVF :Ġnvitro Fertilizasyon 



 

 

IVF-ET :Ġnvitro Fertilizasyon-Embriyo Transfer 

KCI :Potasyum Klorür 

LDL :DüĢük Yoğunluklu Kolestrol 

LH :Lüteinize Edici Hormon 

M :Molar 

M1 :Metafaz 1(OlgunlaĢmamıĢ) 

M2 :Metafaz 2(Olgun) 

Mel1a :Melatonin Reseptörü 1a 

Mel1b :Melatonin Reseptörü 1 B 

mg :Miligram 

mGLU 2/3 :Metapotropik Glutamat 2/3 

mm :Millimetre 

Mn :Mangan 

mRNA :Mesajcı RNA 

MSH :Melotropin 

MT :Melatonin Reseptörü 

NACI :Sodyumklorür 

NAT :N-Asetil Transferaz 

NFKB :Nükleer Faktör Kappa B 

NK :Doğal Öldürücü Hücreler  

NO :Azot Oksit 

NrF2 :Nükleer Faktör 2 

O.D :Optik  Dantisite 

O2 :Süper Oksit 



 

 

Oh :Hidroksit 

ONOO :Peroksinitrik 

p53 :Tümör Protein 53  

PCR :Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

pg/ml :Pikogram/Mililitre 

Pvn :Paraventriküler Çekirdek 
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1.ÖZET 

 

Melatonin vücutta hemen hemen her organ sisteminde etkisi bulunan önemli bir 

mediyatördür. Bu mediatörler vücutta birçok hormonun regülasyonunu ve organizmanın 

sirkadien ritmini düzenler. 

Amfofilik yapısı ve küçük moleküllü olması nedeniyle suda ve lipidlerde yüksek 

oranda çözünerek  dolaĢıma salıverildiğinde dokulara ve hücrelere kolaylıkla girebilmekte 

ve organizmada yaygın dağılım göstermektedir. 

Melatonin uykuyu düzenleme, kanser geliĢimi ve ilerlemesini önleme, yaĢlanmayı 

geciktirme gibi fonksiyonları bulunan güçlü antioksidan, hücre yenileyici ve bağıĢıklık 

sistemi düzenleyicisidir. Bunun yanı sıra üreme ve fertilite üzerinde önemli etkileri vardır. 

Süperoksit dismutaz (SOD) insanda mitokondri, sitoplazma ve ekstrasellüler ortamda 

bulunan antioksidan savunmasında çok önemli olup genleri 21. ve 6. kromozomların uzun 

kolunda, 4. kromozomun kısa kolunda lokalizedir. (21q22.1, 6q25.3 ve 4p15.3-p15.1). 

HMGB1 (Yüksek DeğiĢkenli Grup Proteinleri B1) insanda anti apoptotik etkisi 

bulunan önemli bir gendir. 

ÇalıĢmamızda kadın üreme hücreleri (oositler) ve erken embriyoların üzerinde  

melatonin reseptörlerinin gösterilmesi, bu reseptörlere bağlanan melatoninlerin SOD ve 

HMGB1 genlerinin expresyonları üzerinden fertilizasyon, embriyo geliĢimi ve gebelik  

baĢarısı üzerine etkilerinin olup olmadığının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla  

infertilite problemi nedeniyle tüp bebek gerektiren hastalardan oluĢturulan çalıĢma 

grubunda embriyo kültür medyumlarına melatonin eklenmiĢtir. Yine infertilite nedeniyle 

tüp bebek yapılan benzer özellikteki kontrol grubu hastalarının embriyoları ise melatonin 

içermeyen klasik kültür medyumlarında takip edilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. Her iki grup için  

vakaların artan embriyoları çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Bu embriyolardan alınan blastomer 

hücre yüzeylerinde Alexa Flour 488 ile iĢaretli Mel 1B (Melatonin 1B) reseptör antikoru 

kullanılarak immünofloresan iĢaretleme yapılmıĢ melatonin reseptör varlığı teyid 
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edilmiĢtir. Ayrıca yine fazla sayıda embriyo veya değiĢik geliĢim aĢamalarında olan 

yumurta hücrelerinden [M1 (Metafaz 1), M2 (Metafaz 2) veya GV (Germinal vezikül) 

oositler] Melatonin reseptörü (MT1) ekspresyonu gösterilmiĢtir. Yine bu hücrelerde SOD 

ve HMGB1 genlerinin ekspresyonları takip edilmiĢtir.  

ÇalıĢma grubu ve kontrol grubu arasındaki fertilizasyon, embriyo geliĢimi ve 

blastokist aĢamasına ulaĢma oranları karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlar dikkate alındığında 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmamıĢtır. 
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2.SUMMARY 

 

         Melatonin is a key factor which have crucial roles in nearly every system of the body. 

This factor organize, regulation of many hormones and circadian rhythm of the organism.  

Due to its small size and amphaphilic structure melatonin is highly soluble in both 

water and lipids which allows it to penetrate into cells and tissues once it is released to 

circulation. This property of melatonin leads to its presence in many tissues of the 

organism. 

Melatonin is a strong antioxidant which have key functions in regulation of sleep and 

immüne system, induction of cell renewal, inhibition of cancer progress, delay of aging. In 

addition to these functions melatonin also has key roles in fertilization. 

Superoxide dismutase ( SOD) whose genes are localized on q arms of chromosomes 

6, 21 and p arm of chromosome 4 (21q22.1, 6q25.3 ve 4p15.3-p15.1) encodes an enzyme 

which is found in cytoplasm, mitochondria and extracellular matrix of the cells and have 

important antioxidative effects.  

Highly Multivariate Group Proteins b1 (HMGB1)  is an important gene with 

antiapoptotic effects at cellular level. 

The main objective of this study is to demonstrate the presence of melatonin 

receptors on woman germ cells (oocytes) and early embriyo stages and to further 

investigate the effects of melatonin on fertilization rates, embriyo development and  

gestation success via regulation of  SOD1 and HMGB1 gene expression . 

We have compared the study group consisting of  IVF patients whose embriyos were 

cultured in mediums supplemented with melatonin, with control group consisting  of IVF 

patients  whose embriyos were cultured in mediums without melatonin to investigate the 

mentioned effects of melatonin. 
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We have demonstrated the presence melatonin receptor ( MT1)  using a confocal 

microscope after performing immüneflouresctent labelling of the receptor with Alexa Flour 

488 conjugated anticores . 

We have also demonstrated the gene expression of MT1 using surplus oocytes at 

different developmental stages (M1, M2, GV oocytes) . In addition we have investigated 

expression of SOD and HMGB1 genes. 

Evaluation of the results show that  there is no statististically significant differences 

between the study group and the control group in terms of  fertilization rates, embriyo 

development and  rate of oocytes reaching blastocyts stage. 
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3.GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Vücutta retina, beyin, hipofiz bezi baĢta olmak üzere dalak, lökosit, tiroid bezi, 

timus, endometrium, gastrointestinal sistemde ayrıca maternal gamet hücrelerinde 

melatonin reseptörü bulunmaktadır. Melatonin birçok fonksiyonunu reseptörler aracılığıyla 

gerçekleĢtirirken bazı fonksiyonlarını ise antioksidan özelliği sayesinde gerçekleĢtirir. 

Melatonin reseptörlerine bağlanarak sirkadiyen ritmin düzenlenmesi, kan basıncının 

ayarlanması, retinal fizyoloji, osteoblast farklılaĢmasında, mevsimsel üreme ve ovaryum                

fonsiyonunu düzenlenmesi gibi birçok fonksiyonu vardır. Ovulasyon öncesi foliküler 

sıvıdaki melatoninin konsantrasyonu periferik serumdaki konsantrasyonunun 3 katıdır. Bu 

durum melatoninin memeli oositlerinin maturasyonu ve geliĢiminde önemli bir rol 

oynayabileceğini düĢünülmektedir. Ayrıca melatoninin reseptörüne bağlanarak insan 

granüloza hücrelerinde doğrudan progesteron üretimini düzenlediği gibi FSH (Folikül 

Stimüle Edici Hormon) ve LH (Lüteinize Edici Hormon) reseptör gen ekspresyonunu ve 

GnRH (Gonadotropin salgılatıcı hormon) gen ekspresyonuüzerinede etkisi vardır. 

Melatoninin fonksiyonu ile ilgili en önemli bulgulardan biri de reaktif oksijen türlerini 

inhibe etmesidir. 

Melatonin seviyesi gece 20.00-23.00 arası yükselirken saat 01.00-05.00 arası doruk 

değerlere ulaĢır ve gündüz düĢer. Melatoninin gündüz düzeyi 0-20 pg/ml 

(pikogram/mililitre) iken gece düzeyi 20-200 pg/ml yi bulabilmektedir. O halde maternal 

gamet hücrelerinde bulunan melatonin reseptörlerinin bu sirkadiyen ritimden 

etkilenebileceği kaçınılmaz bir Ģekilde akla uygun gelmektedir.  

Bu çalıĢma ile kadın üreme hücreleri (oositler) ve erken embriyoların  üzerinde  

melatonin reseptörleri gösterilerek, bu reseptörler üzerinden melatoninin embriyo geliĢimi 

üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla embriyolar sirkadiyen ritme uygun olarak 

melatonine maruz bırakılmıĢlardır. Diğer yandan melatoninin embriyolar üzerine etki 

mekanizmasını ortaya koyabilmek için melatoninin SOD ve HMGB1 genleri üzerinde 

ekspresyonu takip edilmiĢtir. 
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ÇalıĢmanın laboratuvar ve genetik uygulamalar kısmında immünofloresan 

iĢaretleme yoluyla embriyo (blastomer hücre) membranlarında melatonin reseptörü 

gösterilmiĢtir. Ayrıca yine embriyo (blastomer hücre) örneklerinde melatonin reseptör 

geninin varlığı PCR yöntemi ile ortaya konulmuĢtur. Bunu takiben kültür ortamında 

melatonine maruz bırakılmıĢ olan embriyo örneklerinde SOD ve HMGB1 gen 

ekspresyonlarında artıĢ gösterilerek melatoninin etki yolağında bulunan genler üzerinden 

melatoninin etkisi monitörize edilmiĢtir. Böylece çalıĢmamıza temel teĢkil eden melatonin 

hormonunun embriyo kalitesi ve gebelik baĢarısında rolü olduğu yönündeki hipotezimizin 

moleküler mekanizması ortaya konulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda melatoninin embriyonel geliĢim üzerine etkileri embriyonel 

skorlama yöntemiyle değerlendirilerek kontrol grubundan istatistiksel olarak pozitif 

anlamlı bir farkın oluĢması beklenmektedir. Anlamlı sonuçlar elde edildiği taktirdeembriyo 

kültür medyumlarında melatoninin kullanılması önerilecektir. Bu sayede melatoninin 

kuvvetli antioksidan özelliğinden yararlanılarak tüp bebek uygulamalarında arttığı Ģüphe 

edilen özellikle kardiyovasküler anomaliler baĢta olmak üzere fetal anomali riskinin 

azaltılması sağlanabilecektir. Diğer yandan özellikle melatoninin antioksidan etkilerinin 

embriyo kalitesi ve gebelik baĢarısı üzerine etkileri saptanmaya çalıĢılacaktır. 
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4. GENEL BĠLGĠLER 

 

Pineal bez (epiphysis cerebri, corpus pineale, glandula pinealis), önemli bir 

nöroendokrin organdır. Ġnsanda, colliculus superior‟lar, pulvinar thalami ve splenium 

corporis callosi arasında yerleĢmiĢ olan corpus pineale, küçük, konik Ģekilli bir organ 

olup, 5-8 mm (milimetre) uzunluğunda, 3-5 mm geniĢliğinde ve 120-150 mg (miligram) 

ağırlığındadır. Pineal bezden 2 ana grup endojen madde salgılanmaktadır. Bunlar 

indolaminler ve peptidlerdir. Ġndolaminler adı altında salgılanan en önemli hormon ise 

melatonindir (1,2). 

Melatonin memelilerin pineal bezi (epifiz bezi) tarafından sentezlenen  nöroendokrin 

bir hormondur ve doğal bir nörotransmitterdir (3). 

 

4.1.MELATONĠN TARĠHÇESĠ 

 

Pineal bezin varlığı çok eski zamanlardan itibaren bilinmektedir. Herofilus ilk defa 

M.Ö. 3. yüzyılda pineal bezi keĢfetmiĢtir. Descartes ve Vasalius bezin yapısını incelemiĢ 

ve ruhun oturduğu yer olduğuna inanmıĢlardır. Melatonin, ilk kez 1958 yılında Lerner 

tarafından pineal bez kaynaklı bir molekülün kurbağanın koyu renkli derisinin rengini 

açması ve kurbağa derisinin pigment hücrelerindeki melatonin granüllerinin aglütine 

etmesiyle tanımlanmıĢtır. Ancak memelilerde pigment üzerine etkisinin olmadığı 

anlaĢılmıĢtır (1). 

 

4.2. MELATONĠN METOBOLĠTLERĠ 

 

        Kandaki melatonin, % 60-70 oranında albumine bağlı olarak bulunur. Melatoninin 

yarı ömrü 3-45 dk (dakika)‟dır (4,5). Melatoninin primer metabolize olduğu yer 

karaciğerdir, % 92-97 oranında ilk geçiĢ metabolizmasına uğrar. En önemli metaboliti de 

6-hidroksimelatonindir. 6-hidroksimelatonin konjuge edilerek metabolitleri idrarla atılır. 
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YaklaĢık % 50-80 oranında sülfat derivelerine, % 5-30 oranında glukronid derivelerine 

dönüĢtürülür. Melatoninin % 1‟den çok az bir kısmı değiĢmeden atılır (4,6). Ġdrardaki 

baĢlıca metaboliti 6-hidroksimelatonin sülfat (6-sülfatoksimelatonin)‟dir. Ġdrarda 6-

sülfatoksimelatonin atılımı serum melatonin konsantrasyonu ile yakın iliĢki gösterir (4, 6-

10). 

