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ÖZET
Olfaktor sistem erişkinlerde yeni nöron oluşumunun devam ettiği nadir
bölgelerden biridir ve gebe canlılarda annelik davranışlarının gelişmesinde önemli rol
oynar. Koklama ve kokuların ayrımı çiftleşme, yavrunun hatırlanması ve yavrunun
anne tarafından beslenmesi için önemlidir. Gebeliğin farklı dönemlerinde ve beynin
farklı bölgelerinde yeni nöron oluşumuna dair çeşitli veriler bulunmaktadır. Ancak
gebeliğin sinaptik bağlantılar üzerine etkisine dair bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada,
gebe sıçanların olfaktor sistemlerindeki nöral proliferasyon ve sinaptik protein
değişikliklerinin immün işaretleme yöntemleri ile incelenmesi amaçlandı.
Çalışmada 35 adet, 10-12 haftalık Wistar albino dişi sıçanlar kullanıldı.
Yedinci, ondördüncü ve yirmibirinci gebelik gününde ve postpartum beşinci gününde
olan sıçanlardan (n=7) dört deney grubu oluşturuldu. Kontrol grubu olarak hiç doğum
yapmamış sıçanlar kullanıldı (n=7). Sıçanların olfaktor epitel ve bulbusu çıkarılıp
paraformaldehit ile tespit edildi, kriyostat ile kesitler alındı. Anti-sinaptofizin (SYP)
antikoru ile boyanan kesitler immünfloresan yöntem ile, anti-konneksin45 (Cx45) ve
anti-PCNA (Çoğalan Hücre Nükleer Antijeni=Proliferating Cell Nücleer Antigen)
antikorları ile boyanan kesitler immünhistokimyasal yöntemle değerlendirildi.
Olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesinin en fazla olduğu grup kontrol grubuydu.
İşaretlenme gebelikte azalmış, postpartum dönemde artmış olarak bulundu. Cx45 için
en fazla işaretlenme post-partum 5. gün grubunda gözlendi. En az işaretlenme
kontrol

ve

14.

gebelik

günü

grubundaydı.

PCNA

işaretlenmesi

ile

nöral

proliferasyonun en fazla kontrol, 21. gebelik günü grubu ve post-partum 5. gün
grubunda olduğu görüldü. Ondördüncü gebelik günü grubu en az işaretlenen gruptu.
Olfaktor epitelde, SYP ekspresyonu gebelikte artış gösterdi. En fazla
işaretlenme 14. gebelik günündeydi. Kontrol grubunda ekspresyon azalmıştı. Cx45
işaretlenmesinde gebelik başlangıcında hafif bir artış vardı. Ondördüncü gebelik
günündeki azalmayı takiben 21. gebelik günü ve post-partum 5. günde işaretlenme
artmıştı. PCNA ile en yoğun boyanma 7. gebelik gününde izlendi. 14. gebelik
gününde boyanmada belirgin bir azalma, 21. gebelik gününde ve post-partum 5.
günde artış gözlendi.
Sonuç olarak, olfaktor bulbustaki SYP’nin azalmış işaretlenme oranı, gebelikle
birlikte Cx45’in artmış işaretlenmesi gebelikte elektriksel sinapsların daha etkin
olduğunu akla getirdi. Olfaktor epitelde ise SYP ve Cx45 işaretlenmesinde saptanan
artış, gebeliğin hem kimyasal hem elektriksel sinapslar üzerine arttırıcı bir etkisinin
4

olduğunu düşündürdü. PCNA işaretlenmesinin her iki dokuda da benzer paternde
artmış olması, gebeliğin nöral proliferasyonu arttırabileceğini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Olfaktor Bulbus, Olfaktor Epitel, Sinaps, Gebelik, Nörogenez.
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ABSTRACT
Assesment of the Neural Proliferation and Synaptic Protein Differantation in
Olfactory System of Pregnant Rats by Using Immun Labelling Methods
In adults, olfactory system is one of the unusual areas of which neurogenesis
persist and plays an important role in the development of spesific maternal
behaviours. Olfaction and discrimination of the odors are important in mating, in
recognition and nourishing of the pup. There are several data about neurogenesis in
distinct areas of the brain and different periods of pregnancy. However, the
knowledge about the effect of pragnancy on synaptic links are limited. In this study,
investigation of the neural proliferation and synaptic protein differentiation in olfactory
system of pregnant rats by using immunhistochemical methods are aimed.
In this study, thirty-five female Wistar albino rats (approximately 10-12 weeks
of age) were used. Four study groups were constructed including the rats (n=7) at 7th,
14th, 21st days of pregnancy and 5th day of post-partum period. Virgin rats (n=7) were
used as control group. Olfactory bulb and epithelium of rats were removed and fixed
in paraformaldehyde and sections were cut on a cryostat. Sections were evaluated
by using immunoflourescence staining which labelled anti-synaptophysin (SYP)
antibody and immunohistochemical staining which labelled anti-connexin45 (Cx45)
and anti-proliferating cell nücleer antigen (PCNA).
In olfactory bulb, the control group showed the highest SYP labelling. Labelling
with SYP decreased in pregnancy, and increased in postpartum period. The highest
Cx45 labelling were detected in the rats at 5th day of post-partum period. The least
labelling with Cx45 were in both the control group and the group including rats at 14th
day of pregnancy. With PCNA labelling, the most intensive neural proliferation were
seen in the controls, the rats at 21th day of pregnancy and in the rats at 5th day of
post-partum period. The least labelling with PCNA were in the subjects at 14th
gestation day.
In olfactory ephitellium, SYP expression showed an increase in pregnancy.
The highest expression was in the gestation day of 14. SYP expression decreased in
the control group. There was a moderate increase in Cx45 labelling at the beginning
of pregnancy. The labelling diminished in the gestation day of 14, afterfore it
increased in 21th day of pregnancy and 5th day of post-partum period. . The most
intensive staining with PCNA were seen in 7th day of pregnancy. It decreased in the
gestation day of 14, and then increased in 21 th day of pregnancy and 5th day of post6

partum period.
In conclusion, the decreased rate of SYP labelling and increased rate of Cx45
labelling in olfactory bulb suggest that electrical synapses are more active in
pregnancy. The increments in SYP and Cx45 labelling in olfactory ephitellium
demonstrate that pregnancy has an augmentative effect on both chemical and
electrical synapses. The fact that PCNA labelling increased in similar pattern in both
tissue suggest that pregnancy may boost neural proliferation.
Key

Word:

Olfactory

Bulb,

Olfactory

Epithelium,

Synapses,

Pregnancy,

Neurogenesis.
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GİRİŞ VE AMAÇ
Olfaktor sistem erişkinlerde yeni nöron oluşumunun devam ettiği nadir
bölgelerden biridir

1,2

ve gebe canlılarda normal annelik davranışlarının gelişmesinde

önemli rol oynar. Gebelik ve postpartum dönem maksimum nöral ve davranışsal
değişikliklerin olduğu dönemdir3. Koklama ve kokuların ayrımı çiftleşme, yavrunun
hatırlanması ve yavrunun anne tarafından beslenmesi için önemlidir. Anneliğe özgü
davranışlar yeni koku hafızalarının yaratılmasına ihtiyaç duyar4. Anne adayı kendini
ve çevresini içgüdüsel olarak yeni doğacak olan yavrusuna hazırlar. Gebelik ve
sonrası dönemde steroid hormonlarda dramatik dalgalanmalar olur. Gebelik boyunca
hormonlar menstrual siklus düzeyleri ile karşılaştırıldığında; östradiol düzeylerinin
100 kat, progesteron düzeylerinin 10 kat arttığı görülmüştür5. Gebeliğin farklı
dönemlerinde ve beynin farklı bölgelerinde yeni nöron oluşumuna dair birbirinden
farklı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak deneysel çalışmalarla da etkisi kanıtlanmış olan,
gebelikte 100 kat artan östrojen hormonunun nöromodülator nöroprotektif6,7,8 ve
nörogenezi indükleyici etkisidir9-11. Östrojen bu etkisini dolaşımdaki androjenlerden
sentezini sağlayan aromataz enzimi sayesinde yapar. Beyin aromatazı sadece
östrojenin sentezini sağlamaz. Beyinde sinaptik aktivitenin düzenlenmesi, sinaptik
değişiklikler, nörogenez ve hasara karşı nöral dokunun verdiği yanıtın düzenlenmesi,
ayrıca

nonreproduktif

davranışların,

duygulanım

ve

kognitif

fonksiyonların

düzenlenmesi gibi farklı fonksiyonlara da sahiptir.
Beyinde sinirsel iletim sinapslar yoluyla yapılmaktadır. Sinaps bir nöronun bir
uzantısının (çoğunlukla akson terminalinin) ikinci bir nöronla ya da alıcı bir hücre ile
(bez ya da kas) yaptığı bağlantıdır. Temelde 2 tip sinaps vardır; kimyasal ve
elektriksel sinapslar. Kimyasal sinapslar sinaptik aralığa sinaptik veziküllerin
salınarak uyarının iletildiği tiptir12. Sinaptofizin (SYP) presinaptik veziküllerdeki major
membran proteinlerden biridir13. Fonksiyonu tam olarak bilinmemekle beraber
nörotransmitter salınımı üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir14,15. Elektriksel ileti ise
gap junctionlar ile yapılır. Gap junctionlar madde geçişine izin veren, konneksinlerden
oluşan özelleşmiş kanallardır. Cx45 olfaktor sistemde eksprese olduğu gösterilmiş
olan bir gap junction proteinidir16,17.
PCNA (Prolifetating Cell Nücleer Antigen-çoğalan hücre nükleer antijeni) )
hücre proliferasyonunu değerlendirmek için kullanılan pek çok belirteçten biridir.
Çoğalan hücrelerin nükleer antijenidir. İmmünreaktivitesi mitotik aktivite ile koreledir,
mitozun S fazında DNA replikasyonu için gerekli siklin proteinidir. Hücrede
8

ekspresyonu G1 sonunda, DNA sentezinden hemen önce artar, S fazı boyunca
maksimumdur, G2’de azalır18.
Bu çalışmada olfaktor sistemde gebeliğin farklı dönemlerindeki olası sinaptik
değişiklikleri ve bunlara hücre proliferasyon değişikliklerinin eşlik edip etmediğini
belirlemek amaçlandı. Kimyasal sinapsları gösterebilmek için anti-SYP, elektriksel
sinapslar için anti-Cx45, bunların hücre proliferasyonu ile olası ilişkisini gösterebilmek
içinde anti-PCNA antikorları ile immün işaretleme yapıldı.
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GENEL BİLGİLER
Kokular, değişik moleküler bileşiklerin karışımıdır ve tarifi zor da olsa koku
duyusu yiyeceklerin tüketilmesinde, duygusal yanıtlarda, annelik ve üreme
fonksiyonlarında, nöroendokrin düzenlenmede, kritik öneme sahiptir. Pek çok türde
çok önemli rollerdeyken, insanlarda görme ve duyma duyuları daha ön plandadır.
10.000’den fazla koku çok küçük konsantrasyonda olsalar dahi, insan burnu
tarafından ayırt edilebilir19. Koku almak için suda ya da lipidlerde eriyebilen
bileşiklerin nazal mukoza ile teması gerekmektedir20. Herhangi bir koku molekülü
nefes alma sırasında nazal kaviteye ulaşır ve olfaktor epitel tarafından algılanır19.
Fark edilebilmesi için koku etkeninin burundan beyine iletilecek belirli bir sinyale
neden olması gerekir. Bu, öncelikle, her bir olfaktör nöronun farklı koku etkenlerine
farklı duyarlılıkta yanıt vermesi ile sağlanır. Bu yanıt depolarizasyon (jeneratör
potansiyeli) ve aksiyon potansiyelinden oluşur. Yüksek yoğunluktaki koku etkeni
(molekülleri) daha çok sayıda nöronu uyarır. İnsanların farklı yoğunluklarda koku
etkeni ile karşılaştıklarında, farklı kokular algılıyor gibi hissetmeleri buna bağlıdır21.
Olfaktor mukoza ve yol hızla yorulan, fakat hızla yenilenen bir yapıdadır 20. Bu duyu
algısının kalitesi ve hassasiyeti nazal epitelin yapısına, periferik ve santral sinir
sisteminin şekline bağlıdır22.
Olfaktor Anatomi
Olfaktor epitel bölgesinin alanı türler arasında değişkenlik gösterir. Köpekler ve
tavşanlar, insanlardan daha geniş bir olfaktor alana sahiptir. İnsanlarda 200-400
mm2'lik bir duyu epiteli alanı, mm2'ye 5xl04 reseptör hücre düşecek kadar bir hücresel
yoğunluk mevcuttur20.
Koku maddesi, nazal kaviteye ya burun deliklerinden ya da posteriordan
koana yoluyla girmektedir. Olfaktor informasyon, daha sonra olfaktor sinir (kranial
sinir-1) yoluyla beynin bir uzantısı olan olfaktor bulbusa iletilir. Koku, sirke gibi
keskinse trigeminal sinir uçları tarafından algılanır. Bazı kokular farinks ve dil kökü
yoluyla 9. ve 10. kranial sinir aracılığıyla kemoreseptif lifleri stimüle edebilirler.
Bununla birlikte kokuların çoğu, nazal kavitenin çatısındaki olfaktor nöronlarca (ON)
algılanırlar20.
Bir kokunun tanımlanması olfaktor, trigeminal, glossofaringeal ve vagus
sinirinin uyarılmasının sonucudur. Kokunun esas olarak ayırımının yapılmasını
sağlayan olfaktor sinirin uyarılması ise; nazal kavitenin tepesindeki olfaktor mukozaya
koku moleküllerinin ulaşmasına bağlıdır. Moleküller difüzyonla ya da çoğunlukla
10

respirasyonun bir parçası olarak buraya ulaşırlar. Yemek yerken retronazal hava
akımı nedeniyle koku molekülleri olfaktor reseptörleri uyarabilir, anlamlı bir koku alma
fonksiyonu oluşturabilir. Bu akım faringeal ve ağız hareketi ile de bir miktar
sağlanabilir. Normal fizyolojik hava akım hızında havanın % 50’si inferior ve orta
meatustan geçerken, ancak %15’i olfaktor bölgeden geçer22.
Olfaktor Epitel
Nazal kavitenin 7 cm içinde ve tepesindedir, lateral ve medial duvarlara doğru
da uzanabilir. Olfaktor duyu nöronları, burnun posterosuperior bölgesinde 1 mm
genişliğinde bir yarık içinde korunmuşlardır. Epitelyal yüzeyde bu bipolar nöronlar dış
ortamla dendritleri ve silyaları aracılığıyla ilişkilidir. Proksimalde, aynı nöronların
aksonları olfaktor bulbus ile sinaps yaparlar23.
Bu alan özelleşmiş olfaktor mukoza ile döşelidir. Canlı dokularda bu mukoza
olfaktor epitelin içerdiği lipofuksin pigmenti ve ilişkili bezler sebebiyle sarı- kahverengi
renktedir.
İnsan olfaktor epiteli daha kalındır (~60-70 µm) ve yaklaşık olarak 1 cm2 ‘lik bir
alandır. Epitel yalancı çok katlı silli silindiriktir ve altında damardan zengin lamina
propria vardır, submukozası yoktur22,23. Lamina propria altındaki kemiğin periostuyla
devam eder. Bu bağ dokusu pek çok sayıda kan ve lenfatik damarlar, miyelinsiz
olfaktor sinirler, miyelinli sinirler ve olfaktor bezleri içerir23. Memeli çalışmalarının
çoğunda 4 ana tip hücre tanımlanmıştır:
-

Silyalı olfaktor reseptör hücreleri

-

Mikroviller hücre= Brush cell

-

Destek = Sustentakular hücreler

-

Bazal hücreler
1. Olfaktor Hücreler: Bipolar nöronlardır. Nükleus etrafında daha belirgin

olmak üzere, sitoplazma nörofibril demetleri içerir. Apikalde hücre daralır ve
üzerindeki dendrit genişleyerek olfaktor vezikül (olfactory knot) adı verilen küçük bir
şişkinlikle sonlanır. Bu vezikülden, bazal gövdeleri vezikül sitoplazmasında kalacak
şekilde 10-23 kadar silia çıkar ve yüzeye paralel ışınsal tarzda uzanırlar. Silyalar
yaklaşık 200 m uzunluktadır ve komşu olfaktor hücrelerin üzerini kaplayabilir 23.
Plazma membranı olfaktor reseptörlerle etkileşime giren koku-bağlayan proteinler
içerir. Gelen koku molekülleri mukusta çözünür, reseptörlerle ilişkiye girer ve aksiyon
potansiyeli oluşturur.
11

Hücrelerin bazal kutbundan alttaki bağ dokusuna doğru uzanan akson çıkar23.
Lamina propria içinde bir schwann hücre sitoplazması ile çevrelenen bu aksonlar,
birleşerek olfaktor siniri oluştururlar. Kribriform plaktaki 15-20 kadar foraminadan
geçerek olfaktor bulbusta sinaps yaparlar. Tavşanlarda 50 milyon kadar olfaktor
akson varken, insanlarda bilateral olarak yaklaşık 6 milyondur22.
2. Destek Hücreleri: Olfaktor hücrelere mekanik ve metabolik destek sağlarlar
ve epitel içinde oldukça fazla sayıdadırlar. Bu prizmatik ya da sustentakular
hücrelerin nükleusu epitelde diğer hücre nükleuslarına göre apikalde yerleştiğinden,
kolaylıkla ışık mikroskobik olarak tanınırlar. Apikal yüzeylerinde oldukça fazla
mikrovillus bulunur. Sitoplazmalarında çok sayıda mitokondri, değişik şekillerde düz
yüzlü endoplazmik retikulum, daha az granüllü endoplazmik retikulum bulunur. Aynı
zamanda lipofuksin granülleri içerirler. Olfaktor hücrelerle aralarında zonula adherens
tipi bağlantılar varken, gap junction ya da zonula occludens tipi bağlantılar yoktur. Bu
hücrelerin fonksiyonu glial hücrelere benzer, olfaktor hücrelere tüm mekanik ve
fiziksel desteği sağlarlar23.
3.Mikroviller Hücre (Brush Cell): Prizmatik hücrelerdir ve duyunun iletiminde
özelleşmişlerdir23. Sayıları olfaktor reseptörlerin 1/10’u kadardır. Hücre gövdesi
geniştir, epitelyal yüzeye yakın yerleşirler22. Bu hücreler daha çok havanın iletildiği
bölümlerde yer alırlar. Elektron mikroskopla (EM) yapılan incelemede bu hücrelerin
apikal yüzeylerinde geniş kör mikrovilluslar bulunduğu görülür. Bazalde bazal
laminayı delen sinir lifleri ile sinaps yapan, aksona benzer sitoplazmik uzantısı vardır.
Sinir lifleri koku almadan çok, genel duyu fonksiyonu olan trigeminal sinirin terminal
dallarıdır23. Bu hücrelerin kimyasal uyarıya yanıt oluşturmadığı elektrofizyolojik
testlerle gösterilmiştir22. Mikrovilluslu hücrelerin fonksiyonu mukozanın genel
duyusunun iletimi gibi durmaktadır23. Muhtemel diğer rolleri mukus yapısının
düzenlenmesi ya da P450 enzim sistemini eksprese ettiğinden detoksifikasyon işlemi
de olabilir24.
4. Bazal Hücreler: Diğer matür hücrelerin öncüleridir. Küçük ve yuvarlaktır.
Bazal laminaya bitişik yerleşmiştir. Nükleusları sıklıkla invajinedir ve olfaktor
hücrelerin nükleusundan daha aşağı seviyelere yerleşmiştir. Sitoplazmalarında kök
hücre olduğunu gösterir şekilde, az organele sahiptirler23 ve çevresel nedenler ya da
hücre döngüsü sırasındaki kayıplarda olfaktor reseptörlerin yerine geçebilirler.
Replikasyon süresi 3-7 haftadır. Yeni reseptör hücresi oluştuğunda, olfaktor bulbusa
doğru aksonunu uzatır ve burada sinaps yapar23.
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Olfaktor bezler, yani Bowman bezleri mukozanın karakteristik görünümünü
verir. Bezin seröz salgısı koku moleküllerini yakalar ve çözer. Bezlerden mukozaya
devamlı akım olması, koku moleküllerinin artıklarının temizlenmesini sağlayarak yeni
kokuların alınmasını sağlar23.
Olfaktor Bulbus
Olfaktor bulbus omurgalılarda ön beyinden gelişir25 ve koku duyusu için
özelleşmiştir. Beyin tabanında, anterior fossada frontal korteksin altında kribriform
plak üzerinde yerleşmiştir. Primer ON’nun sinaps yaptığı, 2. nöronlar burada bulunur.
Bu sinapslar ve bunların postsinaptik çiftleri glomeruli denilen yoğun kümelenmeler
oluştururlar. Erişkin bir tavşanda, 100 ikinci nörona 26.000 olfaktor akson uzanır. Her
bir olfaktor bulbus glomerülleri, sağ ve sol olfaktor bulbus arasında ve beynin
afferent- efferentleri arasında bağlantılar bulunmaktadır.
Fonksiyonları 4 kategoriye ayrılabilir:
-

Kokuların ayrımının arttırılması.

-

Kokuyu fark etmedeki hassasiyetin arttırılması.

-

Geri

plandaki

kokuları

filtreleyip,

az

miktardaki

seçilmiş

kokularının

hissedilmesinin arttırılması.
-

Yüksek beyin bölgeleriyle, kokuların ayrılmasını ve bulunmasını sağlamaktır
denebilir.
Bulbusa duyusal olarak giriş olfaktor epitelden olurken, çıkış mitral hücre

aksonları ile olur. Bu nedenle esas fonksiyonu filtre etmek gibi görünmektedir. Aynı
zamanda amygdale, neocortex, hippocampus, locus coeruleus ve substantia nigra
gibi yüksek merkezlerden bilgi alır.
Bulbus farklı tabaka ve katmanlara ayrılmış, uzamış, sanki bir soğanı andırır
şekilde konsantrik halkalar şeklinde düzenlenmiştir. Yüzeyden merkeze doğru
tabakalar şu şekilde sıralanmıştır24:
I.

Olfaktor nöron tabakası (ONT)

II.

Glomerüler tabaka (GT)

III.

Eksternal pleksiform tabaka (EPT)

IV.

Mitral hücre tabakası (MHT)

V.

İnternal pleksiform tabaka (İPT)

VI.

Granül hücre tabakası (GHT)

VII.

Ependimal tabaka (EpT)
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Olfaktor Nöron Tabakası (ONT)
En dışta ve en yüzeysel yerleşmiş olan tabakadır. Olfaktor nöronların (ON)
aksonlarını ve glial hücreleri içerir. Glial ya da çevreleyen hücreler aksonu sararlar ve
schwann hücre belirteci olan S-100 proteinini eksprese ederler. Bu tabaka aynı
zamanda astrositleri de içerir Astrositler kinolinik asit için indirgeyici bir enzim
eksprese ederler. Kinolinik asit glutamat benzeridir ve ON akson terminali ve
postsinaptik hedef arasındaki glutamerjik taşınımı düzenliyor olabilir24.
Glomerüler Tabaka (GT)
Olfaktor nöron tabakasının altında nöropil ağı şeklinde düzenlenmiş, ovoid
yapıda glomerüllerden oluşur. Etrafını küçük nöron ve glialardan oluşan bir kabuk
çevreler. Glomerül içinde ON aksonları mitral ve tufted hücrelerle birlikte intrinsik
nöronlarla sinaps yapar24. Periglomerüler hücreler glomerül içinde multipl mitral hücre
dendriti ile ilişkidedir. Komşu glomerüllerin lateral inhibisyonunu sağlayarak spesifik
mitral hücre dendritik ağacının uyarılmasını sağlar. Her bir mitral hücre yaklaşık
olarak 1000 olfaktor hücre ile bağlantıdadır26. Sıçanlarda glomerüllerin çapı yaklaşık
olarak 80-160 μm’dir. Türe bağlı olarak sayısı değişkendir, sıçanlarda 3000 kadardır.
Glomerüler Tabaka Hücreleri: Temel olarak 3 tip hücre içerir.
(1) Periglomerülar (PG) hücreler,
(2) Eksternal tufted (ET) hücreleri,
(3) Kısa akson (KA) hücreleri.
Ortaklaşa olarak bu tabakanın intrinsik nöronları jukstaglomerüler hücreler (JG)
olarak isimlendirilir8.
-ET hücreleri; glomerül tabakasının en büyük hücreleridir (10-15 μm),
elektrofizyolojik olarak eksitatorlardır. Glomerülün derinliklerinde ve çevresinde,
jukstaglomerüler bölgede dağılmışlardır. Çoğunun bir glomerül içinde dallanan bir
apikal dendriti vardır, nadiren iki ya da üç apikal dendrite sahiptirler ve bunlarda farklı
glomerüllere dallanır. Çoğunun EPT’a uzanan ikincil ya da lateral dendriti bulunur.
Aksonları PG hücrelerle ya da KA hücrelerle sinaps yapar, daha sık olarak olfaktor
bulbus’un dışına uzanır. ET hücreleri EPT’deki tufted ve mitral hücrelere
benzemesine rağmen, farklı anatomik ve fizyolojik özellikler gösterirler24.
- PG hücreler: GT’ında sayıca oldukça fazladırlar ve inhibitördürler. Küçük,
yuvarlak ya da ovoid yapıda, glomerülün etrafında dağılmışlardır. Dendritleri tipik
olarak glomerülün sınırlı, küçük bir alanında dağılır. PG dendritlerindeki sinapslar
olfaktor nöron terminalleri ve mitral/tufted hücre dendritlerinden gelen asimetrik
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sinapslardır (morfolojik olarak eksitator). Fizyolojik kayıtlarda PG hücrelerinin aynı
zamanda ET hücrelerinden de monosinaptik dendrodendritik eksitator uyarıları
aldıkları gösterilmiştir. Aksonları nadiren görülür. Çalışmalarda 4-5 glomerül boyunca
uzandığı bildirilmiştir. Mitral/ tufted hücre dendritleri, ET hücreler ve diğer
jukstaglomerüler hücrelerle (JG) simetrik (morfolojik olarak inhibitör) sinaplar yapıyor
gibi görünmektedirler24.
-KA hücreler; ET hücreleri ile aynı boyutlardadırlar. Çok sayıda glomerülden
uyarı aldığını gösterecek şekilde multipl dendritlerinin olması ile kolaylıkla ayırt
edilirler. Dendritler ET hücrelerinin dendritlerinden, tufted hücre kollaterallerinden ya
da diğer KA hücrelerinden sinaptik uyarı alırlar. KA hücrelerinin aksonları glomerül
içinde 1-2 mm uzanabilir ve PG hücre dendriti ile sinaps yaptığında görünürler.
ON’lardan direk olarak uyarı almazlar24.
Glomerüler Tabakanın Sinaptik ve Bikompartmantal Organizasyonu
a)Eksitator sistem: Her bir glomerül olfaktor nöron aksonları ile birlikte,
yaklaşık 20 mitral hücre, 200 tufted hücre ve 1500-2000 JG hücreden apikal dendritik
kümeler içerir. Akson terminalinden uyarı geçişi glutamat karakterde AMPA (Alphaamino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid) ve NMDA (N-methyl DAspartate) iyonotropik glutamat reseptör alt tipleri ile düzenlenir. Elektrofizyolojik
çalışmalar göstermiştir ki, mitral/tufted hücreler ve ET hücreleri bu sinapslar ile
uyarılırlar. ON akson terminal sinapsları PG hücrelerinin bazı alt grupları ile ve KA
hücreleri ile sinaps yapmazlar. Mitral/tufted hücreler glutamaterjiktir ve bu hücrelerin
dendritlerinden salınan glutamatın, komşu hücrelerde sinaptik ve nonsinaptik olarak
eksitasyona neden olduğu bildirilmiştir.
Yeni elektrofizyolojik çalışmalarda ET hücrelerinin spontan ve sensory-evoked
paternleri net olarak KA ve PG hücrelerinden farklı olduğu gösterilmiştir. ET hücreleri
spontan olarak ritmik uyarı piki çıkarır ve ON uyarısını monosinaptik olarak alırlar.
Aynı sonuçlar in vivo olarak JG hücrelerinde de bildirilmiştir. KA ve PG hücreler zıt
olarak göreceli daha az spontan uyarı piki oluşturur ve çoğu di-polisinaptik ON
uyarısını yanıtlar. Anatomik çalışmalar göstermiştir ki, glomerüller bikompartmantal
şekilde organize olmuştur. Her bir glomerül birbiri ile ilişkili kompartmanlar içerir.
Bunlardan biri ON sonlanmalarından zengindir, diğeri ise ON uyarılarından
yoksundur. Calbindin (+) JG nöronlar dendritlerini glomerüler kompartmanın ON
terminallerinden yoksun kısmına doğru uzatır. Bu da direk duyusal uyarı almadıklarını
gösterir. Bu nedenle tahmini olarak KA ve PG hücrelerinin de direk olarak calbindin
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(+) glomerülar ara nöronlar sebebiyle uyaran almadıkları söylenebilir. Son çalışmalar
ET hücrelerinin ON uyarılarını monosinaptik olarak alıp, uyarıyı PG ve KA hücrelerine
ulaştırdığını göstermiştir. Bu çalışmalarla ET hücrelerinin PG ve KA hücrelerine direk
eksitator glutamaterjik uyarıları sağladığı belirlenmiştir. Mitral/tufted hücre dendritleri
de benzer şekilde anatomik yerleşimleri sebebiyle, PG ve KA hücrelerine
intraglomerüler eksitator uyarıları iletiyor gibi durmasına rağmen, elektrofizyolojik
olarak bu doğrulanmamıştır24.
b) İnhibitor Sistem; Dendrodendritik İnhibisyon; daha önce de söylendiği
şekilde PG hücreleri GABA (gama amino bitürik asit) içerir ve glomerülde mitral/tufted
hücre dendritleri üzerinde inhibitör sinapsları yapar. Periglomerüler boşlukta,
aksonları aynı zamanda mitral/tufted hücre dendriti ve PG, KA hücreleri ile simetrik
sinaps yaparlar. Fizyolojik çalışmalar bu sonuçları desteklemektedir. Bu inhibisyon
primer olarak GABAA reseptörleri ile düzenlenir. PG hücre dendritleri glomerülün
sınırlı bölgelerine uzanır, inhibisyonları da mitral/tufted hücre ve komşuluğundaki JG
hücrelerle sınırlıdır. Zıt olarak PG ve KA hücreleri interglomerüler fonksiyonu
düzenlediklerini gösterir şekilde dendrit ve aksonlarını multipl glomerüle uzatırlar.
Örn. Komşu glomerüldeki lateral inhibisyonu sağlamak gibi24.
Eksternal Pleksiform Tabaka (EPT)
Mitral hücrelerin dendritik uzantılarını, mitral hücrelerle benzer büyüklüklerde
tufted hücreleri ve ara nöronları içerir. Göreceli olarak diğer tabakalara göre daha az
hücre vardır24. Bazı granül hücrelerinin dendritleri bu tabakada mitral hücre dendritleri
ile sinaps yapar. Bu sinapslar özelleşmiş dendrodendritik sinapslardır, resiprokal
sinapslar olarak da adlandırılırlar (presinaptik ve postsinaptik membranlarda
veziküller görülür26.
EPT Hücre Tipleri:
-Tufted Hücreler: Oldukça fazla sayıdadırlar. Glomerüler yumakta sonlanan
bir adet (nadiren birkaç tane) apikal (primer) dendrit içerir. Tabakanın derinlerine
indikçe hücre gövdesi göreceli olarak büyür. Golgi boyaması ile yüzeyel tufted
hücreler asimetrik dallanmış şekildedir. Seyrek olarak dallanan lateral dendriti oblik
olarak primer dendritin yolunda uzanır. Mitral hücrelerle sıkı ilişki içindedirler. Tufted
hücreler primer transmitter olarak glutamatı kullanırlar. Yerel akson kollateralleri
İPT’yi oluştururlar.
-Ara Nöronlar: Anatomik ve nörokimyasal olarak heterojen alt grupları içerir.
Ara nöronların multipolar nöronlara benzer şekilde, iki farklı kutuptan ayrılan multipl
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dendritleri vardır, fakat aksonları yoktur24.
EPT

Devreleri

ve

Hücre

Mitral/Tufted-Granül

Dendrodendritik

Etkileşimleri
EPT nöropili mitral/tufted hücrelerinin tırmanarak GT’dan monosinaptik uyarı
alan apikal dendritilerini ve mitral/tufted hücrelerin laterale yerleşmiş sekonder
dendritlerini içerir. EPT’deki sinapsların çoğu mitral/tufted hücrelerin lateral dendritleri
ile granül hücre (GH) dendritleri arasındadır. Bu sinapsların çoğu:
(1) Asimetrik sinapslar; Mitral/tufted

hücrelerin

lateral dendritlerinden

GH

dendritleri üzerine,
(2) Simetrik

sinapslar;

GH

dendrit

uzantısından

(gemmules)

mitral/tufted

hücrelerin lateral dendritleri üzerinedir.
Bu sinapsların çoğu resiprokaldır ve bu nedenle kabaca eşit miktardadır.
Benzer sinapsplar mitral/tufted hücre gövdesi ve GH dendritleri arasındadır.
Mitral/tufted hücre dendritleri aynı zamanda intrinsik EPT ara nöronları ile de sinaps
yapar24.
Mitral Hücre Tabakası (MHT), Mitral/Tufted Hücre Sinapsları
Bulbusun en geniş ve tufted hücrelerle birlikte temel uyarı alıcı hücresi olan
mitral hücrelerden oluşur. Sıçanlarda 25-35 μm çaptadır. External ve internal
pleksiform tabaka arasında, bulbus yüzeyine paralel olarak yer alır. Sıçanlarda her bir
bulbusta sayısı yaklaşık 45.000 iken, adult insanda 50.000 kadardır. EPT’den
glomerüllere doğru uzanan tek apikal dendritleri vardır. Yaklaşık 25 mitral hücre (ve
50 tufted hücre) tek glomerül ile ilişkilidir. Mitral hücrelerin ikincil dendriti EPT içinde
yaklaşık 2 mm’e kadar uzanabilir. Lateral dendritlerinin organizasyonuna göre iki alt
grupta

sınıflandırılabilir.

Bu

lateral

dendritler

granül

hücre

dendritleri

ile

dendrodendritik sinapsları yaparlar. Yuvarlak nöropil demeti olan glomerülün içinde
olfaktor reseptör nöronlardan uyarı alır. Aksonları birleşip lateral olfaktor traktı
oluşturur. Mitral ve tufted hücreler glutamerjiktir24,26.
İnternal Pleksiform Tabaka ve Granül Hücre Tabakası (IPT ve GHT)
İPT mitral hücre tabakasının altında ince bir tabaka olarak yer alır. Az miktarda
hücre içerirken, tabakanın çoğunluğunu granül hücrelerinden gelen dendritlerle,
mitral/tufted

hücrelerden

gelen

aksonlar

oluşturur.

Esas

hücresi

horizantal

hücrelerdir, az miktarda multipolar nöron içerir. Horizantal hücrelerin dendritleri MHT
paralel yerleşmiştir, aksonları ise EPT’a uzanır24. GHT bulbusun en derin ve en fazla
hücre içeren tabakasıdır. Hücrelerinin çok büyük bir kısmını granül hücreleri
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oluşturur. Multipl küçük, yuvarlak, aksonu olmayan hücrelerdir. Az miktarda Golgi
hücresi, Cajal hücresi ve Blanes hücresi de içerir24. Granül hücreleri ilk olarak 1875’te
Golgi, 1890’larda Cajal ve arkadaşları tarafından tanımlanmışlardır. İnhibitör ara
nöronlardır,

mitral

(dentrodendritik)

ve

tufted

hücreleri

(dentrodendritik,

dentrosomatik) kontrol ederler. Hem kontrolateral hem de ipsilateral uyarıları alırlar.
Mitral hücreleriyle yaptığı dentrodendritik sinapslar aracılığıyla, mitral hücrelerinin
lateral inhibisyonundan sorumludurlar. Bu döngüde glutamerjik ve GABA’erjik
reseptörler önemlidir. Lateral inhibisyon ile komşu glomerüllerdeki mitral hücrelerin
farklı kokulara verdiği yanıt artar26.
Kimyasal Sinapslar ve Gap Junctionlar Yoluyla Kompleks Nöral
İletişimler
Sinaps bir nöronun bir uzantısının (çoğunlukla akson terminalinin) ikinci bir
nöronla ya da alıcı bir hücre ile (bez ya da kas) yaptığı bağlantıdır. Morfolojik olarak
genellikle kimyasal ve elektriksel olmak üzere 2 kategoride sınıflandırılır. Memelilerde
santral sinir sisteminde (SSS) sinapsların çoğu kimyasal tiptir. SSS’deki sinapsların
çoğu bir nöronun akson terminalinin, ikinci bir nöronun dendriti ya da dendritik
uzantısı üzerindeki bir nokta ile yaptığı bağlantılardır. Kimyasal sinapslar en basit
şekliyle bir presinaptik element, bir postsinaptik element ve bir de bunların arasındaki
yaklaşık olarak 20-50 nm boyutlarındaki sinaptik aralıktan meydana gelir12.
Transmitter salınımı, yanıtı ve katabolizması için gerekli olan spesifik
proteinlerin paramembranöz depozitleri sinapsların morfolojik karakteristiğidir. Bu
alanların

transmitter

salınımı

ve

yanıtı

için

özelleşmiş

bölgeler

olduğu

düşünülmektedir. Paramembranöz proteinler sinaptolemma olarak isimlendirilen,
özelleşmiş tight junction bölgeleri meydana getirirler. Sinapslarda sinaptik vezikül
olarak adlandırılan, küçücük (50-150 nm) organeller kümelenmesi gösterirler.
Veziküllerin proteinleri transmitter depolanması, vezikülün postsinaptik membrana
taşınması, voltaj ve Ca2+ bağımlı sekresyonu, geri dönüşümü ve salgılanan
transmitterin yeniden yapılmasında spesifik rolleri vardır28,29. Pek çok önemli vezikül
proteini hakkındaki bilgiler sinaptik veziküllerin saflaştırılması ve karakterizasyonu ile
başlamıştır. Bu veziküller farklı proteinlerden oluşmaktadır. Esas elemanlar Tablo1’de gösterilmektedir29. Bu proteinlerin bazısının fonksiyonu çok iyi tanımlanmışken,
bazısı hakkında hala yeterli bilgi mevcut değildir. Pek çok veziküler taşıyıcının tüm
yapısal özellikleri ve substrat seçicilikleri bilinmektedir. Ancak vezikülde fazlaca
bulunan 2 büyük protein grubunun yani, sinaptik vezikül proteini-2 (SV-2) ve
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sinaptofizinin (SYP) kapsamlı biyokimyasal ve genetik karakterizasyona rağmen,
fonksiyonel özellikleri tam olarak tanımlanamamıştır29.
SYP 38.000 dalton ağırlığında ilk olarak sıçan beyninde bulunmuş olan30,
küçük (30–80 nm) elektron -translusent sinaptik veziküllerin major transmembran
proteinidir. Bu sınıftaki veziküller nöral hücrelerin presinaptik veziküllerini ve bazı
nöroendokrin hücrelerin sinaptik benzeri büyük veziküllerini kapsar15. Presinaptik bir
belirteç olarak vezikül membranında bulunur13. Hücre içi dağılımı synapsin I ile
benzerdir. SYP immünoreaktivitesi pek çok çalışmada sinaptik yoğunluk için kullanışlı
bir belirteç olarak tanımlanmıştır14. Aynı zamanda SYP düzeyi dinlenme durumundaki
beynin glukoz kullanımı ile orantılıdır31. Çeşitli beyin bölgelerinin immünboyanması ile
neredeyse tüm sinir sonlanmalarında yoğun boyanma gösterir. Sadece akson ve
dendritin golgi aparatus bölgesinde boyanma görülmez. Triton X-114 kullanılarak
yapılan eriyebilirlilik deneylerinde bu proteinin integral membran proteini olduğu
gösterilmiştir30.

SYP proteninin in vivo fonksiyonu hala belirsiz iken, in vitro olarak

muhtemel fonksiyonu kalsiyum bağlanması, kanal formasyonu, sinaptik veziküllerin
endositozla yeniden alınımı14, ekzositozun kontrolu ve nörotransmitter salınımıdır
(nöromuskuler sinapslarda)15.
Olfaktor sistemde sinaptofizin ekspresyonu immünohistokimyasal olarak
olfaktor epitelde reseptör nöronlarda, olfaktor sinirde ise bunların dendritleri ve
aksonal uzantılarında, bulbusta glomerülde içinde bunların sonlanmalarında
gözlenmiştir. Tufted hücre, granül ve periglomerüler nöronlar ve mitral hücreler SYP’i
eksprese ederler32.
Tablo-1. Bazı sinaptik vezikül proteinlerinin fonksiyonları.
Protein

Fonksiyon

VAMP/Synaptobrevin

SNARE kompleksinin bir parçasıdır. Geç dönemde vezikül fuzyonunda
önemli rol alır
2+

Sinaptotagmin

Ca bağlanması. Muhtemelen füzyonun tetikleyicisidir

Rab3

Vezikülün hedefe gitmesi ve ulaşmasında muhtemel rolü vardır

Sinapsin

Muhtemelen vezikülü aktin hücre iskeletine çeker

Sistin String Protein

Ekzositoza için gerçek aksiyon potansiyel akımını iletir

SV-2

Bilinmiyor

Sinaptofizin

Bilinmiyor
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SSS’de elektriksel iletim gap junctionlar aracılığı ile olmaktadır. Gap junctionlar
1000 Da’dan küçük moleküllerin geçişine izin veren konneksinlerden oluşmuş, bir
hücreden diğerine madde aktarımı için özelleşmiş33,34, bitişik hücreleri içten birbirine
bağlayan35,

hücreler

arası

membran

kanallarıdır.

Elektriksel

bağlantının

düzenlenmesinde ve küçük moleküllerin taşınmasında rol oynarlar. Konneksinler,
memelilerde yaklaşık olarak 20 üyesi bulunan gen ailesi tarafından kodlanan
proteinlerce oluşturulurlar ve kilodalton cinsinden yaklaşık moleküler ağırlıklarına
göre isimlendirilirler34,35. Örneğin konneksin 26 (Cx26) 26 kDa ağırlığındadır. Altı
konneksin oligomerize olarak hemikanalları veya konneksonları oluştururlar. Aynı
konneksinden oluşur ise homomerik konnekson, iki ya da daha fazla farklı
konneksinden oluşursa heteromerik konnekson adını alırlar33. Pek çok gap junction
kanalında geniş iç çap (yaklaşık 1,2 nm) sadece, çoğunlukla K+ tarafından
oluşturulan elektriksel akımı değil, küçük metabolit ve hücrelerarası sinyal
moleküllerinin de taşınmasına izin verir. Gap junctionlar elektriksel aktiviteyi
düzenleyebilir, metabolik bağlantıyı ve kimyasal iletişimi de sağlayabilirler. Bunların
beyin gelişimi, morfogenez ve biçimlenmede önemli rolleri olduğu düşünülmekle
birlikte, beyinde herhangi bir konneksin proteini hedef silinmeye (target delesyon)
uğratılmış farelerde relatif olarak normal yapı ve fonksiyon görülmüştür35.
Kokular için reseptör ve glomerüler kodların kombinasyonuna göre, her bir
glomerülden kaynaklanan output düzeyinin iyi yorumlanması, olfaktor sistemde iletimişleme sürecince oldukça önemlidir. Tüm bunlar pek çok eleman tarafından
düzenlenir. Örneğin ON terminalleri, PG hücreler, sentrifugal sinirler, her çeşit ara
nöronlar (granül hücreleri) glomerülün dışında sinaps yaparlar. Nöral iletişimler
arasında, gap junctionlar kimyasal sinapslar kadar önemli olabilirler36-38.
Olfaktor bulbusta nöral gap junctionların varlığı pek çok çalışmada
gösterilmiştir39,40. Pinching ve Powell (1971) glomerüldeki gap junctionların her
zaman mitral ya da tufted ve periglomerüler hücre uzantıları arasında olduğunu
tanımlamışlardır39,41. Kosaka ve Kosaka (2003) elektron mikroskobik çalışmalarında
bulbusta

gap

junctionların

glomerülün

içinde

ve

ekstraglomerüler

bölgede

gördüklerini söylemişlerdir. Çalışmalarında ekstraglomerüler bölgede, mitral/tufted
hücre gövdesi, dendritleri ve akson tepeciğinin başlangıç parçasının gap junctionları
yaptığını, glomerülde ise esas olarak mitral/tufted hücre dendritleri ve çeşitli
uzantılarının arasında olduğu saptanırken, az bir kısım ise periglomerüler hücre
dendritlerinde tanımlanmıştır37,38,40.
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Pek çok elektrofizyolojik çalışmada, mitral hücreler arasındaki glomerülspesifik senkronize ossilasyon ve/veya bağlantılar non-sinaptik glutamerjik eksitator
akımların intraglomerüler senkronizasyonu sağlayadığı gösterilmiştir. Mitral hücre
dendritik uzantıları arasında sinaptik bağlantı olduğunu gösteren herhangi bir
morfolojik kanıt henüz gösterilmemiştir. Bununla birlikte Schoppa ve Westbrook,
2001’de, glomerül spesifik senkronize ossilasyonda mitral hücrelerin elektriksel
akıma katılmalarının aralarındaki gap junctionlar yoluyla olduğunu göstermişlerdir37.
Memeli santral sinir sisteminde en az 10 konneksin tipinin varlığı gösterilmiştir.
Adultlarda esas nöral konneksin tipi Cx36’dır35. Anatomik pek çok çalışmada OB’da
da gap junctionların varlığı gösterilmiştir. Örneğin hafifçe fikse edilmiş mitral
hücrelere intraselüler lucifer yellow enjeksiyonu ile mitral hücreler arasında, mitralgranül hücre ve granül hücreleri arasındaki boya geçişi gösterilerek, bu geçişin gap
junctionlar vasıtasıyla olduğu düşünülmüştür43-45. Gap junction proteini olan Cx-43
immünoreaktivitesine bakıldığında, mitral ve granül hücre tabakasında hafif iken,
glomerüler ve olfaktor sinir tabakasında kuvvetliydi. Diğer subünit proteinlerinlerin
mRNA’larına

bakıldığında

(Cx36,

Cx43

ve

Cx45)

bunların

mitral,

tufted,

jukstaglomerüler veya granül hücrelerde transkripsiyonunun yapıldığı bulunmuştur.
Tablo-2’de olfaktor bulbusta eksprese olan konnekin tipleri ve eksprese olduğu yerler
gösterilmiştir. Tablo Handbook of Neurochemistry and Moleculer Neurobiology
kitabından alınmıştır24. Tablo 2’de geçen kısaltmalar; M/T; Mitral/Tufted, OB; Olfaktor
Bulbus, MOB; Ana Olfaktor Bulbus, AOB; Aksesuar Olfaktor Bulbus, GL; Granül
Hücre Tabakası, JG; Jukstaglomerüler Hücreler, PG Hücreleri; Periglomerüler
Hücreler, GC; Granül Hücre, MC; Mitral Hücre, MCL; Mitral Hücre Tabakası, IPL;
İnternal Pleksiform Tabaka, EPL; Eksternal Pleksiform Tabakadır24.
Cx45 mRNA düzeyi gelişimin ilk iki haftasında beyinde kuvvetli şekilde
eksprese olurken, adultlarda hippokampal CA3, talamus ve serebellar granül
hücrelerinde ekspresyonu kaybolur. mRNA ve protein seviyesini belirlemek için
kullanılan diğer yöntemlerle Cx43 ve /veya Cx45 olfaktor nöron, olfaktor bulbusun
mitral hücresi, locus coerulus nöronları ve motor nöronlarda gösterilmiştir35. Cx45
olfaktor bulbusta büyük, geniş dendritlerde lokalizedir ve sıklıkla glutamerjik karışık
(kimyasal+elektriksel) sinapslarda tanımlanmıştır16.
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Tablo 2: OB’da eksprese olan konneksin tipleri ve yerleri
Tabaka/hücre tipi

Gap
a
junctionlar

Conneksin
b
mRNA

OB
ONL

Conneksin
c
protein
Cx36
Cx36
Cx 43

GL

Cx36
Cx 43

JG Hücreleri

Cx36

PG Hücreleri

Cx36

M/T–PG dendritleri

TEM

M/T–M/T dendritleri

TEM

M/T -tanımlanamayan
dendritler

TEM

EPL
Mitral hücre proksimal
dendritleri
Tufted hücreler (ve/veya
interneuronlar?)
Tanımlanamayan hücreler
M/T-Interneuron
dendritleri
Tufted hücresi
Interneuronlar
M/T-Tanımlanamayan
dendritler
M/T-GC dendritleri
EPL/MCL
MCL

Mitral hücreler

Rash ve ark. (2000)
Paternostro ve ark (1995), Reyher ve ark.
(1991)Teubner ve ark (2000), Zhang ve
Restrepo (2003)
Belluardo ve ark (2000), Christie ve ark.
(2005),Paternostro ve ark. (1995), Theis ve
ark. (2003),Teubner ve ark. (2000), Zhang
ve Restrepo (2003)
Christie ve ark. (2005)
Kosaka ve Kosaka (2003, 2004), Landis ve
ark.(1974)
Kosaka ve Kosaka (2003, 2005)

Cx43
Cx45
Cx36,43

Christie ve ark. (2005), Kosaka ve Kosaka
(2004, 2005), Rash ve ark. (2005)
Kosaka ve Kosaka (2003, 2005), Kosaka
ve ark.
(2005)
Reyher ve ark. (1991)
Teubner ve ark. (2000)

TEM

Condorelli ve ark. (1998, 2000), Miragall ve
ark. (1996)
Theis ve ark. (2003)
Kosaka ve Kosaka (2003)

TEM

Kosaka ve Kosaka (2003)

TEM

Kosaka ve Kosaka (2003)

Cx43

FF

FF

Cx36
Cx36

Cx36,43
Cx36,
43

C_36, 43,
45

Cx45

IPL
GCL
GC

Referans

Cx43
TEM, FF

Tanımlanamayan hücreler
a

Cx36

Cx43

Cx43

Landis ve ark. (1974)
Belluardo ve ark. (2000)
Belluardo ve ark. (2000), Christie ve ark.
(2005),
Condorelli ve ark. (2000), Reyher ve ark.
(1991)
Belluardo ve ark. (2000), Condorelli ve ark.
(1998),Miragall ve ark. (1996), Paternostro
ve ark. (1995),Theis ve ark. (2003),
Teubner ve ark. (2000), Zhang ve
Restrepo (2002)
Reyher ve ark. (1991), Kosaka ve ark.
(2005), Rash ve ark. (2005)
Christie ve ark., (2005), Condorelli ve ark.
(1998), Reyher ve ark. (1991), Kosaka ve
ark. (2005)
Theis (2003)

Standart transmisyon elektron mikroskopi (TEM) ile iki tip hücre arasında dondurma-kırma (FF) yöntemi ile ya da

intramembranöz partiküllerle bağlantı gösterilmiştir.
b

In situ hibridizasyon ya da nükleaz koruyucu deney (nuclease protection assay)

c

Western blot (özellikle ana olfaktor bulbus, aksesuar olfaktor bulbusu da içeriyor, immunositokimya (tabakalar) ya da

immunohistokimya (hücreler).
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Gebelikte Nörogenez
Beyin maturasyon, öğrenme, çevresel değişiklikler ya da hastalıklar süresince
yapısını ve/veya fonksiyonunu değiştirme yeteneğindedir46. Sınırlı miktarda da olsa
erişkinlerde beyinde yeni nöron oluşumu devam eder47. Normal şartlar altında santral
sinir sisteminde adult nörogenez, hippocampusun dentate gyrusunun subgranüler
zonunda (SGZ) ve lateral ventriküllerin lateral duvarlarının komşuluğundaki
subventriküler zonda (SVZ) olur. SVZ lateral ventriküllerin rostral ve dorsolateral
köşelerini kaplayan germinal bir tabakadır48.
Adult memeli beyninde erişkinlerde yeni nöronlar SVZ’de oluşarak, öne doğru
olfaktor bulbusa göç ederler ve matür internöronları oluştururlar49. Olfaktor sistemde
iki germinatif zon vardır; olfaktor bulbus ve olfaktor epitel. Reseptör nöronlarda hücre
yenilenmesi tüm adult hayat boyunca devam eder.
Gebelik, doğum ve postpartum dönem steroid hormonlarda dramatik
dalgalanmalarının olduğu dönemlerdir. Sıçanlarda östradiol 2. trimester ortalarında
artarak, doğumla birlikte düşerken, progesteron düzeyi gebelik boyunca artmaya
devam eder, doğumdan hemen önce zirve yapar ve doğum sonrasında gerileyerek
düzeyi düşer11. Gebelik süresi boyunca nörogenezin artarak devam ettiğini gösteren
pek çok çalışma mevcuttur. Sıçanlar üzerinde yapılmış olan bir çalışmada, özellikle
yeni nöronların üretiminin siklik diöstroz sıçanlara göre gebeliğin 21. günündeki
sıçanlarda daha fazla olduğu gösterilmiştir50. Tüm bu nöron artışının sebebinin ise
Shingo ve arkadaşları tarafından gebelikte artan prolaktin hormonu olduğu
gösterilmiştir4.
Gebelikte nörogenezin arttığını gösteren çalışmaların yanında azaldığını da
iddia eden çalışmalar vardır51. Rolls ve arkadaşları hipokampusun dentat girusunda
gebeliğe bağlı BrdU işaretlenmesi ile hipokampusta gebeliğin 2. ve 3. trimesterlerinde
proliferasyonda azalma saptamışlardır. Nörogenezin postpartum 21. günde artarak,
normal düzeylere geri döndüğünü gözlemişlerdir. Araştırmacılar azalmanın nedeni
olarak annenin bebeği kendi immün sisteminden korumak için verdiği yanıt olduğunu
ileri sürmüşlerdir51,52.
Çoğalan hücrelerin nükleer antijeni (Proliferating Cell Nuclear Antigen=PCNA)
nörogenezi gösteren belirteçlerden biridir. Başlangıçta hücrelerin nükleusunda
otoantijen

olarak

bulunmuştur.

DNA

polimerazın

yardımcı

proteinidir.

İmmünreaktivitesi mitotik aktivite ile koreledir. Mitozun S fazında DNA replikasyonu
için gerekli siklin proteinidir18. Antijen hem nükleusta hem de hücre yüzeyinde (+)’tir53.
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Ekspresyonu G1 sonunda, DNA sentezinden hemen önce artar, S fazı boyunca
maksimumdur. G2’de azalır. S fazında büyük subnükleer yığınlar oluşturur. Sanki
matriksle ilişkili replikasyon faktörü gibidir. Nükleer PCNA tamamen replikasyon
bölgesi ile ilişkilidir ve deterjanla ya da tuzla uzaklaştırılamaz. Aynı zamanda hücre
siklusu dışındaki hücrelerde de bulunur. DNA tamiri aşamasında da pozitif olarak
bulunur18.
Biz bu çalışmada immünohistokimyasal olarak, gebeliğin farklı dönemlerinde
olfaktor sistemde olası sinaptik değişiklikleri SYP ve Cx45 işaretlenmesiyle, bunlara
hücre proliferasyon değişikliklerinin eşlik edip etmediğini ise PCNA işaretlenmesi ile
göstermeyi amaçladık.
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GEREÇ VE YÖNTEMLER
Dokuların Elde Edilmesi
Çalışma Mersin Üniversitesi Etik Kurulundan onay alınarak yapılmıştır.
Çalışmada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı’ndan
elde edilen toplam 35 adet, 10-12 haftalık Wistar albino dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar
gece yarısı çiftleşebilmesi için bir erkek, üç dişi olmak üzere aynı kafese konuldu.
Ertesi sabah vaginal sürüntü ile dişi sıçanların gebe kalıp kalmadıkları kontrol edildi.
Vaginal sürüntüde sperm görüldüğünde dişi sıçan gebe olarak kabul edildi ve
spermin saptandığı gün 1. gebelik günü sayıldı. Gebe sıçanlardan 7, 14 ve 21.
gebelik gününde ve postpartum 5. günde sakrifiye edilmek üzere toplam 4 deney
grubu oluşturuldu (n=7). Kontrol grubu olarak hiç doğum yapmamış, bir erkek sıçan
ile kafeste hiç bırakılmamış dişi sıçanlar kullanıldı (n=7). Deney grubu olarak bu
günlerin seçilmesindeki amaç; gebeliğin her üç trimestrini de inceleyebilmekti.
Bilindiği üzere sıçanların gebelik süresi yaklaşık olarak 21-23 gündür; 1. trimestr 1-10
günler, 2. trimestr 11-20 günler, 3. trimestr ise doğum sonuna dek geçen süredir54.
Çalışmada 1. trimestr için gebeliğin 7. günü, 2. trimestr için gebeliğin 14. günü, 3.
trimestr için gebeliğin 21. günü seçildi. Postpartum 5. gün ise anneliğe özgü
davranışların gelişmeye başladığı gün olduğu için seçildi.
Gebe sıçanlar deney gruplarına göre sakrifiye edilecekleri günlerde,
intraperitoneal Xsilazin+ Ketamin anestezisi ile uyutulup transkardiak % 0,9’luk
izotonik NaCl ile takiben % 4’lük paraformaldehitle perfüze edildi. Yeterli perfüzyon ve
fiksasyon sağlandıktan sonra, olfaktor bulbus ve epitel çıkarıldı. Dokular +4 °C’de %
4’lük paraformaldehit çözeltisinde bir gece fikse edildi. Kriyoproteksiyon için olarak 12
saat % 20 ve %30’luk sukrozda bekletildi. Kesitler alınana dek dokular % 30’luk
sukroz+ % 0,1’lik sodyum azid solüsyonunda + 4°C’de saklandı. Kesitler alınmadan
yaklaşık 30 dk önce, -20°C’e konarak, donmaları sağlandı. Tissue-Tek O.C.T. içine
gömülerek kriyostatla Histobond (+) adeziv lamlara 10 µm kalınlığında kesitler alındı
Kesitler boyanana dek buzdolabında, +4 °C’de saklandı.
İmmün Boyanma Protokolları
1- İmmünflouresan Boyanma
Kesitler ilk olarak PBS’de yıkandı. 1 saat oda ısısında PBS+%0,5 TritonX100+ %5 normal keçi serumunda nonspesifik blokaj yapıldı. Primer ve sekonder
antikorun dilusyonu için aynı solüsyon kullanıldı. Kesitler oda ısısında, primer
antikorda (anti-mouse monoklonal sinaptofizin,1/100,Santa Cruz®, sc-17750) 1 saat,
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sekonder antikorda (Goat-anti Mouse IgG-FİTC, 1/200, Santa Cruz®, sc-2010) 45
dakika bekletildi. Yıkamalar 3x5 dakika PBS’de yapıldı. Takiben DAPİ ile kombine
ultramounting medium (UltraCruz Mounting Medium, Santa Cruz®, sc-24941) ile
kesitler kapatıldı. Negatif kontrol için ayrılan kesitlere primer antikor içermeyen
PBS+%0,5 TritonX-100+ %5 normal keçi serumu damlatıldı.
Kesitler Olympus BX-51 floresan mikroskop ile incelendi, mikroskoba bağlı
olan DP-71 kamera ile fotoğraflandı. 40x objektif ile her deney grubundaki 7 sıçandan
elde edilmiş her kesitten; olfaktor bulbustan hem glomerüler hem de eksternal
pleksiform tabakayı içerecek şekilde 10’ar adet, olfaktor epitelden 15 adet randomize
olarak fotoğraf çekildi. İşaretlenme paterni optik yoğunluklarına göre MCIA İmage
Analyser programı ile değerlendirildi55,56. Çekilmiş olan fotoğraflar programda açıldı.
İşaretlenme yoğunluğunu değerlendirebilmek için 250 piksel çapta bir daire seçildi.
Olfaktor bulbusu temsilen çekilmiş her resim için 10’ar adet, olfaktor epitel için 5’şer
adet alanda boyanma yoğunluğu değerlendirildi. Toplam olarak olfaktor bulbustan
350 resimden 3500 ölçüm, olfaktor epitelden 525 resimden 2625 ölçüm yapıldı ve
istatistiksel olarak değerlendirildi.
2- İmmünohistokimyasal Boyanma:
Kriyostatta 10 µm kalınlığında alınmış olan kesitlere işlemler oda ısısında
uygulandı. İlk olarak endojen peroksidaz blokajı yapıldı (%3 H2O2, PBS’de).
Nonspesifik zemin boyanmasını engellemek için PBS içine %0,5 TritonX-100+ %5
normal keçi serumu eklenerek hazırlanmış solusyonda 1 saat bekletildi. Aynı
solusyonda dilüe edilmiş olan primer antikorda (anti-rabbit poliklonal Cx-45, 1/30,
Santa Cruz®, sc-25716 ve anti-mouse monoklonal PCNA, 1/100, Santa Cruz®, sc25280) 1 saat, biotin bağlı sekonder antikorda (Lab Vision®, Cat #TP-125-BN) 10
dakika, streptavidin-peroksidaz solüsyonunda (Lab Vision®, Cat # TS-125-HR) 10
dakika bekletildi. Yıkamalar PBS’de 3x5 dakika olarak uygulandı. Son aşama olarak
peroksidaz substratı olan diaminobenzidin (DAB) (Biogenex ®HK-153-5K) damlatıldı
ve boyanma yoğunluğu mikroskop altında kontrol edilerek 3 dakika beklendi. Kesitler
distile suda 5 dakika yıkandıktan sonra hematoksilen ile zıt boyama yapıldı. Negatif
kontrol için ayrılan kesitlere primer antikor içermeyen PBS+%0,5 TritonX-100+ %5
normal keçi serumu damlatıldı.
Boyanma yoğunluğu semikantitatif olarak (0) işaretlenme yok, (+) çok zayıf,
(++) zayıf, (+++) orta ve (++++) kuvvetli olmak üzere Olympus BX50 ışık mikroskobu
ile değerlendirildi. Mikroskoba bağlı Nikon Coolpix 5000 dijital kamera ile fotoğrafları
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çekildi.
İstatiksel Değerlendirme
Yapılmış olan ölçümler yazılım programı olan SPSS ile değerlendirildi. AntiSYP antikoru ile yapılan işaretlemeler değerlendirilirken, farklı kesitlerden alınan farklı
resimler arasındaki homojeniteyi sağlamak için, oluşturulan tesadüf bloklarına yönelik
olarak Main Effect Anova testi uygulandı. Farklılığın hangi gruplar arasında anlamlı
olduğunu tespit etmek için Duncan testi kullanıldı. Gruplar arası yapılan ortalama
karşılaştırmaların grafiksel gösterimi için Errorbar grafikleri kullanıldı.
Cx45 ve PCNA immün boyanmasının olfaktor bulbusta ve epitelde gruplar
arasında boyama dereceleri açısından farklılık olup olmadığını tespit etmek için
Kruskal Wallis testi kullanıldı. Farklılığın gruplar arasındaki anlamlılığını test etmek
için Dunn testi kullanıldı. Karşılaştırmaların görsel sunumu için ise medyan ve
persentil değerlerine göre oluşturulan Box-Plot grafiği düzenlendi.

27

BULGULAR
Dişi sıçanlardan alınan beyin dokuları ve olfaktor epitel daha önce tariflendiği
şekilde anti-SYP antikoru ile immünofloresan işaretleme yöntemi ile, anti- Cx45 ve
anti-PCNA antikorları ile immünohistokimyasal işaretleme yöntemi ile boyandı. Tüm
deneklerin olfaktor bulbusu ve olfaktor epiteli değerlendirildi.
Anti-SYP antikoru için olfaktor bulbusta ve epitelde işaretlenme paterni daha
önceki çalışmalarda olduğu gibi noktalar şeklindeydi14,57. Olfaktor sistemde anti-SYP
antikorunun ekspresyonu immünohistokimyasal olarak olfaktor epitelde reseptör
nöronlarda, olfaktor sinirde bunların dendritleri ve aksonal uzantılarında, bulbusta ise
glomerülde bunların sonlanmalarında gözlendi. Bulbusta tufted nöron, granül,
periglomerüler nöronlar ve mitral hücreler SPN’i eksprese ettiler32. Negatif
kontrollerde işaretlenme saptanmadı (resim 1 ve 2).

Resim 1: Olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi için negatif kontrol. GGlomerül, ONT- Olfaktor Nöron Tabakası, EPT- Eksternal Pleksiform Tabaka (X
1200)
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Resim 2: Olfaktor epitelde SYP için negatif kontrol.
Anti-SYP

antikoru

ile

olfaktor

epitelde

immün

boyanma

yoğunluğu

değerlendirildiğinde; kontrol grubuna (ort. 10,64190/piksel) göre gebelikle birlikte
işaretlenme oranı artmaya başlamakta ve en fazla 14. gebelik gününde (ort.
22,97000/piksel) işaretlenme olmaktaydı. Yedinci gebelik gününde ise ortalama
işaretlenme oranı 16,16181/piksel idi ve kontrol grubuyla birlikte, 14, 21. gebelik günü
ve postpartum 5. gün grubu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturacak
kadar işaretlenme azlığı mevcuttu (p= 0,05). İşaretlenme oranları 14, 21. gebelik
gününde (ort. 20,45880/piksel) ve postpartum 5. gün grubunda (ort. 22,12905/piksel)
benzerdi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Olfaktor epitelde SYP
işaretlenmesi için Tablo 3’de gruplar arasında ortalama işaretlenme yoğunlukları,
Tablo 4’da gruplar arası farklılıklar tablo halinde gösterilmiştir. Şekil 1’de tüm gruplar
arasındaki ortalama işaretlenme oranlarını grafiksel olarak ifade edilmiştir. Grupların
olfaktor epitelindeki işaretlenmeler, günlerine göre resim 3, 4, 5, 6 ve 7’de
gösterilmiştir.
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Tablo 3: Olfaktor epitelde SYP reaktivitesinin gruplar arası ortalama ölçümleri.
N

ORT.

ORT.

ORT.

ORT.

ORT.

ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

GRUPLAR

350

18,05398

10,18612

0,472370

17,12573

18,98223

7.GÜN

70

16,16181

8,61805

0,841036

14,49400

17,82961

14. GÜN

70

22,97000

9,41824

1,087524

20,80306

25,13694

21. GÜN

70

20,45880

8,58438

0,991238

18,48371

22,43389

70

22,12905

11,23310

1,096239

19,95517

24,30293

70

10,64190

7,03320

0,686370

9,28081

12,00300

POSTPARTUM 5.
GÜN
KONTROL

Tablo 4: SYP ekspresyonu için olfaktor epitelde gruplar arası farklılıklar
karşılaştırılması. Anlamlı fark olanlar italik olarak gösterilmiştir.
GRUPLAR

7.GÜN

7.GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

KONTROL

0,000004

0,001692

0,000029

0,000062

0,082476

0,538835

0,000004

0,222225

0,000011

14. GÜN

0,000004

21. GÜN

0,001692

0,082476

POSTPARTUM 5. GÜN

0,000029

0,538835

0,222225

KONTROL

0,000062

0,000004

0,000011

0,000003
0,000003
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GRUPLAR; Weighted Means
Current effect: F(4, 446)=29,899, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
28
26
24

ORTÖLÇÜM:

22
20
18
16
14
12
10
8
6
7.gün

14. gün

21. gün

Lohusa

Kontrol

GRUPLAR

Şekil 1: Olfaktor epitelde SYP reaktivitesinin gruplar arası ortalama
ölçümlerinin grafiksel gösterimi

Resim 3: Kontrol grubu olfaktor epitelinin SYP ile immün işaretlenmesi. (SYP
yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renge boyanmıştır.)
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Resim 4: Gebeliğin 7. gününde olfaktor epitelde SYP immün işaretlenmesi.
(SYP yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renge boyanmıştır.)

Resim 5: Gebeliğin 14. gününde olfaktor epitelde SYP immün işaretlenmesi.
(SYP yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renge boyanmıştır.)
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Resim 6: Gebeliğin 21. gününde olfaktor epitelde SYP immün işaretlenmesi.
(SYP- yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renge boyanmıştır.)

Resim 7: Postpartum 5. gün grubunda olfaktor epitelde SYP immün
işaretlenmesi. (SYP- yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renge boyanmıştır.)
Olfaktor

bulbustaki

boyanma

yoğunluğu

gebelik

dönemlerine

göre

karşılaştırıldığında olfaktor epitelden oldukça farklı bulundu. En fazla işaretlenme
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oranı kontrol grubunda saptandı. Ortalama işaretlenme 126,5897/piksel idi. Gebeliği
takiben 7. günde kontrol grubuna göre SYP ekspresyonunda anlamlı fark oluşturacak
bir düşüş saptandı (p=0,05). Yedinci gebelik gününde ortalama işaretlenme
109,1936/piksel idi. Ondört, yirmibirinci gebelik günlerinde ve postpartum 5. gün
grubu ile yedinci gebelik günü ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılıklar bulundu
(p=0,05). Ondördüncü günde ortalama işaretlenme 106,4020/piksel iken, yirmibirinci
gün 100,2500/piksel, postpartum 5. gün grubunda ortalama 125,8300/piksel olarak
bulundu. Gebeliğin başlaması ile birlikte işaretlenme oranında anlamlı bir azalma
olmakta, azalma 14. ve 21. gebelik günlerinde de devam etmektedir. Doğum
sonrasında postpartum 5. günde işaretlenme oranında bir artış gözlenmektedir. Tablo
5’de gruplar arasında ortalama işaretlenme yoğunlukları, Tablo 6’de gruplar arası
farklılıklar tablo halinde gösterilmiştir. Şekil 2’de tüm gruplar arasındaki ortalama
işaretlenme oranlarını grafiksel olarak ifade edilmiştir.
Tablo 5: Olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesinin gruplardaki ortalama
ölçümleri.
N

ORT. ÖLÇÜM

ORT. ÖLÇÜM

ORT. ÖLÇÜM

ORT. ÖLÇÜM

GRUPLAR

350

114,9856

50,38306

2,86157

109,3550

7.GÜN

70

109,1936

37,57948

4,49161

100,2331

14. GÜN

70

106,4020

32,52982

4,60041

97,1571

21. GÜN

70

100,2500

30,78473

4,35362

91,5011

POSTPARTUM 5. GÜN

70

125,8300

52,16085

6,23441

113,3927

KONTROL

70

126,5897

72,86789

8,70938

109,2150
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Tablo 6: Olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi için gruplar arası anlamlılık.
Anlamlı fark olanlar italik olarak gösterilmiştir.
7.GÜN

GRUPLAR
7.GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

KONTROL

0,759360

0,358622

0,067914

0,070542

0,499624

0,042649

0,041370

0,008662

0,007972

14. GÜN

0,759360

21. GÜN

0,358622

0,499624

POSTPARTUM 5. GÜN

0,067914

0,042649

0,008662

KONTROL

0,070542

0,041370

0,007972

0,933567
0,933567

GRUPLAR; Weighted Means
Current effect: F(4, 296)=3,4469, p=,00899
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
150
140

ORTÖLÇÜM:

130
120
110
100
90
80
7.gün

14. gün

21. gün

Lohusa

Kontrol

GRUPLAR

Şekil 2: Olfaktor bulbusta SYP reaktivitesinin değerlendirilmesiyle yapılan
gruplar arası ortalama ölçümlerin grafiksel gösterimi.
Deney gruplarının olfaktor bulbusta anti-SYP antikoru ile işaretlenmeleri resim
8, 9,10, 11 ve 12’de gösterilmiştir.
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Resim 8 A-B: Kontrol grubu olfaktor bulbus SYP işaretlenmesi. SYP olfaktor
bulbusun tüm tabakalarında noktalar şekilde işaretlenmiş. (SYP yeşil, nükleuslar
DAPİ ile mavi renkte boyanmıştır. G- Glomerül, EPT- Eksternal pleksiform tabaka,
GHT- granül hücre tabakası, ONT- olfaktor nöron tabakası).
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Resim 9 A-B: Gebeliğin 7. gününde olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi (SYP
yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renkte boyanmıştır G- glomerül, EPT- eksternal
pleksiform tabaka).
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Resim 10 A-B: Gebeliğin 14. gününde olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi.
(SYP yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renkte boyanmıştır. G- Glomerül, EPTEksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre tabakası, ONT- olfaktor nöron
tabakası, GT- glomerüler tabaka).
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Resim 11 A-B: Gebeliğin 21. gününde olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi.
(SYP yeşil, nükleuslar DAPİ ile mavi renkte boyanmıştır. G- glomerül, EPT- eksternal
pleksiform tabaka).
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Resim 12 A-B: Postpartum 5. gün grubunda olfaktor bulbusta SYP
işaretlenmesi. (SYP yeşil ile, nükleuslar DAPİ ile mavi renkte boyanmıştır. GGlomerül, EPT- Eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre tabakası, GTglomerüler tabaka).
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Resim 13: Olfaktor epitelde Cx 45 immün boyanması negatif kontrol. (X 1200)
Cx45 ekspresyonu olfaktor sistemde değerlendirildiğinde immün boyanma
olfaktor epitelde epitelin üst yüzeyinde, bazal laminaya komşu olarak epitel arasında
olası bazal hücrelerde, bowman bezleri etrafında ve yer yer lamina propriada idi.
Negatif kontrolde boyanma saptanmamıştır (resim 13). Gruplara göre boyanma
özellikleri şekil 14, 15, 16, 17 ve 18’de gösterilmiştir.
Gruplar arasında boyanma oranları grafiksel olarak şekil 3’de gösterilmiştir.
Boyanmanın kontrol grubuna göre gebelikle birlikte hafif bir artış gösterdiği
saptanmıştır. Ondördüncü gebelik gününde işaretlenme oranında bir düşüş meydana
gelmekte olup, takip eden yirmibirinci gebelik günü ve postpartum 5. gün grubunda
oran artmaktadır. En yoğun boyanma kuvvetli (++++) ile postpartum 5. gün ve 21.
gebelik gün grubunda, en az boyanmanın ise (++)’lik ile 14. gebelik gün grubunda
olduğu saptanmıştır. Kontrol grubunda zayıf (++) ve orta (+++) arası bir boyanma
varken, 7 günlük gebelik grubunda orta (+++) boyanma mevcuttu. Gruplar arasında
immün boyanma açısından anlamlı fark olup olmadığı Tablo 7’de gösterilmiştir.
Kontrol ve 14.

gebelik günü grubu ile postpartum 5. gün ve 21. gebelik günleri

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p= 0,05).
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Boxplot by Group
Variable: BOYANMA
4,5
4,0
3,5

BOYANMA

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
kontrol

7. gün

14. gün

21. gün

lohusa

Median
25%-75%
Min-Max

GRUP

Şekil 3: Olfaktor epitelde Cx45 boyanma yoğunluğunun gruplar arasında
karşılaştırılması.
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Resim 14 A-B: Kontrol grubu olfaktor epitelinin Cx45 immün boyanması (A- X
600, B- X 1200)

43

Resim 15 A-B: Gebeliğin 7. günündeki olfaktor epitelin Cx45 ile immün
boyanması. (A. X 600, B. X 1200)
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Resim 16 A-B: Gebeliğin 14. günündeki olfaktor epitelin Cx45 ile immün
boyanması ( A. X 600, B. X 1200)
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Resim 17 A-B: Gebeliğin 21. günündeki olfaktor epitelin Cx45 ile immün
boyanması (A. X 600, B. X1200).
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Resim 18 A-B: Postpartum 5. gün grubunun olfaktor epitelinin Cx45 immün
boyanması. (A. X 600, B. X1200).
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Tablo 7: Olfaktor epitelde Cx45 immünboyanmasının gruplar arasında
anlamlılık karşılaştırılması. Anlamlı farklar italik olarak gösterilmiştir.
Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 31) =22,71861 p =,0001
7. GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

1,000000

1,000000

0,034460

0,008950

0,721998

1,000000

0,802925

0,023401

0,006876

KONTROL
KONTROL
7. GÜN

1,000000

14. GÜN

1,000000

0,721998

21. GÜN

0,034460

1,000000

0,023401

POSTPARTUM 5. GÜN

0,008950

0,802925

0,006876

1,000000
1,000000

Olfaktor bulbusta Cx45’in immün boyanma paterni daha önce yapılmış
çalışmalar ile benzer bulundu
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. İşaretlenme glomerülün içinde ve etrafında idi.

Glomerül dışı bölgede özellikle mitral hücrelerde, periglomerüler ve eksternal tufted
hücrelerin gövdelerinde ve uzantılarında işaretlenme gözlendi. Negatif kontrolde
immün işaretlenme saptanmadı (resim 19). Gruplara göre işaretlenmeler resim 20,
21, 22, 23 ve 24’de gösterilmiştir.
İşaretlenme oranları karşılaştırıldığında, olfaktor epitel ile benzer sonuçlar
görüldü. En az işaretlenme kontrol ve 14. gebelik günü (çok zayıf/zayıf (+/++)
işaretlenmişti) grubundaydı ve postpartum 5. gün grubuyla aralarında istatistiksel
olarak anlamı fark vardı. İşaretlenme oranı 14. günden itibaren artış göstermekteydi
ve en fazla işaretlenme postpartum 5. gün grubunda kuvvetli (++++) olarak bulundu.
Kontrol, 7, 14 ve 21. gebelik günleri grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı.

Şekil

4’de

Cx45

boyanma

yoğunluğunun

gruplar

arasında

karşılaştırılmasının grafiksel ifadesi, tablo 8‘de ise immün boyanmanın gruplar
arasında anlamlılık karşılaştırılması gösterilmiştir.
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Resim 19 A-B: Olfaktor bulbusta Cx45 immün boyanması negatif kontrol. (A.
X 1200, B. X 600. G- glomerül, EPT- eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre
tabakası, ok başı- mitral hücre, ok- tufted hücre).
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Resim 20 A-B: Gebeliğin 7. gününde olfaktor bulbusta Cx45 immün
boyanması. (A. X 600, B. X 1200. G- glomerül, ok başı- mitral hücre, ok- tufted
hücre).
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Resim 21 A-B: 14. gebelik gününde olfaktor bulbusta Cx45 immün
boyanması. (X 1200, G- glomerül, EPT- eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül
hücre tabakası, ok başı- mitral hücre, ok- tufted hücre).
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Resim 22 A-B: Gebeliğin 21. gününde olfaktor bulbusta Cx45 immün
boyanması. (X 1200, G- glomerül, EPT- eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül
hücre tabakası, ok başı- mitral hücre, ok- tufted hücre, kalın ok- periglomerüler
hücre).
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Resim 23 A-B: Postpartum 5. gün grubu olfaktor bulbusunun Cx45 immün
boyanması. (X 1200, G- glomerül, EPT- eksternal pleksiform tabaka, ok başı- mitral
hücre, ok- tufted hücre, kalın ok- periglomerüler hücre).
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Resim 24 A-B: Kontrol grubunun olfaktor bulbus Cx45 immün boyanması. (X
1200, G- glomerül, EPT- eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre tabakası, ok
başı- mitral hücre, ok- tufted hücre, kalın ok- periglomerüler hücre).
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Tablo 8: Olfaktor bulbusta Cx45 immünboyanmasının gruplar arasında
anlamlılık karşılaştırılması. Anlamlı farklar italik olarak gösterilmiştir.
Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 35) =27,35403 p =,0000
7. GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

1,000000

1,000000

0,176221

0,000337

1,000000

1,000000

0,118387

0,176221

0,000337

KONTROL
KONTROL
7. GÜN

1,000000

14. GÜN

1,000000

1,000000

21. GÜN

0,176221

1,000000

0,176221

POSTPARTUM 5. GÜN

0,000337

0,118387

0,000337

0,761330
0,761330

Boxplot by Group
Variable: BOYANMA
4,5
4,0
3,5

BOYANMA

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
kontrol

7. gün

14. gün

21. gün

lohusa

Median
25%-75%
Min-Max

GRUP

Şekil 4: Olfaktor bulbusta Cx45 boyanma yoğunluğunun gruplar arasında
karşılaştırılma grafiği.
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PCNA immün boyanması olfaktor epitelde özellikle bazal laminaya komşu
hücrelerde, yer yer epitel tabakasının içerisinde ve epitelin üzerinde, bowman
bezlerinin etrafında mevcuttu. Negatif kontrolde boyanma saptanmadı (resim 25)
Boyanma yoğunlukları deney gruplarında değerlendirildiğinde; en yoğun boyanma
ilginç bir şekilde 7. gebelik gününde,

kuvvetli/ çok kuvvetli boyanma (+++/++++)

şeklindeydi. Takiben 14. gebelik gününde boyanmada belirgin bir azalma gözlendi.
Yirmibirinci gebelik gününden itibaren ve postpartum 5. gün grubunda artış mevcuttu.
Ancak bu artış 7. gebelik günündeki kadar değildi. Şekil 5’de gruplar arası PCNA
boyanma yoğunluğu karşılaştırılmasının grafiksel ifadesi, tablo 9‘da ise immün
boyanmanın gruplar arasında anlamlılık karşılaştırılması gösterilmiştir. Deney
gruplarındaki boyanma yoğunlukları resim 26, 27, 28, 29 ve 30’te gösterilmiştir.

Boxplot by Group
Variable: BOYANMA
4,5
4,0
3,5

BOYANMA

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
KONTROL

14. GÜN
7. GÜN

LOHUSA
21. GÜN

Median
25%-75%
Min-Max

GRUP

Şekil 5: Olfaktor epitelde PCNA boyanma yoğunluğunun gruplar arasında
karşılaştırılma grafiği.
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Tablo 9: Olfaktor epitelde PCNA immün boyanmasının gruplar arasında
anlamlılık karşılaştırılması. Anlamlı farklar italik olarak gösterilmiştir.
Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 35) =27,91314 p =,0000
KONTROL
KONTROL

7. GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

0,034870

0,552343

1,000000

1,000000

0,000013

0,474531

0,950679

0,042904

0,015298

7. GÜN

0,034870

14. GÜN

0,552343

0,000013

21. GÜN

1,000000

0,474531

0,042904

POSTPARTUM 5. GÜN

1,000000

0,950679

0,015298

1,000000
1,000000

Resim 25: Olfaktor epitelde PCNA için negatif kontrol (x 1200)
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Resim 26: Kontrol grubunun olfaktor epitelinin PCNA immün boyanması (X
1200)

Resim 27: Gebeliğin 7. gününde olfaktor epitelde PCNA immün boyanması (X
1200)
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Resim 28: Gebeliğin 14. gününde olfaktor epitelde PCNA immün boyanması
(X 1200)

Resim 29: Gebeliğin 21. gününde olfaktor epitelde PCNA immün boyanması
(X 1200)
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Resim 30: Postpartum 5. gün grubu olfaktor epitelinin PCNA immün
boyanması (X 1200).
Olfaktor bulbusta PCNA boyanması ile en fazla nöron artışının kontrol, 21.
gebelik günü ve postpartum 5. gün grubunda olduğu görüldü. Olfaktor epiteldeki
boyanmadan farklı olarak 7. gebelik gününde işaretlenmede azalma mevcuttu.
Ondördüncü gebelik günü yine en az işaretlenen gruptu. Olfaktor bulbusta özellikle,
mitral hücrelerde, periglomerüler nöronlarda ve eksternal pleksiform tabakada tufted
nöronlarda pozitif işaretlenme mevcuttu. Şekil 6’da gruplar arası PCNA boyanma
yoğunluğu karşılaştırılmasının grafiksel ifadesi, tablo 10‘da ise immünboyanmanın
gruplar arasında anlamlılık karşılaştırılması gösterilmiştir. Grupların işaretlenme
özellikleri resim 31, 32, 33, 34 ve 35’de gösterilmiştir.
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Tablo 10: Olfaktor bulbusta PCNA immün boyanmasının gruplar arasında
anlamlılık karşılaştırılması. Anlamlı farklar italik olarak gösterilmiştir.
Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 35) =29,48173 p =,0000
KONTROL
KONTROL

7. GÜN

14. GÜN

21. GÜN

POSTPARTUM 5. GÜN

0,046563

0,000866

1,000000

1,000000

1,000000

0,046563

0,224789

0,000866

0,007312

7. GÜN

0,046563

14. GÜN

0,000866

1,000000

21. GÜN

1,000000

0,046563

0,000866

POSTPARTUM 5. GÜN

1,000000

0,224789

0,007312

1,000000
1,000000

Boxplot by Group
Variable: BOYANMA
4,5
4,0
3,5

BOYANMA

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
KONTROL

14. GÜN
7. GÜN

LOHUSA
21. GÜN

Median
25%-75%
Min-Max

GRUP

Şekil 6: Olfaktor bulbusta PCNA boyanma yoğunluğunun gruplar arasında
karşılaştırılma grafiği.
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Resim 31 A-B: Kontrol grubunun olfaktor bulbusunda PCNA immün
boyanması (GHT- granül hücre tabakası, MHT- mitral hücre tabakası, EPT- eksternal
pleksiform tabaka, ok-tufted hücre X 1200)
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Resim 32 A-B: Gebeliğin 7. gününde olfaktor bulbusta PCNA immün
boyanması (G- glomerül, EPT-eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre
tabakası, ok-tufted hücre, kalın ok-granül hücre, ok başı-mitral hücre X 1200)

63

Resim 33 A-B: Gebeliğin 14. gününde olfaktor bulbusta PCNA immün
boyanması (G- glomerül, EPT-eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre
tabakası, ok-tufted hücre, kalın ok-granül hücre, ok başı-mitral hücre X 1200)
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Resim 34 A-B: Gebeliğin 21. gününde olfaktor bulbusta PCNA immün
boyanması (G- glomerül, EPT-eksternal pleksiform tabaka, GHT- granül hücre
tabakası, MHT-mitral hücre tabakası X 1200)
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Resim 35 A-B: Postpartum 5. gün grubunun olfaktor bulbusta PCNA immün
boyanması (G- glomerül, EPT-eksternal pleksiform tabaka A-X 600, B-X 1200)

66

TARTIŞMA
Bu çalışmada olfaktor sistemde gebeliğin farklı dönemlerindeki olası sinaptik
değişiklikleri ve bunlara hücre proliferasyon değişikliklerinin eşlik edip etmediğini
belirlemek amaçlandı. Kimyasal sinapsları gösterebilmek için anti-SYP antikoru ile,
elektriksel sinapslar için anti-Cx45 antikoru ile, bunların hücre proliferasyonu ile olası
ilişkisini gösterebilmek için de anti-PCNA antikoru ile immün boyama yapıldı.
Olfaktor sistem (olfaktor epitel ve olfaktor bulbus) gebe canlılarda normal
annelik davranışlarının gelişmesinde önemli rol oynar. Emzirme döneminde olmayan
sıçanlar, günlük olarak başka bir anneden olan yavrularla birlikte bırakıldıklarında
gittikçe artacak şekilde annelik davranışları geliştirmeye başladıkları gözlenmiştir. Bu
etkinin östrojen enjeksiyonu veya ana ya da aksesuar olfaktor sistem elemanlarının
lezyonunu takiben azalması bu önemi destekler niteliktedir58,59.
Tüm memelilerde gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem steroid
hormonlarda dramatik dalgalanmalarının olduğu dönemlerdir. Gebeliğin ana
hormonlarından biri olan progesteron insanlarda ovulasyondan gebeliğin 10.
haftasına kadar corpus luteum tarafından kolesterolden sentezlenir. Sonrasında bu
görevi plasenta devralır. Miktarı gebelik boyunca doğuma kadar artar. Termdeki
düzeyi adeta progesteron fırtınasını andırır şekilde luteal fazın 10-20 katı kadardır.
Bir diğer önemli hormon olan östrojen ise plasenta bağımlı dolaşımdaki androjen
prekürsorlerinden aromataz tarafından sentezlenir. Östriol gebeliğin esas östrojenidir
ve sadece gebelikte sentezlenir. Östrojenin düzeyleri erken dönemden terme kadar
giderek artar. 26. haftada östriol düzeyi 2mg/24 saat iken, termde 35-45 mg/24
saattir60. Laktojenik hormonlar hem ön hipofizden (hipofizer prolaktin) hem de
plasentadan ( plasental laktojen)

gebelik boyunca sentezlenir. Folikülogenezi,

ovulasyonu engeller ve meme dokusunu süt vermeye hazırlar58,59. Bu çalışmada
kullandığımız

sıçanlarda

gebelik

süresi

yaklaşık

olarak

22-23

gündür

ve

implantasyona dair ilk işaretler 4-5. günlerde saptanabilir. Sıçanların gebeliğinde
insanlardan farklı olarak, östradiol uzun süre düşük seviyelerde seyreder. Geç
gebelik boyunca, yani yaklaşık 15. günden itibaren artıp doğumla birlikte düşer.
Progesteron düzeyi ise gebelik boyunca artmaya devam eder, doğumdan önce zirve
yapar ve gebeliğin 20 gününden itibaren aniden düşer11,58,61. Sıçanlarda prolaktin
düzeyleri gebeliğin 2. yarısı boyunca düşükken, plasental laktojen seviyesi artıştadır.
Steroid denge değişikliğinin indüklemesiyle, prolaktin seviyesi doğumdan 24-48 saat
önce yükselir58. Bu hormonlar özellikle östradiol ve progesteron annenin vücudunda
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pek çok yapıyı, özellikle uterus, meme ve beyni yeni gelecek olan bebeğin varlığına
ve yaşamını sürdürmesi için gerekli olan şartlara hazırlar; hızlı bir şekilde anneliğe
geçişte önemli rol oynarlar62. Gebelik boyunca seviyelerinde belirgin değişiklikler olan
bu hormonlardan özellikle östradiolun yapılan çalışmalar sonucunda nöromodülatör,
nöroprotektif6-8 ve nörogenezi indükleyici etkisi olduğu saptanmıştır9-11.
Östrojenin beyinde dendritik değişikliklere, glutamat reseptör yoğunluğuna,
nörotropin sinyalizasyonuna, nöral kök hücrelere ve genel olarak sinaptik
degişikliklere direk etkisi olduğu iyi bilinmektedir. Beyin de dahil olmak üzere pek çok
dokuda östradiol NADPH bağımlı sitokrom P450 bağlı monoaminoksidaz sistemi ile 2
hidroksiöstradiole (2OHE2) metabolize edilir. Bu metabolit hızla ubikitin varlığında 2metoksiöstradiole (2MEOHE2) çevrilir. Bu iki metabolit

(2OHE2 ve 2MEOHE2)

östradiolun biyolojik olarak en aktif metabolitleridir. Östradiolun metabolitlerine
dönüşmesi östradiolün nöroprotektif etkisininde önemli olabilir. Bu konuyla ilgili
bilgiler hala yeterli değildir. Manthey ve Behl’in çalışmasında östradiol ve
metabolitlerinin in vivo hipokampal nöronları kainik asitin oksidatif etkisinden
koruyucu etkisine bakılmıştır. 2OHE2’nin hipokampal nöronları oksidatif stresten
korurken,

2MEOHE2’nin

daha

potent

antioksidan

kapasitesi

olduğu

halde

korumadığını bulmuşlardır. Araştırmacılar çalışmalarında 2MEOHE2’nin nörotoksik
olduğunu,

endojen

olarak

2MEOHE2’e

dönüşümüyle

2OHE2’nin

potansiyel

nöroprotektif etkisini engellenebileceğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca 2MEOHE2’nin
apoptozu indükleyici de olduğunu söylemişlerdir7.
İn vivo olarak östrojen androjen prekürsörlerinden aromataz enzimi sayesinde
sentezlenir. Beyinde aromataz aktivitesi ilk olarak insan fetal limbik sisteminde ve rat
hipotalamusunda

saptanmıştır.

Bilinen

fonksiyonlarından

farklı

olarak

beyin

aromatazı sinaptik aktivitenin düzenlenmesi, sinaptik değişiklikler, nörogenez ve
hasara karşı nöral dokunun verdiği yanıtın düzenlenmesi, ayrıca nonreproduktif
davranışların, duygulanım ve kognitif fonksiyonların düzenlenmesi gibi farklı
fonksiyonlara da sahiptir. Rune ve arkadaşları hipokampusta aromataz enzimi ile
lokal

östrojen

sentezinin,

CA1

piramidal

nöronların

sinaptik

bağlantılarını

düzenlediğini saptamışlardır63. Çalışmalarda farmakolojik olarak aromataz aktivitesi
engellendiğinde, hipokampusta dendritik çıkıntıların ve yapmış olduğu sinapsların
sayısında

ve

sinaptik

protein

sentezinde

azalma

gözlenmiştir13,64,65.

İmmünohistokimyasal olarak pek çok tür üzerinde yapılmış araştırmalarla aromatazın
presinaptik terminallerde bulunduğu belirlenmiştir. Enzimin beyindeki lokalizasyonu
68

nöromodülatör fonksiyonun direk olarak sinapslar üzerine olduğunu gösterir.
Fizyolojik koşullar altında nöronlarda aromataz aktivitesi hızlı bir şekilde sinaptik
aktivite tarafından düzenlenirken, tersine aromataz da sinaptik fonksiyonu, sinaptik
değişiklikleri ve nörogenezi düzenler66.
Biz prolifere olan hücreleri gösteren PCNA’nın olfaktor bulbustaki immün
işaretlenmesinde genel olarak gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde yani 7. ve 14.
günlerinde işaretlenmede azalma saptadık. Kontrol, 21. gebelik günü ve postpartum
5. gün grubunda işaretlenme oranını ise hemen hemen aynı olarak bulduk.
Kimyasal sinapsları gösteren bir belirteç olan anti-SYP antikoru ile yapılan
immün işaretlenmede gebelik ile korele bir artış gözlenmedi, hatta gebelikle beraber
düşüş saptandı. Yedi, ondört ve yirmibirinci gebelik günlerinde kontrol ve postpartum
5. gün grubuna göre anlamlı fark oluşturacak kadar azalma mevcuttu. En fazla
işaretlenme kontrol grubundaydı. Gebelikle beraber azalan işaretlenme postpartum 5.
günde artarak normal seviyelere gelmişti, yani kontrol grubuna yakın bir işaretlenme
mevcuttu. Elektriksel sinapsları gösteren Cx45 ile işaretlenme oranı incelendiğinde
kontrol grubu, gebeliğin 7. ve 14. gününde işaretlenme oranları benzerdi. Gebeliğin
sonuna doğru başlayan işaretlenmedeki artış postpartum 5. gün döneminde pik
yapmış olarak saptandı.
Literatürde gebeliğin nörogenez ve hücre proliferasyonu üzerine etkisini
inceleyen pek çok çalışma mevcuttur. Shingo ve arkadaşları gebe farelere BrdU
enjeksiyonu ile SVZ’de hücre proliferasyonunu incelemişlerdir. Çalışmalarında
gebeliğin 7. gününde ve postpartum 7. günde SVZ’de BrdU ile işaretlenmiş hücrelerin
doğum

yapmamış

gruba

(kontrol)

göre

arttığını

saptamışlardır.

Hücre

proliferasyonunun 14. gebelik gününde azalarak, doğum sonuna dek kontrol grubuna
benzer seviyelerde olduğunu bulmuşlardır. SVZ’deki artmış proliferasyonun yeni
olfaktor ara nöron artışı ile sıkı bir ilişkide olduğunu, BrdU pozitif hücre miktarında
artış ve azalmaların paralel olduklarını bulmuşlardır. Ancak SVZ’deki ve buna paralel
olfaktor bulbustaki nöron sayı değişikliklerinin aynısını hipokampusun dentat
girusunda gözlememişlerdir. Bu da beyindeki 2 ana nörogenez bölgesinin gebeliğe
ve buna bağlı hormonal değişikliklere farklı yanıtlar verdiğini gösteriyor olabilir4.
Furuta ve Bridges’in çalışmasında ise gebeliğin 7. ve 21. günlerindeki hücre
proliferasyonu incelenmiştir. SVZ’de gebelikle kontrol grubuna göre 7. günde bir artış
saptanamamışken,

21.

günde

BrdU

pozitif

hücre

sayısında

artış

olduğu

50

gözlenmiştir .
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Rolls ve arkadaşlarının hipokampusun dentat girusunda gebeliğe bağlı BrdU
işaretlenmesi ile nörogenezi incelediklerinde, hipokampusta gebeliğin 2. ve 3.
trimesterlerinde proliferasyonda azalma saptamışlar, nörogenezin postpartum 21.
günde artarak, normal düzeylere geri döndüğünü gözlemişlerdir. Araştırmacılar
azalmanın nedeninin annenin bebeği kendi immün sisteminden korumak için verdiği
yanıt olduğunu ileri sürmüşlerdi51,52. