
“Memeli canl›lar›n diflilerinde, ya-
flam boyunca kullan›lacak olan  yumur-
ta hücrelerinin say›s›, embriyonun geli-
flim sürecinde sabit olarak belirlenir.
Buna göre, yaflam›n geri kalan›nda yu-
murtal›klarda yeni yumurta hücreleri
oluflturulmaz, var olan yumurta hücre-
leri ayl›k döngüler boyunca olgunlaflt›-
r›l›r ve bu hücreler tükendi¤inde de
menopoza girilir.”

Diflilerin üreme sistemine iliflkin
olan bu bilgiler, 1950’lerden beri fizyo-
loji kitaplar›nda bu flekilde yer al›yor.
Ancak, art›k neredeyse kökleflmifl olan
bu kuram, Mart ay›n›n bafl›nda resmen
çürütüldü. Boston Massachusetts Has-
tanesi’ne ba¤l› Vincent Üreme Biyoloji-
si merkezi çal›flanlar›ndan Jonathan
Tilly ve ekibi, kanserli hastalarda yu-
murtal›k fizyolojisi üzerinde çal›fl›rlar-
ken, ilginç bir bulguya ulaflt›lar. 

Ekibin esas amac›, kemoterapi ve
radyasyon tedavisi sonucunda etkinli¤i-
ni yitiren yumurtal›k dokusunun, nor-
mal flekilde yafllanma gösteren yumur-
tal›k dokusuyla bir karfl›laflt›rmas›n›
yapmakt›. Bu amaçlar› için, farkl› yafl
gruplar›ndaki farelerden yumurtal›k
dokusu örnekleri alarak, sa¤l›kl› yu-
murta hücrelerini tafl›yan folikülleri ve
ölü yumurta hücrelerini sayd›lar. Bu
say›m›n sonucunda, herhangi bir anda
yumurtal›k dokusunda bulunan yu-
murta hücrelerinin yaklafl›k 1/3’lik bir
bölümünün ölmekte oldu¤unu ve yafl-
lanmayla birlikte sa¤l›kl› yumurta hüc-
relerinin say›s›nda belirgin bir azalma-
n›n olmad›¤›n› gördüler. Ancak, çal›fl-
man›n esas ilginç yan›, her doku örne-
¤inde farkl› bir hücre tipinden de kaba-
ca 65 adet saymalar› oldu. Embriyonik
germ (bafllang›ç) hücrelerine benzerlik
gösteren bu hücrelere biraz daha odak-
lanan ekip, bu hücrelerin gerçekten de
etkin bir bölünme yetene¤ine sahip ol-
duklar›n› ve germ hücrelerine özgü bir
gen dizisi tafl›d›klar›n› ortaya ç›kard›.

Ayn› ekip, çal›flman›n bir sonraki ba-
sama¤›nda, yeflil floresan bir protein

üretebilecek flekilde genleriyle oynan-
m›fl bir fareyi kulland›. Normal bir fare-
den ald›klar› yumurtal›k dokusu örne¤i-
ni bu fareye afl›lamalar›ndan k›sa bir sü-
re sonra, afl›lanan normal yumurtal›k
dokusunda yeflil renkli yumurta hücre-
lerinin olufltu¤unu gördüler. Bu da,
germ hücrelerinin yumurtal›k dokusu
içerisinde göç ederek da¤›ld›¤›n› ve ye-
ni yumurta hücreleri oluflturdu¤unu
kan›tlad›. Farelere kök hücreleri felce
u¤ratan bir ilaç verildi¤indeyse, 3 hafta-
n›n sonunda, yumurtal›klarda bulunan
olgunlaflmam›fl yumurta hücresi say›s›-
n›n %95 oran›nda azald›¤› görüldü. An-
cak, bu tip hücrelerin insanlar›n yumur-
tal›k dokusunda da bulunup bulunma-
d›¤› henüz kesin olarak bilinmiyor.

Farelerin yumurtal›k dokular›n›n
dondurularak saklanmas› ve daha son-
ra yeniden verimli hale getirilmesi ko-
nusundaki çal›flmalar, uzun zamand›r
devam ediyor. Bu çal›flmalar, özellikle
kanser tedavisi sonucunda etkinli¤ini
yitiren yumurtal›k dokusunu yeniden
etkin hale getirebilme aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. Geçti¤imiz ay içinde,
New York Cornell Üniversitesi’ne ba¤l›
Weill T›p Fakültesi’nde çal›flan bir
Türk uzman araflt›rmac› da,  bu doku
naklini ilk kez insan yumurtal›k doku-
sunda deneyerek baflar›ya ulaflt›. Üre-
me T›bb› ve K›s›rl›k Araflt›rma Merke-
zi’nin bafl›nda olan Doç. Dr. Kutluk Ok-
tay ve ekibi, 30 yafl›ndaki bir gö¤üs
kanseri hastas›na, kemoterapinin baflla-
mas›ndan önce ald›klar› kendi ovar-
yumlar›ndan birini yeniden implante
ederek, çok baflar›l› bir sonuç elde etti. 

Dondurularak 6 y›l boyunca -
1960C’de saklanan ovaryum, kemotera-
pinin bitimini takiben hastan›n kar›n
alt› dokusuna 15 parça halinde yeni-
den yerlefltirildi. Bu operasyondan 3 ay
sonra, hastada östrojen seviyesinin
yükseldi¤i ve folikül gelifliminin baflla-
d›¤› gözlendi. Araflt›rmac›lar, 8 ay bo-
yunca do¤urganl›k ilaçlar› ilavesine de
devam ederek, hastan›n ovaryumlar›n-
dan 20’nin üzerinde yumurta hücresi
ald›lar ve bunlar›n 8 tanesini laboratu-
var ortam›nda spermle döllemeyi baflar-
d›lar. Döllenen yumurta hücrelerinden
2 tanesinde normal embriyo geliflimi
görüldü. Bunlardan biri hastaya imp-
lante edilmesine karfl›n, gebeli¤in deva-
m› gelmedi. Ancak, tüp bebek çal›flma-
lar›nda bile döllenmeden sonra baflar›l›
bir gebeli¤in devam etmesi olas›l›¤›
%20-30 oran›nda. Kesin baflar›ya ulafl›-
lamama nedeninin ovaryumun al›nma-
s›, saklanmas› ya da yeniden yerlefltiril-
mesi s›ras›nda meydana gelmifl olas›
hasarlar olabilece¤inin de alt›n› çizen
Kutluk Oktay, flimdilerde bu denemeyi
ayn› hastada ve farkl› hastalarda da
tekrarlamaya haz›rlan›yor.

E¤er baflar› sa¤lan›rsa, k›s›rl›k ve er-
ken menopoz gibi sorunlara yönelik ol-
dukça kal›c› bir çözüme ulafl›lm›fl olacak.
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