 

4.3. MELATONĠN KĠMYASAL YAPISI 

 

N-asetil 5-metoksi triptamin olarak da bilinen melatonin hormonu özellikle gece 

saatlerde epifiz bezi (pineal gland) tarafından salgılanır. Vücutta birçok biyolojik ve 

fizyolojik düzenlemelerde görev alır. Ġnsan biyoritmi (sirkadien ritim) üzerine etkili bir 

hormondur. Ana görevi vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamaktır. 

Hücrelerin yenilenmesine ve bağıĢıklık sistemine katkısı iyi bilinen iĢlevlerinden 

birkaçıdır (3). 

 

 

ġekil 1. Melatoninin kimyasal yapısı (11). 

 

4.4.MELATONĠNĠN FARMAKOKĠNETĠĞĠ 

 

Suda kısmen ve lipidlerde yüksek oranda çözünen melatonin dolaĢıma 

salıverildiğinde dokulara ve hücrelere kolaylıkla girebilmektedir. Jelatin kapsüller yada 
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tablet Ģeklinde oral uygulanan melatonin insanda yaklaĢık 60 dk‟da pik plazma düzeyine 

ulaĢır. Bifazik eliminasyon yarılanma ömrü 3 ve 45 dk‟dır. Oral uygulamada ilk geçiĢ 

etkisine maruz kalır. Melatonin esas olarak karaciğerde önce hızla 6-hidroksidopamine, 

sonra bir dizi reaksiyon ile N-asetil-5-metoksi-6-hidroksitriptamin‟e ve daha sonra da 

sülfat veya glukronid ile konjuge olarak 6-sülfatoksimelatonin‟e (veya 6-

hidroksimelatonin sülfat) dönüĢür ve idrar ile atılır. Ġdrarda %1 oranında değiĢmemiĢ 

Ģeklinde bulunmaktadır. Son yıllarda tükürükdeki melatonin düzeyi de pineal 

fonksiyonların bir göstergesi olarakkabul görmektedir (11). 

 

4.5.MELATONĠN SENTEZ VE METABOLĠZMASI 

 

Karanlık bilgisi, retinadaki fotoreseptörlerce alınır ve monosinaptik 

retinohipotalamik yol ile hipotalamustaki SCN (suprakiazmatik nükleus) ‟ye iletilir. Bu 

yapı otonom, merkezi ve sirkadyen olarak çalıĢmaktadır. Buraya gelen impulslar daha 

sonra PVN (Paraventriküler Çekirdek) ‟ye geçer ve oradan da medial ön beyin sapında ve 

retiküler formasyonda birleĢerek omuriliğin intermediolateral nükleusuna giderler. 

Buradan sempatik sinir sisteminin preganglionik adrenerjik sinirleri ile alınan uyarılar 

SCG (Süperior Servikal Ganglion) ‟ye götürülür. SCG‟den kaynaklanan son sempatik 

bilgi ise pineal beze ulaĢır. Sempatik sinirler, epifiz bezinin paranĢim hücreleri üzerindeki 

terminallerde günlük karanlık-aydınlık değiĢimlerine göre ritmik Ģekilde norepinefrin 

salgılarlar. Bu madde pinealosit membrandaki B-adrenerjik reseptörlerce tanınır, buna 

bağlı olarak siklik nükleotid sistem uyarılır (12). 

Melatonin sentezinde öncü madde olan triptofan, pineal bez tarafından plazmadan 

alınır. Triptofan esansiyel bir aminoasittir ve zorunlu olarak besinlerle dıĢarıdan alınması 

gerekmektedir. Pinealositlerde triptofan, triptofan hidroksilaz ile öncelikle 5-

hidroksitriptofan‟a hidroksillenmektedir. Burada görev alan triptofan hidroksilaz enzimi 

nörotransmitter olarak bilinen serotonin üretim yolağının ilk enzimidir ve yolağın hız 

kısıtlayıcı basamağını oluĢturmaktadır. Triptofan hidroksilaz enzimi, BH4 

(Tetrahidrobiopterin) ve O2 (Süperoksit) ‟yi kofaktör olarak kullanır. Yine buradaki 
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reaksiyonda B6 vitamini koenzim olarak görev yapmaktadır. OluĢan 5-hidroksitriptofan, 

nörotransmitter olan serotonin ve melatonin sentezi için doğal olarak ortaya çıkan bir ara 

metabolittir. 5-hidroksitriptofan kan-beyin bariyerini kolayca geçebilir. AĢırı miktardaki 

triptofanın B6 vitamini ile birlikte verildiğinde metabolize edilerek vücuttan atıldığı 

düĢünülmektedir. 5-hidroksitriptofan, L-aminoasid dekarboksilaz enzimi aracılığıyla 

karboksil grubunu kaybederek 5-hidroksitriptamin‟e (Serotonin) dönüĢür. 5-

hidrositriptamin kan-beyin bariyerini geçemez. Serotonin daha sonra NAT (N-Asetil 

Transferaz) enzimi aracılığı ile asetillenerek N-asetilserotonin‟e dönüĢür. N-

asetilserotonin ise HIOMT (Hidroksiindol-o-Metiltransferaz) ile melatonine dönüĢür 

(ġekil-1). Gece saatlerinde serotonin miktarının azalması melatonin sentezinin 

artmasından yani serotoninin melatonine dönüĢmesinden kaynaklanmaktadır. 

          Hayvan deneylerinde NAT enzimi aktivitesinin ve dolayısıyla melatoninin kan 

düzeyinin karanlıkta zirve yaptığı gösterilmiĢtir. Bu periyod, pineal bezde norepinefrinin 

dönüĢümünün ve bezi innerve eden sempatik sinir liflerinden kaynaklanan spontan 

aktivitenin tepe yaptığı saatlere rastlamaktadır. IĢığa maruz kalındığında ise bu sempatik 

aktivite baskılanırken NAT enzimi aktivitesi ve melatonin kan seviyesi hızla azalmaktadır.
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ġekil 2 :Melatonin Sentezi, Ara Kademeleri ve Görev Alan Enzimler (3) . 

 

4.6. MELATONĠN SENTEZ YERLERĠ 

 

Melatonin, memelilerin baĢlıca beyninde serebral yarımküreler arasındaki pineal 

bezden ve ayrıca retina, lens ve kemik iliği hücreleri, safra ve gastrointestinal sistemden 

sentezlenip salgılanan bir hormondur. Pineal bez kan dolaĢımındaki melatonin miktarının 

yaklaĢık %80‟ini sentezler. Ancak bu sentezlenen miktarın kan dolaĢımındaki melatonin 

düzeyine katkısı çok küçüktür (3). 

 Retinada sentezlenen melatonin retinal pigment epitel fonksiyonunun ve 

fotoreseptörlerdeki gece-gündüz varyasyonuna karĢı retinanın vereceği yanıtın 

düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Deride; pigment granüllerin değiĢiminden ve derin 
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dokuların güneĢin zararlı radyasyonuna karĢı korunmasından sorumlu olan melatonin, 

gastrointestnal kanalda enterokromofin hücrelerde sentezlenmekte ve post-prandial olarak 

dolaĢıma salıverilmektedir. Safrada sentezlenen melatonin ise okside kolesterol türevlerine 

ve safra asitine karĢı safra yollarının mukozasını ve epitelini oksidatif hasara karĢı 

korumaktadır (11). 

 

4.7.MELATONĠN SENTEZĠNĠ ETKĠLEYEN BAġLICA FAKTÖRLER 

 

Melatoninin sentez ve salınmasını etkileyen birçok faktör olsa da en önemli etken 

ıĢıktır. Bir baĢka ifadeyle aydınlık-karanlık; gündüz-gece ritmi melatoninin sentezinin ve 

salınımının düzenlenmesinde rol oynar. Bu düzenleme mekanizması, “fotonöroendokrin 

kontrol” olarak tanımlanmaktadır. Pineal melatonin sentezindeki sirkadiyen ritmin 

sekronizasyonunun yanı sıra ıĢık, melatonin sentezini akut olarak da baskılayabilir. 

Özellikle, gece süresince gözlerin yapay ıĢığa maruz kalması melatoninin sentez ve 

salınımında hızlı bir düĢüĢe neden olmaktadır (13). 

IĢığın dalga boyu ve Ģiddetininde melatonin sentezi üzerine etkisi vardır. Örneğin; 

mavi ıĢık melatonin baskılanmasına neden olurken mavi ıĢıkla birlikte kırmızı ıĢık 

uygulanmasının ise melatonin sentezi üzerinde hiç bir etkisi yoktur (14). 

IĢık uyaranının parlaklığı arttıkça, melatoninin baskılanması da artmaktadır (13). 

Serum melatonin düzeyi, yaĢa göre değiĢmektedir. Yenidoğanda kan melatonin 

düzeyi düĢüktür. Üçüncü aydan sonra melatonin düzeyi ritmik özelliğini kazanır. 

Melatonin anne sütüne geçer ve bununla beraber bebeklere geçmektedir. Bu nedenle anne 

sütü ile beslenen bebeklerin sirkadiyen organizasyonları daha çabuk geliĢmektedir. En 

yüksek melatonin düzeyi 3ve 5 yaĢları arasındadır. YaĢlılıkta gece melatonin salınım 

amplitüdü azalır ancak bunun aksini iddia eden çalıĢmalar da mevcuttur. Nokturnal 

melatonin seviyesinde çocuklarda ve ergenlerde (1-20 yaĢ) görülen azalmanın vücut 

ağırlığıyla ve vücut yüzey alanı ile korelasyon içinde olduğu fakat daha ileri yaĢlarda bu 

korelasyonun devam etmediği bildirilmiĢtir. Çocuk ve ergenlerin serum melatonin 
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düzeyleri ile vücut ağırlıkları arasındaki bu negatif korelasyon, belirtilen yaĢ aralığında 

serum melatonin seviyesinde gözlenen azalmanın vücut ebatlarının artmasından 

kaynaklandığını düĢündürmektedir (15). 

Melatoninin salgılanması mevsimlik farklılık da gösterir. Yazın daha geç salınırken, 

kıĢın salınım daha erken baĢlar. Uzun süreli melatonin sekresyonu kısa günlerde, kısa 

süreli melatonin sekresyonu uzun günlerde görülür (16). 

Pineal bezde sonlanan sempatik postganglioner liflerden noradrenalin salınır. 

Pinealositlerde bulunan β1 reseptörleri ile noradrenalinin etkileĢmesi sonucunda 

membrandaki adenilat siklaz aktive olur ve sitoplazmada cAMP (Siklit Adenozin 

Monofosfat) artar. cAMP artıĢı ilgili enzimlerin aktivasyonu ile melatonin sentezinin 

artmasına neden olur. Meletonin sentezinin yaklaĢık % 85‟inden β1 reseptörlerinin 

uyarılması, yaklaĢık % 15‟inden ise α1 reseptörlerinin uyarılması sorumludur (17,18). 

Melatonin oluĢur oluĢmaz hemen kana bırakılır, bu yüzden pineal bezde melatonin 

oluĢumu yükseldiği anda kandaki seviyeleri de yükselmektedir. Melatonin kanda daha çok 

plazma proteinlerine bağlı olarak bulunur. Melatoninin albümine bağlı bulunması idrarla 

atılımını sınırlar. Ġdrarda melatoninin ancak % 1 kadarı formu değiĢmemiĢ olarak bulunur 

(19). 

 Ayrıca ortam sıcaklığı, hormonlar ve manyetik alanlarda melatonin sentezine etki 

eder (17,18). 

 

4.8.MELATONĠN RESEPTÖRLERĠ 

 

Melatonin reseptörlerinin 3 grubu tanımlanmıĢtır. Bu reseptörler MT1 [yüksek 

afinite (pikomolar)], MT2 [düĢük afinite (nanomalar)] ve yakın zamanda bulunan (guanin 

redüktaz ailesine ait olan) MT3 reseptörleridir. 

MT1, yüksek afiniteli, GTP (Guanozin Trifosfat) bağlama proteinleri ailesinin bir 

üyesidir. MT1 reseptörlerinin aktivasyonu hedef hücrelerde adenilat siklaz aktivitesinin 

baskılanmasına neden olur. 
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MT2 ve MT3 reseptörleri ise düĢük afiniteli, fosfoinositol hidrolizi ile etki gösterir 

ancak dokulardaki dağılımları henüz tam olarak belirlenmemiĢtir (20,21). 

MT1 reseptörlerinin aktivasyonu G proteinleri (Guanin nükleotit bağlayıcı 

proteinler) aracılığı ile adenilat siklaz inhibisyonu sonucu cAMP düzeyinde düĢmeye 

neden olur. MT1 reseptörleri olasılıkla renal fonksiyon, uyku, sirkadyen ritim ve üreme 

iĢlevine katılmaktadır. MT1 reseptörünün Mel1a ve Mel1b olmak üzere iki alt tipi vardır. 

(22). 

Son zamanlarda MT2 reseptörüne benzer bağlayıcı profil gösteren bir protein Suriye 

kobayı (Hamster) böbreğinden elde edilmiĢ ve MT3 olarak adlandırılmıĢtır. AraĢtırmalar 

bu proteinin detoksifikosyonda yer alan bir enzim olan insan GSSG-Rd2(Guanin Redüktaz 

2)‟ye %95 benzerlik gösterdiğini saptamıĢtır. Ancak bu proteinle ilgili pek fazla bilgi 

bulunmamaktadır (23). 

Sinyal ileti sistemlerinde görev alan ve melatonin reseptörlerinden aldıkları 

sinyalleri hücre içine aktaran moleküller ise heterotrimerik G proteinleridir. 

 

4.9.MELATONĠNĠN  NON-ENDOKRONOLOJĠK ETKĠLERĠ 

 

4.9.1.Melatonin ve Ġmmun Sistem 

 

  Melatonin salgısının inhibisyonu immün cevabı azaltıcı bir etkiye sahiptir. 

Melatonin sentezinin engellenmesi durumunda humoral ve hücresel immün reaksiyonlarda 

azalma gözlenirken, melatonin verilmesi immün fonksiyonu yeniden uyarmaktadır. 

Ġmmün yanıt, MHC-1 (Major doku uygunluk kompleksi-1) molekülleri ile T 

hücrelerinin aktive edildiği, özellikle de hücre ici patojenlere karĢı baĢlatılan hücresel 

immün yanıt ile MHC‐II‟ ler tarafından Th2 (Tip 2 yardımcı T hücreleri) hücrelerine 

antijenlerin sunulması ve B lenfositlerinin aktive olarak antikor üretmesi ile etkinlik 

gösteren humoral immün yanıt olarak ikiye ayrılmaktadır. Melatoninin immün sistem 

hücrelerini melatonin reseptörleri aracılığı ile etkilediği düĢünülmektedir. Lökositler ve 
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lenfositler üzerinde saptanan melatonin reseptörleri bunun kanıtı olarak gösterilmektedir. 

Lenfositler üzerindeki melatonin reseptörleri çoğunlukla CD4+T (yardımcı T lenfositleri) 

lenfositleri, CD8+ T  (sitotoksit T lenfositleri) lenfositleri ve B hücrelerinde bulunmuĢtur. 

Ayrıca melatoninin bu reseptörler aracılığı ile uyarılmıĢ lenfositlerin proliferatif yanıtını 

modüle etmektedir. Melatonin, periferal kandaki mononükleer hücrelerde IL (Ġnterlökin)-

2, IL-6, IFNγ (Ġnterferon gamma), IL-1 ve IL-12 sitokinlerinin üretimini uyarmaktadır. 

Mukozal immünitede etkinlik gösteren IgA (Ġmmünglobilin A)   ile melatonin iliĢkisinin 

incelendiği bir çalıĢmada ise idrarda melatonin artıĢı ile salyada IgA artıĢı arasında 

korelasyon olduğu saptanmıĢtır. Mukozal immün yanıt için özellikle önemli olan IgA 

seviyesindeki bu artıĢ enfeksiyona bağlı hastalıklardan korunmada önemli bir veridir. 

Ayrıca melatonin NK (doğal öldürücü hücreler) ve monosit sayılarında artıĢa neden 

olduğu bilinmektedir.  

Melatonin‟in immün sistem üzerindeki bir diğer önemli etkisi ise ADCC (antikora 

bağlı hücresel sitotoksisite) ‟yi arttırmasıdır. 

 

4.9.2.Melatonin ve Viral Enfeksiyonlar 

 

Melatonin, viral enfeksiyonlarda oluĢan yüksek oksidatif stres ve inflamatuar 

hasarlar için potansiyel tedavi edicidir. Viral enfeksiyonlarda oluĢan serbest radikaller 

[O2,NO (nitrikoksit) ve türevleri, OH (hidroksil) ve ONOO (peroksinitrit)] hücrenin 

esansiyel yapılarına [lipid, protein ve DNA (Deoksiribonükleik asit)] hasar verir. Hücrede 

oluĢan bu hasarlar ise bazı viral enfeksiyonlardan kaynaklanan hastalıkların sebebidir. 

Hücredeki serbest radikallerin etkileri antioksidanlar tarafından ortadan kaldırılabilir. Viral 

enfeksiyonlara karĢı melatoninin koruyucu etkisinin mekanizması serbest radikal süpürücü 

olması, antioksidan enzim indükleyici etkisi, immün sistem fonksiyonlarındaki pozitif 

düzenleyici olması, inflamasyonu inhibe edici rolü ve programlanmıĢ hücre oluĢumundaki 

regülatör fonksiyonları ile açıklanabilir (24). 
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4.9.3.Melatoninin Kanserle ĠliĢkisi 

 

Kanser bağıĢıklık reaksiyonlarını baskılar. Melatonin kanser geliĢmesini durdurucu 

yönde etki gösterir. Mevsimlerin kanser geliĢmesi üzerindeki etkisi melatoninle orantılıdır. 

Gecelerin uzun sürdüğü kıĢ aylarında melatonin üretimi fazladır ve bu dönemde tümör 

geliĢmesi yavaĢlar. Ġlkbahar veyaz aylarında geceler kısa, melatonin üretimi daha azdır bu 

nedenle tümör geliĢimi artar.  

Kanser tedavisinde melatonin, IL-2 ile birlikte kullanılmaktadır. IL-2‟nin 

antikanserojenik etkisi çok yüksek dozlarda ortaya çıkar ve tek baĢına kullanıldığında 

ciddi toksik etkileri bulunur. Melatonin ve IL-2 kombinasyonunda, melatonin IL-2‟nin 

istenilen etkisini artırır ve böylece etkin IL-2 dozunun azaltılmasısağlanmıĢ olur. 

Melatonin sağlıklı hücrelerde apoptosis oluĢumunu engelleyici özelliğe de sahiptir (25). 

Melatonin anti-kanser etkisinin yanında kronobiyolojik düzenleyici, antioksidan ve 

immün destekleyici özellikleri de kanser süreciyle iliĢkilidir. 

4.9.3.1.Melatoninin Doğrudan Anti-Kanser Etkisi 

  

Kanser hücresi büyüme faktörlerinden olan linoleik asitin kanser hücresine giriĢini 

sağlayan reseptörlerini azaltmaktadır. Melatonin sitoplazmaya reseptörü olan 

Ca(Kalsiyum) kalmodulin ile bağlanır. Melatonin kalmodulini kalsiyumdan uzaklaĢtırarak 

hücre siklusunu yavaĢlatır ve böylece melatonin tümörün büyümesini engeller. 

 

4.9.3.2.Bir Kronobiyolojik Düzenleyici Olarak Melatonin 

 

Melatonin önemli bir epigenetik düzenleyicidir. Epigenetik mekanizmalar, kanser 

oluĢum sürecinde TSG (tümör supresör gen) suskunlaĢmasına neden olur ve hücrelerdeki 

protoonkogen/TSG dengesini bozar.  

Kansere oluĢumunda protoonkogenler ve TSG arasındaki denge önemidir. Bu 

dengenin devamlılığı için hücrelerdeki melatoninin genlerinin hassas ve dengeli bir 
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Ģekilde ekspresyonu gerekir. Bu dengeyi bozan etmenler hücrelerin  kansere olan eğilimini 

artırır (26). 

 

4.9.4.Melatoninin Antioksidan Etkisi 

 

Oksidatif doku hasarına yol açan bazı toksinlerle oluĢan oksidatif stres melatonin 

tarafından önlenir. Melatonin hem suda ve hem de lipid fazda çözünebildiğinden tüm 

intrasellüler komponentlere rahatlıkla ulaĢır ve hücre zarını, organelleri ve çekirdeği etkin 

bir Ģekilde serbest radikal hasarından korur. Melatonin hücre zarının dıĢ yüzeyine 

bağlanarak radikalleri membrandan önce tutar ve onları detoksifiye ederek membranı 

korur. Mitokondriyal solunumda oluĢan O2, H2O2 ve OH gibi radikallerin üretimini de 

azaltır. Çekirdeğe kadar ulaĢabilme özelliği, DNA‟nın oksidatif hasara karĢı korunmasını 

sağlar. Diğer antioksidanların aksine fazla kullanımda toksik bir etki göstermez. Adezyon 

moleküllerinin ve proinflamatuvar sitokinlerin sentezini azaltır. Melatonin antioksidan 

olarak serbest radikalleri 3 Ģekilde ortadan kaldırır: 

4.9.4.1. Direkt Antioksidan Etki 

Melatonin en güçlü antioksidanlardan biridir. Diğer antioksidanlardan farklı olarak, 

melatonin yayılmakta olan lipid peroksidasyonunu peroksil radikalini yakalayarak 

sonlandırmaktadır.  

Melatonin NO oluĢumunu azaltan en güçlü indoldur. Melatonin ONOO‟in yol açtığı 

oksidasyonu önler, nitrasyona uğrayarak ONOO‟yi detoksifiye eder ve ayrıca 

denitrotirozin oluĢumunu baskıladığı gösterilmiĢtir.  

Melatonin OH, H2O2, O2, HOCl (Hipokloröz Asit), NO, ONOO gibi oksidatif strese 

yol açabilen serbest radikalleri detoksifiye ederek onların biyomoleküller üzerindeki 

zararlı etkilerinden korur. Melatoninin antioksidan özelliği, yapısında bulunan pirol 

halkasından kaynaklanır. O2 varlığında, melatoninin pirol halkasındaki indolamin 

enzimatik ya da nonenzimatik olarak yıkılarak, AFMK (N1-asetil-N2-formil-5- 

metoksikinüramin) oluĢur ve buda melatonine serbest radikalleri tutma özelliği kazandırır. 
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4.9.4.2.Antioksidan Enzim Aracılı Etki 

  

Melatonin, SOD, GSH-Px (Glutatyon peroksidaz), GSSG-Rd, G6PD (glukoz-6-fosfat 

dehidrogenaz) ve g-glutamilsistein sentetaz gibi bazı antioksidan enzimlerin gen 

ekspresyonlarını artırarak ve oksidatif stresi engeller. Melatonin hayvanlarda plasentadan 

geçerek fetusdaki SOD aktivitesini artırır. 

 

4.9.4.3.Prooksidan Enzim Aracılı Etki 

 

Melatonin bazı prooksidan enzimleri inhibe ederek, serbest radikal oluĢumunu 

azaltır (27). 

 

4.9.5.Melatonin’in Bazı Ġlaç Toksisitesini Azaltıcı Ve Etkinliğini Artırıcı Etkileri 

 

Melatonin birçok ilacın neden olduğu çeĢitli dokularda oksidan hasarla oluĢan yan 

etkilere karĢı koruyucu etki gösterir ve bu ilaçların neden olduğu yan etkileri azalarak 

tedavinin etkinliğini artırır. 

 

4.9.6.GI (Gastrointestinal)  Sistem Ve Melatonin 

 

GI kanalda özellikle EC (Enterokromafin hücrelerde) yüksek konsantrasyonlarda 

melatonin bulunur. Melatoninin sadece pineal orijinli değildir. Melatonin sentez enzimi 

olan HIOMT ve prekürsörü olan serotonin intestinal mukozadaki EC‟de bulunduğu 

belirlenmiĢtir. Melatonin GI kanalda uniform bir dağılım göstermez, farklı bölümler farklı 

konsantrasyonlarda melatonin içerir.  
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Melatoninin duodenumda epitel hücreler üzerindeki reseptörleri aracılığıyla HCO3 

(bikarbonat) sekresyonunu artır. Melatoninin GI sistemde reseptör aracılı etkilerine 

ilaveten bu sistemde non-reseptör aracılı etkileri de vardır. Melatoninin serbest radikalleri 

uzaklaĢtırarak GI kanalda ülser oluĢumunu azaltıcı etki gösterir. 

 

4.9.7.Melatonin ve Uyku 

 

Uyku üzerine etkilerinin muhtemelen kronobiyolojik etkileri olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca melatoninin damarlardavazolilatör etkiye bağlı olarak iç sıcaklık düĢürerek uykuyu 

indüklediği, uykuya dalıĢ süresini kısalttığı ve uyku kalitesini arttırdığı bilinmektedir. 

 

4.9.8.Melatoninin SSS’deki Nörodejeneratif Olaylara Etkileri 

 

Beyin dokusunun oksidatif hasara oldukça duyarlıdır, bu durum yaĢlanma ile birlikte 

makro moleküllerde oksidatif hasar birikimi ve inflamasyon geliĢimi Ģeklinde ilerler. 

Melatonin yaĢa bağlı geliĢen SSS fonksiyonlarındaki değiĢime karĢı koruyucudur. YaĢlı 

hayvanlarda yapılan çalıĢmada melatoninin nörogenezi artırdığı belirlenmiĢtir. 

Nörodejeneratif hastalıklar genellikle beyinde yaygın bir hasar oluĢmadan önce 

teĢhis edilememektedir. Örneğin Parkinson hastalarında teĢhis konulduğunda substantia 

nigradaki dopaminerjik nöronların %75‟i kaybedilmiĢtir. Melatonin sekresyonu yaĢla 

birlikte azalma gösterdiğinden yaĢlanma ile birlikte nöronal apoptoz da artmıĢtır.  

 

4.9.9.Melatonin ve Migren 

  

 Melatonin reseptörlerinin serebral arterlerde varlığının gösterilmesi, kanbasıncını 

düĢürmesi, melatoninin arter düz kaslarını gevĢetmesi, tümüyle melatoninin serebral kan 

akımını değiĢtirerek migreni engellemesini açıklamaktadır (11). 
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4.9.10.Melatonin ve Psikiyatrik Hastalıklar 

 

Depresyon hastalarında gece melatonin düzeyi genellikle düĢüktür. Melatonin 

depresyon hastalarında uykuyu düzenleyerek depresyonu azaltır. Fakat melatonin 

fazlalığında tam tersi bir tepki görülür.  

IL-2‟nin melatonin salınımını engelleyici etkisi nedeniyle azalmıĢ melatoninin 

depresif belirtilere ve özkıyım davranıĢına neden olur (3). 

 

4.10.MELATONĠNĠN ENDOKRĠNOLOJĠK ETKĠLERĠ 

 

Melatonin, hipotalamus-hipofiz-gonadlar sistemi üzerine inhibitör bir etkiye sahiptir. 

Bu etkisini direkt ve indirekt olarak iki Ģekilde gösterir. Direkt antigonadal etkisini, üreme 

sisteminde yer alan reseptörlerine bağlanarak gerçekleĢtirir. Deney hayvanlarında yapılan 

çalıĢmalarda, Leydig hücrelerinde melatoninin bağlandığı reseptörler gösterilmiĢtir ve 

melatoninin direkt testis üzerine etki ederek, Leydig hücrelerinden testosteron sentezini 

inhibe ettiği bildirilmiĢtir. Ġnsan spermatozoasında damelatonin reseptörleri gösterilmiĢ 

olup melatoninin sperm motilitesini azaltığı bildirilmiĢtir. Melatonin gonadlar üzerine olan 

indirekt inhibitör etkisini ise Ģu Ģekilde gösterir; Hipotalamus düzeyinde GnRH üretimini 

ve sekresyonunu baskılayarak hipofizden LH salınımını inhibe eder ve doğrudan hipofiz 

üzerine etki ederek Ca ve cAMP gibi hücre içi ikinci habercilerin düzeylerini değiĢtirmek 

suretiyle LH salınımını baskılamaktadır. Melatonin ayrıca endorfin gibi GnRH 

salgılanmasını azaltan opioid maddelerin sekresyonunu da arttırmaktadır. Melatoninin 

gonadotropik hormonların yanı sıra, prolaktin salgılanmasında artıĢ, MSH (Melatropin) 

salgılanmasının inhibisyonu, vazopressin‟in günlük salgılanma ritminin ve erkeklerde 

bazal GH (Growth Hormon) sekresyonunun artıĢına da etkileri vardır. Melatonin ayrıca 

tiroid, böbreküstü bezi gibi diğer endokrin organlar üzerinde de etkilidir. Tiroid bezi 

fonksiyonları üzerinde genel bir inhibitör etki gösterir. Böbreküstü bezi fonksiyonları 
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üzerinde de inhibitör etki göstererek, glukokortikoid ve mineralokortikoid sekresyonunu 

azaltır (2). 

 

4.10.1.Melatonin ve Reprodüktif Sistem 

 

Melatonin reseptörlerinin gonadlarda, epididim, vas deferens, prostat, meme bezleri 

gibi yapılarda bulunması bu sistemde aktif olarak çalıĢtığını düĢündürmektedir. Kesin 

sonuçlar olmamakla birilikte; ancak kadında kontraseptif olarak tek baĢına ya da progestin 

ile birlikte verildiğinde ovülasyonu inhibe ettiği görülmüĢtür. Ġnsanda bu uygulamaların 

fertilite tedavilerinde alternatif olabileceği düĢünülmüĢtür. 

Melatonin;  günlerin kısalmasıyla karanlık sürecin reprodüktif aktiviteyi 

etkilemesine benzer bir mekanizmayı taklit etmektedir. Melatonin etkisiyle 

hipotalamustan GnRH‟ın salınımı uyarılır. GnRH salınımındaki değiĢiklik, diĢilerde 

ovulasyon ve öncesindeki değiĢimlerden sorumlu olan LH‟daki değiĢiklikleri de eĢ 

zamanlı olarak uyarır. Anöstrusta melatonin uygulaması ile üreme mevsimi baĢlatılabilir 

(28). 

Melatonin seviyesinin GnRH, over fonksiyonları ve pubertal geliĢim üzerinde 

baskılayıcı etkisi olduğu bulunmuĢtur (29). Balıklarda yapılan çalıĢmalarda melatoninin 

yükselmesi GnRH sekresyonunu azaltır. Bunun sonucunda hipofiz bezinin ön kısmından 

salgılanan GnTH‟lerden FSH ile LH düzeyleri düĢer; gonadal steroidler daha az salınır ve 

gamet geliĢimi yavaĢlar veya engellenir (30). 

Üremede mevsimsel değiĢimler de gözlenir; melatoninin uzun süreli ve yüksek 

düzeylerde bulunduğu dönemlerde yani uzun günlerde dölveren türlerin üremesi 

engellenirken, kısa günlerde dölveren türlerin üremesi uyarılmıĢ olur (31). 

Melatoninin erkek üreme sistemi üzerine olan etkileri değiĢik hayvan deneylerinde 

incelenmiĢtir. Melatonin özellikle üreme sistemindeki reseptörlerine bağlandığı zaman 

steroid hormon sentezini tetiklemektedir. Melatonin leyding hücrelerinde testosteron 

üretimini direkt olarak etkilemektedir (32). 
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Melatoninin, ikizlik ve ovalasyon oranında artıĢa, östrusların baĢarılı bir Ģekilde 

uyarabileceği, granuloza hücrelerdeki progesteron sentezini arttırmasıyla bağlantılı olarak 

embriyonun yaĢama Ģansını da arttırdığı gözlemlenmiĢtir (33,34). 

4.10.1.1.Melatonin ve Üreme  

 

Yumurtalık foliküler sıvılarında yüksek konsantrasyonlarda melatonin vardır 

(35).Yumurtalıklarda H3-melatonin konsantrasyonu plazmaya göre on kat daha fazladır ve 

diğer periferik dokulara kıyasla yumurtalıklarda H3-melatonin çok daha yüksektir. 

DolaĢımda olan melatoninin yumurtalıklarda yüksek konsantrasyonda bulunması, 

melatonin ve yumurtalık fonksiyonu arasında bağlantı olabileceğini gösterir (36). 

Yumurtalıklarda Proöstrus döneminde karanlık periyodun ortasında 

yumurtalıklardaki melatonin konsantrasyonu, östrus döngüsünün diğer günlerine göre 

belirgin derecede yüksektir. Proöstrus döneminde yumurtalıklarda ovulasyon öncesi 

foliküller bulunur, bu sebeple melatoninin sirkülasyondan alınıp foliküler büyümeye 

yönlendirilmesi olasıdır (37). Yapay koĢullarda IVF-ET (Fertilizasyon ve Embriyo 

Transferi) uygulanan hastalarda; daha büyük foliküllerin sıvılarındaki melatonin 

konsantrasyonu küçük olanlarınkine göre daha yüksektir, bu durum döllenme öncesi 

foliküllerdeki yükselen melatonin seviyesinin yumurtlama sürecinde önemli bir rol 

oynadığını düĢündürtmektedir (38). 

Foliküler sıvıda bulunan melatonin dolaĢımdan alınır ve foliküler büyüme 

dönemine bağlı olarak yumurtalık foliküllerinin melatonin alımı artar.  Yapılan 

çalıĢmalarda melatoninin foliküllerde bir antioksidan olarak görev aldığı ve luteinize 

granüloza hücreleri tarafından gerçekleĢtirilen progesteron üretimine katkıda bulunduğunu 

düĢünülmektedir. 

Foliküler sıvıda melatoninin fizyolojik rolünü, özellikle yumurtlama sürecinde 

döllenme öncesi foliküllerde gözlemlenen yüksek konsantrasyonlar bağlamında 

aydınlatmak ilginç olacaktır. Yumurtlama döneminde ROS (Reaktif Oksijen Türleri)'un 

neden olduğu oksidatif stres oosit ve granüloza hücreleri için zararlıdır. BozulmuĢ oositin 
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olgunlaĢması, döllenmesi ve luteinizasyonu da kısırlığın önemli sebeplerindendir. 

Melatoninin foliküllerde antioksidan olarak koruyucu özelliği aĢağıda tartıĢılmıĢtır.(39) 

4.10.1.1.1.Yumurtlama ve Oksidatif Stres  

 

Oksidatif stress, kötü oosit kalitesinin olası bir sebebidir ve pek çok antioksidan 

enzim (katalaz, GSH-Px, SOD) oosit ve embriyoyu oksidatif stresten korur. Melatonin de 

serbest radikalleri temizleyerek ve antioksidan enzimleri uyararak hücreleri oksidatif 

stresten korur (40). 

Yumurtlama mekanizması, iltihaplanma reaksiyonuyla karĢılaĢtırılmıĢtır (41). ROS, 

iltihaplanma reaksiyonunun önemli arabulucularından biridir ve yumurtlama sürecine de 

dahildir (42). Makrofajlar, nötrofiller ve vasküler endotelyal hücreler keseciklere yerleĢir 

ve ROS yumurtlama esnasında bu hücreler tarafından üretilir. ROS, yumurtlama 

döneminde foliküllerin çatlamasında rol oynamasına rağmen, oositlere ve granüloza 

hücrelerine lütenizasyonu gerçekleĢtirirken hasar verir (43). ROS, hücre membran 

lipitlerinin bozulmasına ve DNA'nın zarar görmesine sebep olur,  hücrenin bloke olmasına 

ve apoptosise teĢvik eder, hayvanlarda döllenmeyi engeller (44,45). Yüksek seviyelerde 

H2O2 antioksidanı, bölünmemiĢ embriyolar ve döllenmemiĢ oositlere kıyasla, daha çok 

bölünmüĢ embriyolarda tespit edilmiĢtir (46). 

 

4.10.1.1.2.Oosit Kalitesi: 

 

Ġyi bir embriyonun üretilebilmesi için oositlerdeki ROS 'tan kaynaklanan oksidatif 

stres sınırlandırılmalıdır. ROS, membranda lipit peroksidasyonuna ve oositlerde DNA 

hasarına sebep olur, ROS 'un hücre bölünmesi, metabolitin taĢınması ve mitokondriyal 

fonksiyonda zararlı etkiler doğurması beklenmektedir (47).  H2O2'nın oosit olgunlaĢmasına 

olan etkileri incelendiğinde, H2O2 'nin ROS üreterek oosit olgunlaĢmasını kısıtlarken 

melatoninin H2O2 kaynaklı oksidatif strese karĢı koruyucu bir rol oynadığı görülür (48). 
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4.10.1.1.3.Granüloza Hücreleri (Luteinizasyon) 

 

Zigot döllenmeden sonra, progesteron üretmeye baĢlar ve bunun sonucunda da 

yumurtalıklarda sarı cisimciği Ģekillenir. ROS 'un mitokondriye kolesterol transferine 

dahil olan steroidojenik enzimlerin ve hücre içi taĢıyıcı proteinleri kısıtlama yoluyla lüteal 

hücrelerin progesteron üretimini sınırlandırdığı rapor edilmiĢtir (43). ROS'un lüteinize 

granüloza hücreleri tarafından gerçekleĢtirilen progesteron üretimini azaltır ancak, 

melatonin bunların H2O2'nin progesteron üretimini önleyici özelliklerini ortadan 

kaldırmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda melatoninin yumurtlama döneminde granüloza 

hücrelerini ROS'tan koruduğu ve granüloza hücrelerinin luteinizasyonuna katkıda 

bulunduğu gösterilmiĢtir (49). 

 

 4.10.1.2.Melatonin, Hamilelik ve Doğum 

 

Hormon, davranıĢ, nabız ve uyku bakımından insan fetüsleri sirkadiyan ritimler 

sergiler (50). Anne tarafından algılanan fotoperiyodik bilgilerin, fetal fizyolojinin 

senkronizasyonunda rol oynadığı düĢünülmüĢtür (51). Gün uzunluğu ve sirkadyan ritim ile 

ilgili bilgilerin maternal melatonin ritim aracılığıyla fetüse ulaĢtığı düĢünülmektedir. 

Ġnsanlarda hamilelik ve doğum esnasındaki melatonin seviyeleri doğum sonrası döneme 

kıyasla daha yüksektir (52). Fotoperiyodik ritimle melatonin ritminin senkronize 

olmasının hayvanlarda doğum zamanının önemli bir belirleyicisi olduğu düĢünülmektedir. 

Doğumdan önce melatonin seviyelerinin artması, bu nedenle, doğum zamanı için önemli 

bir sirkadyan sinyal olarak hizmet edebilir (53). 

Maternal melatonin maternal epifiz bezi kaynaklıdır ve plasental hormonların 

aktiviteleriyle artıĢ gösterir. 
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4.10.1.3.Melatonin ve Lipid Metabolizması 

 

Menopoz sonrası dönemde, kronik östrojen eksikliği osteoropoz ve kardiyovasküler 

hastalıklara yol açabilir. Menopozdan sonra, toplam kolesterol ve LDL (düĢük yoğunluklu 

lipoprotein) kolesterol düzeylerinin artması ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) 

kolesterol düzeyinin azalması gibi önemli değiĢiklikler meydana gelir; bu durum da 

kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilir.  

Genetik olarak hiperkolesterolemi hastalığına sahip hayvanlarda melatonin 

uygulandığında plazma kolesterol seviyelerinde bir düĢüĢ olduğu ve karaciğerdeki 

yağlanmanın önemli ölçüde azaldığı görülmüĢtür. Melatonin deney koĢulları altında, 

potansiyel anti-hiperkolesterolemik etkiler göstermiĢ olsa da; hiperkolesterolemi 

hastalarında melatoninin etkisi üzerine hiçbir veri bulunmamaktadır. Melatonin ve lipid 

metabolizması arasında kuvvetli bir iliĢki vardır. Melatonin HDL-kolesterolün serum 

konsantrasyonlarını arttırmaya meyillidir ve endojen kolesterol mekanizmalarının 

kapasitesini arttırarak kolesterol metabolizmasını etkileyebilir.  

Melatonin lipid metabolizmasını iyileĢtirdiği (LDL - kolesterolünde azalma) ve 

antioksidan savunmanın artmasını (CAT aktivitesinde artıĢ) sağladığı gösterilmiĢtir (41). 

 

4.10.1.4.Melatoninin Fetal Programlamadaki Redoks ve Epigenetik DeğiĢimlerdeki 

Rolü 

 

4.10.1.4.1.Fetal Programlamada Redoks DeğiĢimlerin Rolü 

 

ROS folikülün içinde üretilmesinin yumurtlama süresinde fizyolojik bir rolü vardır 

(54). Hamilelikte artmıĢ oksidatif stres görülür (55). Plasenta, intrauterin geliĢimi ve 

büyümesi için büyük önem taĢımaktadır (56) ve oksijen gerilimindeki değiĢikliklere karĢı 

hassastır ve bu da yavrunun ilerleyen dönemlerinde birçok hastalığa yol açar (57). 
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Rahimdeki redoks değiĢimler epigenetik modifikasyonlarda da rol oynar. Artan 

miktarlarda ROS, DNA veya kromatinin epigenetik modifikasyonununda önemlidir ve gen 

ifadesiyle hücre farklılaĢmasını etkiler (58, 59).  

 

4.10.1.4.2.Fetal Programlamada Epigenetik Modifikasyonların Rolü 

 

Plasental vasküler geliĢiminin ilk aĢamalarında, endotel uzmanlık ve kan damarı 

oluĢumu epigenetik mekanizmalar tarafından kontrol edilir (60). Ayrıca, maspin gibi bu 

tür trofoblastik istilaya karıĢan genlerin ifadesi, histon modifikasyonları ile düzenlenir 

(61). 

 

4.10.1.4.3.Melatonin Fetal Programlamadaki Redoks Modifikasyonlarda Rol 

Oynamaktadır 

  

 Yüksek konsantrasyonlarda insan foliküler sıvısında melatonin bulunur (62) 

Melatonin oosit olgunlaĢmasında ve embriyo geliĢiminde yumurtalık foliküllerindeki 

oksidatif stresi azaltır ve oositleri serbest radikallerin vereceği hasardan korur (56). 

Melatonin insan koryonundaki glutatyon peroksidaz aktivitesini arttırır (63). 

Hamilelik esnasında vardiyalı çalıĢan kadınlarda maternal melatonin ritmi 

bozulabilir. Kadınlarda yapılan çalıĢmalarda, vardiyalı çalıĢmanın erken doğum riskini 

yükselttiği ve bebeğin düĢük ağırlıkta doğmasına yol açabileceği gösterilmiĢtir ki, her iki 

durum da redoks bağlantılı fetal programlamayla yakın iliĢkilidir (64,65). 

 

4.10.1.4.4.Melatonin Fetal Programlamadaki Epigenetik Modifikasyonlarda Rol 

Oynamaktadır 

 

Melatoninin epigenetik mekanizmalar aracılığıyla antioksidan gen ve enzimlerin 

ifadelerini düzenleyebilir. Melatoninin asetilasyon yoluyla Nrf2 (Nükleer Faktör 2 ) 
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geninin indüksiyonunu düzenler ayrıca bazal kopyalama mekanizmalarını Nrf2 bağlantılı 

genlerin promotör merkezlerine taĢır. Sonuç olarak, melatonin antioksidan enzimlerin 

düzenlenmesiyle fetal programlamadaki epigenetik modifikasyonlarda rol alabilir (66). 

 

4.10.1.5.Tehlikeli Gebeliklerde Melatoninin Rolü 

 

Hamilelik, yüksek metabolizma gerektirdiğinden, daha çok oksijene ihtiyaç duyulur. 

Çoklu doymamıĢ yağ asitleri bakımından zengin olan bir plasentanın varlığı söz konusu 

olduğu için normalden daha fazla oksidatif stres oluĢur ve bu durum organ hasarı 

oluĢumuna eğilimlimi artırır. Gebelik ilerledikçe, antioksidan aktiviteler oksidan 

aktivitelere tercih edilir. Bu nedenle maternal melatonin seviyeleri gebelik ilerledikçe 

artmakta ve doğum esnasında en yüksek seviyeye çıkmaktadır. 

Fetal organlar anne yoluyla çevreden kaynaklanan tehlikelere açıktır (67,68,69). Bu 

gibi durumlarda anneyle fetus arasındaki melatonin arasındaki iç denge etkilenir (67,69). 

Buna bağlı olarak erken geliĢim döneminde hipotalamusta ve çoğu periferik dokuda 

oluĢan sirkadyan ritim ve HPA‟da etkilenebilir (70). Örneğin; Prematüre bebekler tam 

zamanında doğan bebeklere kıyasla sirkadyan ritimleri farklı olabilir (71,72). 

GDM (Gestasyonel Diabetes Mellitus); maternal hiperglisemi, gebelikte baĢlayan 

veya ilk kez gebelikte tanısı konmuĢ olan değiĢik derecelerde hiperglisemiyle sonuçlanan 

karbonhidrat intoleransıdır (73). GDM sendromu olan gebelerde plasenta, normal 

gebeliklere göre daha büyüktür; azalmıĢ terminal villus miktarı normal gebeliklere göre 

daha yüksek seviyede görülür. Bu vasküler değiĢimler endotelde metabolik değiĢimlere 

yol açar.  

Hiperglisemik durum vasküler komplikasyon ilerlemesi ROS oluĢumuna neden olur. 

ROS, hücrelere zarar verecek çok sayıda poliol yolaklarındaki aktiviteyi arttırarak, 

antioksidan savunmaları azaltır ve oksidatif stresi arttırır. Oksidatif stres, glikoz 

otooksidasyonunun ve protein glikasyonunun artmasıyla artar. 



28 

 

Oksidatif hasar ve yüksek riskli gebeliklerde melatonin ROS süpürücü görevine ek 

olarak; belki de sirkadiyan ritmin, vücut ağırlığının ve adipozitenin düzenlenmesinde 

önemli bir rol oynar. GDM hastalarında melatonin, hem antioksidan hem metabolik 

düzenleyici iĢlevi görür. Melatoninin GDM hastalarına ait epigenetik modifikasyonlardaki 

rolü hakkında kesin bilgi yoktur (74). 

 

4.10.1.5.1.Melatonin ve Ġntrauterin GeliĢme Geriliği (IUGR) 

 

IUGR, fetüsün vücut ağırlığı veya uzunluğunun gebelik yaĢına göre yüzde 10‟dan 

daha düĢük olduğu durumlardır (75). IUGR, geliĢim süreçlerini yarıda keserek çoğu organ 

sistemini etkiler ve yetiĢkinlikteki insülin direnci, obezite ve kardiyovasküler hastalıkları 

da tetikler.  

IUGR‟ı bulunan gebelerin serumlarında daha yüksek oksidatif stres mevcuttur. 

GeliĢme geriliğiyle doğan çocuklarda lipid peroksidasyon seviyelerinde yükselme ve aynı 

yaĢlardaki normal kiloda doğmuĢ çocuklara göre daha yüksek tansiyon görülür. Hamilelik 

boyunca melatoninin yeterli uterin kan akıĢı sağlanması koĢuluyla, IUGR‟ye bağlı olarak 

geliĢen kordon kanı akıĢındaki anormalikler melatonin ile ortadan kaldırabilir. Böylelikle, 

melatonin IUGR hastalarında antioksidan olarak çalıĢabilir. Diğer yandan melatoninin 

IUGR bağlamında epigenetik modifikasyonlara olan etkisi hakkında pek fazla bilgi yoktur 

(74). 

 

4.10.1.5.2.Melatonin ve Preeklampsi 

 

Preeklampsi, Gebeliğin 20. haftasından sonra proteinüri ile birlikte hipertansiyon 

geliĢmesi olarak tanımlanır ve tüm gebelikler içinde %6-8 oranında izlenir (76). Anne ve 

yenidoğan ölümlerine ya da hastalıklarına yol açan sebeplerden biridir. Fizyolojik 

bakımdan olgunlaĢmamıĢ fetüs plasental kan akıĢındaki değiĢimlere karĢı hassastır. Bu 

durum da doğum sonrası dönemin ardından yüksek hastalık riskine sebep olur. Yapılan 
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çalıĢmalarda, gebelik döneminde preeklampsiye maruz kalmıĢ bebeklerin 

yetiĢkinliklerinde yüksek diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu görülür. 

Preeklampsisi olan kadınlarda, maternal kanda ve plasental dokuda lipid peroksit 

seviyeleri belirgin oranda yüksektir. Buna ek olarak, genel antioksidan seviyeleri 

düĢmüĢtür. Bu nedenle preeklampsi, gebelik esnasındaki bir oksidatif stres bozukluğu 

olarak kabul edilebilir. Ağır preeklampsi yaĢayan kadınlarda endojen melatonin miktarı 

açık bir biçimde düĢmüĢ, plasental melatonin üretimi ve melatonin reseptör ifadelerinde de 

değiĢimler görülmüĢtür. Normal gebeliklerde, melatonin doğrudan serbest radikal tutucu, 

dolaylı yoldan ise antioksidan olarak çalıĢır ve baĢarılı bir gebeliğin gerçekleĢmesi için 

önemli bir Ģart olarak görülür. Melatonin, mitokondriyal verimi arttırdığı için insan 

plasentasındaki antioksidan sistemin istenen bir parçası olabilir. Preeklampsi hastalarında 

melatonin antioksidan olarak görev alır. Melatoninin preeklampsi hastalıklarında 

epigenetik modifikasyonlar üzerine rolü hakkında kesin bilgiler yoktur (74). 

 

4.10.1.5.3.Melatonin ve Maternal Yetersiz Beslenme 

 

Yeterli beslenme gebelik boyunca fetal büyüme ve geliĢme için gereklidir. Maternal 

yetersiz beslenme, fetal büyüme ve intrauterin programlamasını etkiler. Plasenta çevresel 

koĢullara bağlı olarak fetoplasental dokulardaki besin ve hormon durumunu değiĢtirerek, 

bir besin sensörü olarak hareket edebilir.  

Gebelik sırasında annenin yetersiz beslenmesi sonucu yüksek oksidatif stres ve 

asimetrik büyüme geriliği oluĢabilir. Hamilelikte yetersiz beslenmiĢ annelere verilen 

melatonin, doğumda bebeğin vücut ağırlığını arttırır ve plasentayı iskemiden ve 

reperfüzyon kaynaklı oksidatif stresten korur. Gebelik süresinde protein kısıtlaması, fare 

yavrularının yetiĢkinliklerinde uyku/uyanma döngüsünün kalitesini olumsuz etkilemiĢtir. 

Melatonin maternal yetersiz beslenme bağlamında antioksidan olarak görev almaktadır. 

Maternal yetersiz beslenmenin fetüsün gen ifadesi üzerinde uzun süreli etkileri 

olabilir ve bu nedenle fetüsün fenotipik ifadesini büyük ölçüde etkileyebilir.  Yine de, 
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melatoninin maternal yetersiz beslenme bağlamında epigenetik değiĢimlere olan etkisi 

üzerine az sayıda rapor bulunmaktadır. 

 

4.10.1.5.4.Melatonin ve Maternal Stres 

 

Doğum öncesinde glukokortikoid ve strese maruz kalmak, HPA fonksiyon ve 

davranıĢın programlamasına yol açar ve yavrularda uzun vadeli etkileri bulunur. Doğum 

öncesi stresin fetal sonucuna fetüsun glukokortikoide maruz kalma derecesi aracılık eder.  

Maternal ortam, erken geliĢim döneminden beri SCN'de bulunan glukokortikoid 

reseptörleri üzerindeki etkisiyle, fetal sirkadyan ritmi geliĢimini bozabilir. Stresli annelerin 

yavrularının uykularının etkilendiği REM (hızlı göz hareketi) artıĢı yanı sıra toplam uyku 

ve karanlık faz sırasında yavaĢ dalga uykusunda bir artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Agomelatine, karıĢık MT1/MT2 melatonin reseptörlerine destekçi ve 5-HT2C (5-

hidroksitriptamin (serotonin) reseptörü ) reseptörüne muhaliftir. Strese maruz kalmıĢ 

annenin doğurduğu yavruların yetiĢkinlikte yavaĢ dalga uykusu süresi kısalır, REM 

uykusu uzar, REM uykusunun gerçekleĢme miktarı artar ve aydınlık/karanlık döngüsünün 

karanlık dönemi baĢlamadan önce motor aktivite artar.. Stres, redoks değiĢimlere duyarlı 

inflamatuar sitokinler aracılığıyla uyku davranıĢını etkileyebilir. Ek olarak, melatoninin 

anti-inflamatuar özelliği NF-KB (Nükleer Faktör Kappa B)‟nin nükleusa 

translokasyonunu engellediği ve inflamatuar sitokinleri azaltarak düzenlediği gerçeğinden 

gelmektedir. Tüm bu bulgular, uyku davranıĢının yavrularda annenin strese maruz kalma 

derecesine göre etkilendiğini gösterir. Melatonin, muhtemelen redoks mekanizmayla 

inflamatuar sitokinleri düzenleyerek, maternal strese maruz kalmıĢ soyun devamında uyku 

bozukluklarını düzeltebilir (74). 

4.11.HMGB1 

          HMGB1 kromatin bağlayıcı faktör gibi davranan nükleer bir proteindir. HMGB1 

DNA‟nın küçük oluğuna nonspesifik Ģekilde bağlanarak p53, steroid hormon reseptörleri 

de dahil olmak üzere bazıtranskripsiyon faktörlerinin DNA ile etkileĢimini modifiye eder. 
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DNA onarımında, transkripsiyonda, hücre farklılaĢmasında, extraselüler sinyalizasyonda, 

somatik rekombinasyonda rol oynar. Bu nükleer fonksiyonlarının yanı sıra ekstraselüler 

sinyal molekülü olarak da fonksiyon görür ve inflamasyon, hücre farklılaĢması, hücre 

migrasyonu ve tümör metastazında ekstrasellüler sinyal molekülü olarak görev alır. 

 HMGB1 farklı yolaklardan apoptozu inhibe edebilmektedir. HMGB1 

overekspresyonu kaspaz-3 ve kaspaz 9 aktivitesini suprese eder. Böylece apoptozun 

önemli basamaklarını inhibe etmiĢ olur. HMGB1 overekspresyonunun antiapopitotik bir 

protein olan c-IAP2‟yi (Sitokrom- Apoptoz Ġnhibitör Protein 2) regüle ederek apoptoz 

engellenir. HMGB1 proapopitotik Bcl-2 ailesinin üyesi olan Bak ekspresyonunu inhibe 

ederek apoptoz engelenebilir (77). 

4.12.SOD 

SOD süperoksit serbest radikalinin (O2
-
) hidrojen peroksit (H2O2) ve moleküler 

oksijene (O2) dönüĢümünü katalizleyen antioksidan enzimdir Normal metabolizma 

sırasında hücreler tarafından yüksek oranda O2 üretilmesine rağmen hücre içi düzeyi SOD 

tarafında düĢük tutulur (78). 

  Süperoksit dismutazın insanlarda iki izoenzimi vardır. Bunlar sitozolde bulunan 

dimerik yapıdaki bakır ve çinko içeren Cu.Zn-SOD ile mitokondrilerde bulunan tetramerik 

yapıdaki  Mn içeren Mn-SOD‟dır. Bu iki enzimden Cu.Zn-SOD siyanürle inhibe olurken, 

Mn-SOD siyanürden etkilenmez. Süperoksit dismutazın fizyolojik görevi, hücreleri 

süperoksit radikallerinin zararlı etkilerine karĢı korumaktır. Oksijen kullanımı yüksek olan 

dokularda SOD aktivitesi fazladır. Buna karĢılık ekstrasellüler sıvılarda SOD aktivitesi çok 

düĢüktür (79,80,81,82,83). 
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5.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

5.1.MATERYAL 

 

5.1.1. Embriyonel Hücrelerde Melatonin Reseptörünün Gösterilmesi 

 

Her iki gruba ait vakaların yeterli sayıda artan embriyolarından elde edilen 

blastomer hücre yüzeylerinde Alexa Flour 488 ile iĢaretli melatonin 1B reseptör antikoru 

kullanılarak immünofloresan iĢaretleme yapılmıĢ melatonin reseptör varlığı teyid edildi 

(Resim 1).  

 

Resim 1:  Alexa Flour 488 ile iĢaretli melatonin 1B reseptör antikoru kullanılarak 

immünofloresan iĢaretleme yapılmıĢ melatonin reseptör varlığı teyid edilmiĢ olan oositin 

konfokal mikroskop görüntüsü. 

 

 Diğer yandan fazla sayıda embriyo veya değiĢik geliĢim aĢamalarında olan yumurta 

hücrelerinden (M1, M2 veya GV oositler) elde edilen RNA örneklerinden MT1 

ekspresyonu gösterildi ( Resim 2) . 
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Resim 2 : Farklı maturasyon aĢamalarındaki (M1, M2 ve GV)  oositlerde melatonin 

reseptör geni amplifikasyonları : 1-4. örneklerde  MT1 reseptör genine  ait bant 

gözlenirken,  negatif kontrolde (5. örnek) gözlenmedi. Kontrol olarak kullanılan ACTB 

(actin) geni tüm örneklerde (1-5) gözlemlendi. 

 

5.1.2.Hasta ve Kontrol  Grubu 

 

ÇalıĢmaya ait etik kurul raporu Ġstanbul Bilim Üniversitesi Etik kuruluna 

baĢvurularak alındı. ÇalıĢmada Özel Gen-Art Tüp Bebek Kadın Sağlığı ve Biyoteknoloji 

Merkezine 2014 yılında baĢvuran ve 15 ve daha fazla embriyosu bulunan 100 kadın 

hastaya ait toplam 200 adet embriyo kullanıldı. Diğer yandan aynı hastalara ait rutin 

embriyoloji laboratuvar uygulamaları ile takip edilen ve  melatonin etkisine maruz 

bırakılmamıĢ olan toplam 100 adet embriyo kontrol grubunu oluĢturuldu.  

ÇalıĢma ve kontrol grubuna, 25-40 yaĢları arasında herhangi bir sebepten dolayı 

infertilite problemi olması nedeniyle tüp bebek (IVF) gerektiren hastalar arasından fazla 

sayıda (15 ve üzeri) embriyosu bulunanlar dahil edildi. ÇalıĢma grubuna dahil edilen  

embriyolar, akĢam 19.00 da 10 μmol/lt konsantrasyonda çözülebilir melatonin içeren 

kültür medyumlarına aktarılarak sabah 09.00 da melatoninsiz standart medyuma geri 

aktarıldı. Böylece çalıĢma grubuna dahil edilen embriyolar sirkadiyen ritme uygun olacak 

Ģekilde 19.00-09.00 saatleri arasında melatonine maruz bırakıldı. Kontrol grubuna dahil 

edilen embriyolar ise melatoninsiz standart kültür ortamında kültüre edildi. 

 

        1                   2      3  4             5         6 

      M1                     M2                    GV             GV           Negatif Kontrol           100bp DNA 

MT1 

ACTB 
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 ÇalıĢmaya dahil edilen tüm gönüllüler hazırladığımız “BilgilendirilmiĢ Gönüllü 

Olur Formunu” okuyup imzaladıktan sonra çalıĢmamıza dahil edildi. ÇalıĢmaya katılan 

bireylerden alınan embriyolar RNA izolasyonu yapılmadan önce hücre kültürlerim belli 

sıcaklıklarda ve zamanda bekletilerek RNA izolasyonuna hazır hale getirildi. RNA 

izolasyonu belirli aralıklarla gruplar halinde gerçekleĢtirildi. 
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5.2.YÖNTEM 

 

5.2.1. Ġmmünofloresan  Boyama 

 

5.2.1.1. Doku Hazırlama 

  

1. Parafin (vaks)  4 mikrolitre (µl) kesitler  halinde bölünür ve önceden temizlenmiĢ 

mikroskop slaytlarına yüklendi. 

2. 60 
o
C „ de 45 dk doku kurutma  fırını içinde  inkübasyona bırakıldı. 

3. Her biri oda sıcaklığında 5 dk kselen içinde 3 kere  kuru slaytlar yıkanarak parafin 

ayırma iĢlemi yapıldı. 

4. Her bir slayt oda sıcaklığında 10 dk % 100 alkol içinde 3 kere yıkanarak rehidrasyon 

iĢlemi gerçekleĢtirildi. 

5. Slaytlar 20-15 dk arasında, 99-100 
o
C ‟de, pH=6,0 „da, 0,01M sodyum sitrat buffer ‟da 

kaynatıldı. Slaytlar ısındıktan sonra çıkarılır ve 30 dk buffer içinde oda sıcaklığında dik 

bir Ģekilde bekletildi. 

6. Daha sonra oda sıcaklığında 5 dk 2 kere TBST ( Tris Buffered Saline Tween) ile 

durulandı. 

 

5.2.1.2. Ġmmünofloresan Boyama 

 

1. Blastomer hücreleri bloding buffer içinde 1 saat bloke edildi. 

2. Slaytlar  bloding buffera boĢaltıldı. 

3. Birincil konjugat antikor uygulanır ve 1 saat karanlıkta 37 
o
C inkübasyona bırakıldı. 

4. 5 dk TBST ile 3 kere slaytlar durulanır ve lameller ile kapatılarak  blastomer hücre 

yüzeylerinde melatonin  reseptör varlığını teyid etmek amacıyla konfokal  mikrokoba 

yerleĢtirildi. 
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Boyama prosedürlerinin herhangi bir aĢamasında kuruma iĢlemi yapılamaz. 

Ġmmünofloresan boyama kullanılacak olan 0,01 M sodyum sitrat buffer ph 6 (1 mol HCl 

(Hidrojen Klorür) eklenerek ayarlanır)„da 2,94 gr (gram) Sodyum Sitrat, 1000 ml 

(Mililitre) dH2O (distile su) ile hazırlanır. Reaktif (TBST) ise tris buffered saline 800 ml 

dH2O içinde eritildikten sonra ph 7‟de ( 1 mol HCl eklenerek ayarlanır) 8 gr NACl, 0,2 gr 

KCl, 500 µl tween-20 ve 1 lt(litre )  dH2O eklenmesiyle hazırlandı.   

 

5.2.2. Embriyoların Hazırlanması ve RNA Ġzolasyonu 

 

Tüp bebek gerektiren infertil hastalardan IVF yöntemiyle yeterli sayıda embriyosu 

bulunan hastalara ait embriyolardan 200 tanesi randomize olarak çalıĢma grubuna dahil 

edildi ve bu embriyolar sirkadiyen ritme uyumlu olarak uygun konsantrasyonlarda 

melatonin içeren kültür ortamlarında blastokist aĢamasına kadar takip edildi. Blastokist 

aĢamasına kadar takip edilerek günlük embriyo kalite skorlamaları yapılan çalıĢma ve 

kontrol grubuna ait embriyolardan MT1, SOD ve HMGB1 gen ekspresyonlarına bakılmak 

üzere RNA izolasyonları yapıldı. Blastokistlerden cDNA elde etmek için Cells-to-

cDNA™ II Kit ( Life Technologies / Almanya) protokolü üreticinin protokolünde ufak 

çaplı değiĢikler yapılarak uygulanmıĢtır. Protokol Lizis, DNase ile RNA artıklarının 

temizlenmesi, Reverse Transcription PCR ( RT-PCR) aĢamalarından oluĢmaktadır. RNA 

izolasyonu için sırası ile aĢağıdaki iĢlemler yapıldı. 

1. ÇalıĢmaya dahil edilen embriyo veya değiĢik geliĢim aĢamalarındaki oositler 

glikoprotein yapıdaki zona pellicuda‟larından arındırılmak amacıyla asit tyrode ile 

eritildikten sonra içinde lizis tampon çözeltisi bulunan PCR tüplerine aktarıldı ve 

4
o
C‟de 5 dakika 400 rpmde santrifüjleme yapılarak tüpde embriyo hücreleri toplandı. 

Buzla soğutulmuĢ serum içermeyen medyumlar ile hücre pelleti yıkanır ve 4
o
C‟de 5 

dakika 400 rpm‟de  santrifüjlendi. Yıkama tekrarlanıp bir daha santrifüjleme yapılarak 

süpernanatant kısmı uzaklaĢtırıldı. Tüp buzda tutularak içine 600 mikrolitre (ul) Lysis 

Buffer (içinde 1:100 2-mercaptoethanol olmalı)  ekleyerek homogenize edildi. Lysis 
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bufferda homozgenize edilmiĢ örnekler dondurularak saklandı. Böylece çalıĢmaya 

gruplar halinde devam edilebilme olanağı kazanıldı.   

2. Embriyolar (blastomer hücreleri)  5 ul (Mikrolitre) lizis buffer  içine konuldu ve 

uçmaması için yağ ile kapatıldı. 

3. Blastomer hücreleri santrifüjde 1000 rpm‟de  3dk çevrildi. 

4.  Daha sonra örnekler  PCR cihazımız 45 C 15 dk, 96 C 15 dk, 72 C 10 dk sırasıyla 

olacak Ģekilde programlanarak lizis PCR yapıldı. 

5. Lizis sonrası tüpler buz üzerine alındı. 

6. Tüplere 2ul‟lik pipette kullanarak 0.1ul DNase eklendi. 

7. Tüp vortekslenir ve spin edildi. 

8. Ġnkübasyon ve enzim inaktivasyonu için 37 C‟de 15 dk, 75 C „de 5 dakika inkübasyona 

bırakıldı. 

9. Bu karıĢım artık saf bir RNA‟yı içermektedir. Elde edilen RNA‟yı cDNA‟ya çevirme 

iĢlemine kadar örneklerimiz  -20
o
C‟de saklandı. 

 

5.2.3.RT- PCR 

 Reverse transkriptaz PCR teknolojisi cDNA‟nın ya da mRNA (mesajcı RNA), 

örneklerinin çoğaltılmalarını ve ürünlerin miktarını tek bir tüpte tespit edilmesini sağlayan 

bir yöntemdir. Floresan ıĢıma tekniklerinin moleküler genetik yöntemlerde kullanıma 

girmesi ile birlikte bilinen “PCR” geliĢtirilerek oluĢturulan teknik gen analizi 

çalıĢmalarının hızına ivme kazandırmıĢtır. RT-PCR iki ana basamakta gerçekleĢtirildi. 

Bunlar: 

 

5.2.3.1. RT  Reaksiyonu 

 RT reaksiyon basamağında cDNA sentezi gerçekleĢtirilir. RNA‟nın PCR ile 

çoğaltılabilmesi için komplementer DNA (cDNA)‟ya çevrilmesi gerekmektedir. 

mRNA‟lar tek iplikli yapılarından dolayı RNaz enzimlerince çok çabuk parçalanırlar. Bu 

nedenle laboratuvar Ģartlarında çalıĢılmaları daha zordur ve mRNA molekülleri DNA 
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karĢılıkları olan cDNA‟lara çevrilirler. cDNA mRNA‟dan sentezlenen DNA kopyasıdır. 

cDNA, mRNA‟ların izole edildiği dönemde aktif olan genler hakkında bilgi verir. Bu 

reaksiyonda Reverse transkriptaz enzimi kullanılır. Reverse Transkriptaz RNA bağımlı bir 

DNA polimerazdır. Yani diziyi bir RNA kalıbı olmadan sentezlemeye baĢlayamaz. Kalıp 

RNA tek zincir mRNA dizisine bağlanarak, polimeraz enziminin sentezlemeye baĢlaması 

için gerekli olan çift zincir diziyi oluĢturur. Bu aĢamanın buz üzerinde yapılması 

gerekmektedir. RT-PCR yönteminde kalıp olarak kullanılan RNA, revers transkriptaz 

enzimi ile komplementer DNA‟ya çevrilir. cDNA sentezi için gerekli olan bileĢenler tablo 

1‟de gösterildi. 

 

Kullanılan BileĢenler 1x 

Cell lysate (RNA) 5–10 μL 

dNTP Mix 4 μL 

First-strand primers* 2 μL 

Su 0-5 μL 

10X RT Buffer 2 μL 

M-MLV Reverse Transcriptase 1 μL 

RNase inhibitör 1 μL 

 

* Tedarik edilen Oligo(dT)18 Primerleri 2 μL kullanıldı. 

Tablo 1: cDNA sentezi için gerekli olan bileĢenler 

Bir adet ependorf tüpe yukarıda belirtilen değerlerde hücre lizatı ( RNA ), dNTP 

Mix, First-strand primerler ve su karıĢımlarımız eklenerek pipetaj edilerek karıĢtırıldı ve 

spin edildi. RNA  70
o
C‟de 3 dakikada denatüre edildikten sonra 1dakika buzda bekletildi. 

yukarıda belirtilen değerlerde 10X RT Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase 

Ġnhibitor
‟
den  ikinci bir karıĢım hazırlandı, ependorf tüpe eklenerek dikkatli bir Ģekilde 

pipetaj yapıldı ve spin edildi. Son olarak elde edilen cDNA‟da PCR amplifikasyonu 

aĢamasına kadar  -20°C „de bekletildi. Sonrasında RT-PCR ile çoğaltıldı. 
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5.2.3.2. PCR Amplikasyonu AĢaması 

5.2.3.2.2. PCR Ürünlerinin Hazırlanması 

Temin edilen primerler çalıĢmanın yapılacağı zamana kadar -20
o
C „de saklandı. 

Reaksiyon hazırlanmadan önce reaksiyon bileĢenleri tek tek incelenerek, stok 

kontaminasyonunun önlenmesi amacıyla günlük kullanımlara uygun ve herbiri 10ul olacak 

Ģekilde steril mikrosantrifüj  tüplerine paylaĢtırıldı. 5ul cDNA „ya  20 ul su  eklenerek 1/4  

oranında seyreltildi. RT-PCR için 2ul seyretilmiĢ cDNA kullanıldı. Stoklar hazırlandıktan 

sonra mümkün olduğu kadar steril Ģartlarda ve buz üzerinde, en son enzim ilave 

edilmesine dikkat edilerek aĢağıda belirtilen değerlerde 18ul mix + 2ul cDNA  Ģeklinde bir 

PCR reaksiyon karıĢımı hazırlandı. Daha sonra bu karıĢım mikrosantrifüj tüplerine her biri 

2ul olacak Ģekilde paylaĢtırıldı. MT-1, SOD ve HMGB1 geninin amplifikasyonu için  

hazırlanan PCR reaksiyonu bileĢikleri Tablo 3‟de gösterildi. 

 

Kullanılan   Materyaller Miktar Final Miktarlar 10X 

2x SensiFAST SYBR No-ROX 

Mix 
10 ul 1x 100 

10um Foward primer 0,8 ul 400 nm 8 

10um Foward primer 0,8 ul 400 nm 8 

cDNA 2 ul X X 

dH2O 6,4 ul X 64 

 

Tablo 3: MT-1, SOD ve HGMD geninin amplifikasyonu için hazırlanan PCR reaksiyon 

bileĢenleri  
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 Mikro santrifüj tüpündeki reaksiyon karıĢımı daha önce programlanmıĢ olan Reel 

Time-PCR cihazının (Roche LightCycler 480 ) örnek bloğuna yerleĢtirildi. Reel Time -

PCR cihazı 45
o
C „de 30 dk, 95

 o
C 10 dk  olacak Ģekilde programlanarak cihaz çalıĢtırıldı. 

 Melatoninli ve melatoninsiz medyumlarda inkübe edilmiĢ embriyolardan blastokist 

aĢamaĢına ulaĢmıĢ embriyolar deney için seçildi. 5 melatoninli ve 2 kontrol blastokistinde 

MT-1,HMGB1 ve SOD ekspresyonu RT-PCR yöntemi ile incelendi.   

   Kontrol gen olarak ACTB geni kullanılmıĢ ve hedef genlerin ( MT-1, HMGB1 ve 

SOD) ekspresyonu bu gene relatif olarak hesaplandı. 

 

5.2.4. PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi Ġle Görüntülenmesi 

  

 PCR ürünlerin görüntülenmesi amacıyla Agaroz jel elektroforez çalıĢması yapıldı. 

Bu amaçla hassas terazide tartılan 2 gram agaroz (Prona Biomax Agarose) bir erlene 

konuldu ve üzerine 150 ml Tris-Borik-EDTA 1X (TBE) solüsyonu eklendi. KarıĢım 

hafifçe karıĢtırıldıktan sonra agaroz tamamen eriyene kadar maksimum derecede 

mikrodalgada kaynatıldı. Çözelti 50-60
o
C‟ye kadar soğutulduktan sonra içerisine 

10mikrolitre etidyum bromür eklendi ve kabarcık oluĢmamasına dikkat edilerek 

karıĢtırıldı. Elektroforez tankına jel tarağı dikkatli bir biçimde yerleĢtirildikten sonra 

hazırlanan çözelti hava kabarcığı oluĢmayacak Ģekilde döküldü ve soğumaya bırakıldı. Jel 

tamamen donduktan sonra kuyucuların bozulmamasına dikkat edilerek elektroforez 

tankından çıkarıldı ve TBE 1X solüsyonu bulunan tanka bırakıldı. Jeldeki ilk kuyucuğa 

örnek RNA boyutlarının kontrolü amacı ile 2 mikrolitre  100 baz çift (bç) DNA standartı 

(ladder) yüklendi. Daha sonra 2 mikrolitre yükleme boyası ile birlikte 5mikrolitre PCR 

ürünü karıĢtırılarak diğer kuyucuklara yüklendi ve 150 volt akımda 15 dk süreyle 

elektroforetik ayırıma tabi tutuldu. Elektroforez iĢlemi tamamlandıktan sonra jel 

görüntüleme sisteminde incelenerek RNA bantlarının varlığını kayıt altına almak amacı ile 

profillerin fotoğrafları çekildi. Her çalıĢmada bir pozitif ve negatif kontrol kullanıldı. 
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6. BULGULAR 

 

6.1. PCR ÜRÜNLERĠNĠN AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ  

BULGULARI 

 

 PCR amplifikasyonu sonrasında elde edilen ürünler 100 bç lik DNA  ve her ekson 

için birer negatif  kontrol kullanılarak agaroz jel elektroforezi yöntemi ile kontrol edildi. 

 

 

 Resim 3: Farklı  maturasyon aĢamalarındaki  (M1, M2 ve CV)  oositlerde melatonin 

reseptör ekspresyonu  

 

 1-4. örneklerde MT1 ekspresyonuna ait bant gözlenirken,  negatif kontrolde (5. 

örnek) gözlenmedi.  Kontrol geni olarak kullanılan ACTB ekspresyonu tüm örneklerde (1-

5) gözlemlensi. PCR amplifikasyonu ile edilen ürünler agaroz jel elektroforez yöntemi ile 

kontrol edildikten sonra  nonodrop spektrofotometre  ile ölçümü yapıldı. 

 

 

 

 

 

        1                   2      3  4             5         6 

      M1                     M2                    GV             GV           Negatif Kontrol           100bp DNA 

MT1 

ACTB 
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6.2. RT-PCR SONUÇLARI 

 

          Melatoninli ve melatoninsiz medyumlarda inkübe edilmiĢ embriyolardan blastokist 

aĢamasına ulaĢmıĢ embriyolar deney için seçilmiĢtir. 5 melatonin ‟li ve 2 kontrol 

blastokistinde MT-1 ve HMGB1 ekspresyonu RT-PCR yöntemi ile incelenmiĢtir. Kontrol 

gen olarak actin (ACTB) geni kullanılmıĢ ve hedef genlerin (MT-1, HMGB1) ekspresyonu 

bu gene relatif olarak hesaplanmıĢtır.  Melatonin ile inkübe edilen blastokist hücrelerine 

ait MT-1 ve HMGB1 ekspresyonunu gösteren grafikler ġekil  3-4 ‟ de gösterildi. 

 

 

 

ġekil 3:Melatonin ile inkübe edilmiĢ blastokist hücreleri ve kontrol blastokistine ait MT-1 

geninin relatif ekspresyon seviyeleri. 

1

Melatonin 00,105

KONTROL 00,121

00,050

00,060

00,070

00,080

00,090

00,100

00,110

00,120

00,130

Relatif Ekspresyon 

MT-1 Ekspresyonu 

Melatonin

KONTROL
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ġekil 4: Melatonin ile inkübe edilmiĢ blastokist hücreleri ve kontrol blastokistlerine ait 

HMGB1 geninin relatif ekspresyon seviyeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

melatonin 00,005

kontrol 00,004

00,003

00,004

00,004

00,005

00,005

00,006

Relatif Ekspresyon 

HMGB1 Ekspresyonu 

melatonin

kontrol
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6.3. ĠSTATĠKSEL ANALĠZLER 

 

Bu çalıĢmada melatoninsiz ve melatonin eklenerek kültüre edilen embriyolar 

karĢılaĢtırıldı. Melatonin eklenmiĢ ve eklenmemiĢ kültür medyumlarındaki fertilizasyon 

oranı, 2.gündeki ve 3.gündeki embriyo kalite oranı ve blasta gitme oranı gibi veriler Tablo 

1-4‟de verildi. 

EĢleĢtirilmiĢ Örneklerin Ġstatistikleri 

 Ortalama N Std.  Sapma 
Std. Hata 

ortalaması 

Fertilizasyon 

Fertilizasyon melatonin 

79,2677 

79,9011 

76 

76 

48,44778 

44,83338 

5,55734 

5,14274 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki ortalama fertilizasyon oranı ile 

melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki ortalama fertilizasyon oranı. 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test

-,6334 37,85390 4,34214 -9,2834 8,0166 -,146 75 ,884
Fertilizasyon -

Fertilizasyon melatonin

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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EĢleĢtirilmiĢ Örneklerin Ġstatistikleri 

 Ortalama N Std.  Sapma 
Std. Hata 

ortalaması 

Ġyi kalite embriyo oranı G2 

Ġyi kalite embriyo oranı 

mel G2  

92,3625 

91,9064 

73 

73 

20,79473 

22,08442 

2,43384 

2,58479 

 

 

 

 

Tablo 5: Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 2.gündeki iyi kalitedeki ortalama 

embriyo oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 2.gündeki iyi kalitedeki 

ortalama embriyo oranı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test

,4561 19,42369 2,27337 -4,0758 4,9879 ,201 72 ,842

İyi kalite embriyo oranı

G2 - İyi kalite embriyo

oranı mel G2

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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EĢleĢtirilmiĢ Örneklerin Ġstatistikleri 

 Ortalama N Std.  Sapma 
Std. Hata 

ortalaması 

Ġyi kalite embriyo oranı G3 

Ġyi kalite embriyo oranı 

mel G3 

79,1487 

82,9354 

75 

75 

29,77555 

25,49771 

3,43818 

2,94422 

 

 

 

 

Tablo 6: Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 3.gündeki iyi kalitedeki ortalama 

embriyo oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 3.gündeki iyi kalitedeki 

ortalama embriyo oranı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test

-3,7867 29,96093 3,45959 -10,6801 3,1067 -1,095 74 ,277

İyi kalite embriyo oranı

G3 - İyi kalite embriyo

oranı mel G3

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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EĢleĢtirilmiĢ Örneklerin Ġstatistikleri 

 Ortalama N Std.  Sapma 
Std. Hata 

ortalaması 

Blasta gitme oranı 

Blasta gitme oranı melatonin 

33,1977 

31,7351 

75 

75 

32,76671 

32,22936 

3,78357 

3,72153 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7: Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 2.gün sonunda ortalama blasta gitme 

oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 3.gün sorunda ortalama blasta 

gitme oranı. 

 

 

Buna göre; Fertilizasyon oranları Tablo 4‟ de , 2. Gündeki iyi kalite embriyo oranları 

Tablo 5‟de , 3. Gündeki iyi kalite embriyo oranları  Tablo 6‟de , Melatonin eklenmiĢ 

kültür medyumundaki 2.gün sonunda ortalama blasta gitme oranı ile melatonin 

eklenmemiĢ kültür medyumundaki 3.gün sorunda ortalama blasta gitme oranını Tablo 

7‟de gösterildi. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde tespit edilen yaĢ grupları arasındaki, grup içi ve 

gruplar arası fertilizasyon oranları, iyi kalite embriyo oranları ve blasta gitme oranları 

toplu olarak Tablo 8-9 „da  özetlendi.

Paired Samples Test

1,4626 34,85003 4,02413 -6,5556 9,4809 ,363 74 ,717

Blasta gitme oranı

- Blasta gitme

oranı melatonin

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Elde edilen veriler  Oneway (tek yönlü varyans  analizi)  istatiksel  yöntemi ile 

değerlendirildi. Belli yaĢ grubları (<37, 37-40, >40)  arasındaki melotonin eklenmiĢ ve 

eklenmemiĢ kültür medyumlarındaki fertilizasyon oranı, 2. gündeki ve 3. gündeki iyi kalite 

embriyo oranı ve blasta gitme oranı  gibi veriler Tablo 8 „de gösterildi. 

 

Tanımlayıcılar 

 

Tablo 8:YaĢ grupları arasında fertilizasyon oranları, iyi kalite ve kötü kalite 

embriyo oranları ve blasta gitme oranı 

Descriptives

62 79,2521 51,20719

9 76,7460 40,61566

5 84,0000 26,07681

76 79,2677 48,44778

62 79,4025 48,45111

9 84,7619 17,14286

5 77,3333 35,15047

76 79,9011 44,83338

61 90,4228 23,32449

9 95,5556 13,33333

5 100,0000 ,00000

75 91,6772 21,63638

64 90,4841 23,37859

9 96,2963 11,11111

4 100,0000 ,00000

77 91,6578 21,75855

62 77,1960 29,60783

9 88,8889 33,33333

5 90,0000 22,36068

76 79,4230 29,67293

64 83,2576 23,47528

9 89,8148 24,92272

5 70,0000 44,72136

78 83,1643 25,21411

62 34,7015 32,46965

9 26,4815 29,20764

5 30,0000 44,72136

76 33,4188 32,60455

64 34,9499 31,79282

9 22,2222 34,35921

5 32,0000 46,04346

78 33,2923 32,81015

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

<37

37-40

>40

Total

Fertilizasyon

Fertilizasyon melatonin

İyi kalite embriyo oranı G2

İyi kalite embriyo oranı mel G2

İyi kalite embriyo oranı G3

İyi kalite embriyo oranı mel G3

Blasta gitme oranı

Blasta gitme oranı melatonin

N Mean Std. Deviation
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 Elde edilen  veriler ANOVA=F Testi (varyans analizi)  istatiksel yöntemi ile  

değerlendirildi. Grup içi ve gruplar arasındaki melotonin eklenmiĢ ve eklenmemiĢ 

kültür medyumlarındaki fertilizasyon oranı, 2. gündeki ve 3. gündeki iyi kalite embriyo 

oranı ve blasta gitme oranı  gibi veriler Tablo 9„da gösterildi. 

 

 

  Tablo 9: Gruplar Arası ve Grup ĠçiMelotonin EklenmiĢ ve EklenmemiĢ Kültür 

medyumlarındaki fertilizasyon oranı, 2. gündeki ve 3. gündeki Ġyi Kalite Embriyo oranı 

ve blasta gitme oranı. 

ANOVA

169,218 2 84,609 ,035 ,966

175869,8 73 2409,176

176039,0 75

261,025 2 130,513 ,063 ,939

150491,4 73 2061,526

150752,4 75

577,700 2 288,850 ,611 ,546

34064,140 72 473,113

34641,840 74

560,169 2 280,084 ,585 ,560

35420,846 74 478,660

35981,014 76

1673,288 2 836,644 ,949 ,392

64362,922 73 881,684

66036,210 75

1265,115 2 632,557 ,995 ,375

47687,731 75 635,836

48952,846 77

593,590 2 296,795 ,274 ,761

79135,666 73 1084,050

79729,255 75

1287,128 2 643,564 ,591 ,556

81603,813 75 1088,051

82890,942 77

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Fertilizasyon

Fertilizasyon melatonin

İyi kalite embriyo oranı G2

İyi kalite embriyo oranı

mel G2

İyi kalite embriyo oranı G3

İyi kalite embriyo oranı

mel G3

Blasta gitme oranı

Blasta gitme oranı

melatonin

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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7. TARTIġMA 

 

Melatonin hayvan embriyoları üzerindeki olumlu etkisi ve melatoninin reseptörüne 

bağlanarak insan granüloza hücrelerinde doğrudan progesteron üretimini düzenlediği gibi 

FSH ve LH reseptör gen ekspresyonunu ve GnRH gen ekspresyonunu da sağladığı yapılan 

literatür çalıĢmalarında gösterilmiĢtir (16). Yapılan çalıĢmalarda melatonin antioksitan 

özelliğinden yaralanılarak hamilelik döneminde oksitatif stresten koruduğu görülmüĢtür 

(74). Bu çerçevede  antioksitan ve apoptoz özelliği bulunan bir hormon olan melatonin 

tarafımızdan araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamızda sadece melatonin embriyolar üzerine olumlu 

etkisi araĢtırılmamıĢtır. Melatoninin seçilmesinin en önemli nedeni melatonin 

reseptörlerinin embriyolar üzerinde var olması ve melatoninin  en önemli antioksitadif ve 

apoptatik bir hormon olmasından dolayı embriyolarda antioksitadif etkisini ortaya koyan  

antioksidatif enzim SOD gen ifadesi ve antiapoptotik etkisini ortaya koyan HMGB1 gen 

ifadesini etkileyerek embriyo geliĢimi üzerinde olumlu etkisi olabileceği  düĢünülmesidir.  

Söz konusu melatoninin SOD ve HGMD genleri üzerine etkisi  RT-PCR Analizi yöntemi 

ile incelenmiĢ,  tespit edilen iyi kalite embriyo oranlar, fertilizasyon oranları ve blasta 

gitme oranları  melatonin eklenmiĢ kültür medyumları ile melatonin eklenmemiĢ kültür 

medyumları arasında karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. 

 Tespit edilen veriler değerlendirildiğinde; Melatonin eklenmiĢ kültür 

medyumundaki ortalama fertilizasyon oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür 

medyumundaki ortalama fertilizasyon oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(p=0.884). Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 2.gündeki iyi kalitedeki ortalama 

embriyo oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 2.gündeki iyi kalitedeki 

ortalama embriyo oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. (p=0.842). Aynı yorum kötü kalitedeki ortalama embriyo oranı için de 

geçerlidir. Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 3.gündeki iyi kalitedeki ortalama 

embriyo oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 3.gündeki iyi kalitedeki 

ortalama embriyo oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. (p=0.277). Aynı yorum kötü kalitedeki ortalama embriyo oranı için de 
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geçerlidir. Melatonin eklenmiĢ kültür medyumundaki 2.gün sonunda ortalama blasta gitme 

oranı ile melatonin eklenmemiĢ kültür medyumundaki 3.gün sorunda ortalama blasta gitme 

oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı gözlemlenmiĢtir.(p=0.717). YaĢ 

grupları arasında fertilizasyon oranları, iyi kalite ve kötü kalite embriyo oranları ve blasta 

gitme oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı gözlemlenmiĢtir (p>0.05). 

 ÇalıĢmamız oldukça iyi kurgulanmasına rağmen bazı zayıf noktaları da bulunduğu 

söylenebilir: Bunlardan en önemlisi çalıĢmaya dahil edilen denek sayılarının yetersiz  

olduğundan sonuçların geçerliğini gösterebilmek için çok daha geniĢ serilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bununla birlikte test parametrelerimizin kontrol edilebilir, ölçülebilir, tekrar 

edilebilir olması ve istatiksel anlamda analiz edilebilmesi çalıĢmamızın olumlu 

taraflarındadır.  

Melatonin ile ilgili olarak  retina, beyin, hipofiz bezi baĢta olmak üzere dalak, lökosit, 

tiroid bezi, timus, endometrium, gastrointestinal sistemi üzerine yapılan çalıĢmalar olmakla 

birlikte melatoninin bir embriyo geliĢim üzerine olan etkileri bakımından yapılan çalıĢmalar 

oldukça sınırlıdır. Melatonin embriyo geliĢi üzerine olan etkileri büyük çoğunlukla hayvan 

deneyleri ile gerçekleĢtirilmiĢ olup insan çalıĢmaları henüz bulunmamaktadır. Son 

zamanlarda melatonin hormonun üreme fizyolojisi üzerindeki etkileri oldukça ilgi çekmiĢ  

ve araĢtırılmıĢ olmasına rağmen infertil insanlarda embriyo üzerine etkileri  

araĢtırılmamıĢtır. 2014 yılında, BCB boyası ile boyanmıĢ farenin olgunlaĢmamıĢ 

oositlerinde  melatoninin HMGB1 expresyonu, gutatyon seviyesi ve oositlerin olgunlaĢması 

üzerine etkileri inceleyen bir çalıĢma yapılmıĢ ve bizim çalıĢmamızla karĢılaĢtırıldığında; 

fare oositleri ile yapılan çalıĢmada 10
-12

, 10
-9

, 10
-6

, 10
-3

 M konsantrasyonlarda melatonin ile 

muamele edilir ayrıca oositler BCB boyası ile muamele edilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda ise 

sadece 10 μmol/lt konsantrasyonda melatonin kullanılmıĢtır ve oositlerde melatonin 

reseptörlerinin gösterilmesi amacıyla immünofloresan boyama yapılmıĢ. Bununla birlikte,  

çalıĢmanın sonucu bizim çalıĢmamız sonuçlarını destekler nitelikte olup; oositler  

melatonin ile muamele edildiğinde oositlerdeki HMGB1 expresyon seviyesi ve  

olgunlaĢmasında artıĢ görülmüĢtür (84). Bunun dıĢında melatonin ve HMGB1 direk 

etkileĢimini inceleyen pek fazla çalıĢma yoktur. Melatonin eklenen medyumlarda SOD nin 
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aktivitesisinde artıĢ olduğunu gösteren bir çok çalıĢma olmakla birlikte insan 

embriyolarında  melatoninin SOD  geninin expresyonunu ve embriyo geliĢimini inceleyen 

çalıĢma yoktur. Yapılan çalıĢmalar daha çok  çeĢitli hayvanların organ ve dokularda 

oksitatif hasara karĢı oluĢan melatonin hormonunun etkilerini inceleyen çalıĢmalardır 

(85,86). 2000 yılında fare embriyoları melatonin eklenen kültür medyumlarında takip 

edilmiĢ ve melatoninin önceki bulgulara paralel olarak toksik etkisinin bulunmadığı ve 

geliĢimi desteklediği rapor edilmiĢtir. Melatoninin fertilizasyon ve embriyo geliĢimi üzerine 

bu olumlu etkisinin reaktif oksijen türlerini azaltıcı özelliğinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir (87). 

ÇalıĢmamız bu anlamda önemli bir konuya ele almıĢ olup RT-PCR sonuçları 

değerlendirildiğinde melatonin SOD ve HMGB1 gen ekspresyonu artırdığı gözlemlenmiĢtir 

ve bu da melatoninin infertil çiftlerde gebelik baĢarısını artıracağı yönündeki hipotezimizi 

doğrulamaktadır. Ancak kısıtlı sayıda vaka ile incelendiği için çalıĢmamızda istatistiki 

anlamda fark aramak doğru olmayacaktır. Bu nedenle çalıĢmaya dahil edilen vaka 

sayılarının artırılması ve yanı sıra benzeri baĢka çalıĢmalarında yapılması konuya daha net 

açıklık getirecektir. 
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8.SONUÇLAR  

          

         Literatürde pek çok alanda melatonin çalıĢmaları sürekli ve yoğun bir biçimde 

ilerlerken üreme endokrinolojisi alanında çalıĢmalar çok yenidir. IVF öncesi ovulasyon 

indüksiyonu süresince 3mg oral melatonin verilen hastalarda kontrol grubuna oral folikül  

sıvılarında melatonin seviyesi artığı, oksidatif hasarın azaldığı, gebelik baĢarısının artığı ve 

in vitro fertilizasyon oranlarının artığı   yapılan bir  çalıĢmada ortaya konmuĢtur. 

          Tüm değiĢimler her iki grup içinde toplu olarak karĢılaĢtırıldığında her iki grup 

arasında anlamlı bir farlılık tespit edilememiĢtir. 

           ÇalıĢmamızda melatonin hormonunun reseptörlerine bağlanarak SOD ve HMGB1 

genlerinin expresyonları üzerine etki ederek olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmada melatoninin fertilizasyon,embriyo geliĢimi, blasta gitme oranı her iki 

medyumda karĢılaĢtırıldığında  T-testi  sonucu anlamsız bulunmuĢtur. (p>0,05) ve 

istatiksel farklılıklar ortaya konulmamıĢtır. YaĢ grupları arasındaki fertilizasyon, embriyo 

geliĢimine ve blasta gitme oranı istatiksel olarak karĢılaĢtırıldığında ANOVA=F Testi 

sonucu anlamsız bulunmuĢtur ve istatiksel olarak farklılık ortaya konulamamıĢtır. 

         Tüm bunlar göz önüne alındığında melatoninin fertilizasyon, embriyo geliĢimi ve 

gebelik baĢarısı üzerine etkilerinin daha net ortaya konulması için vaka sayılarının  

artırılması gerekli görülmüĢtür.
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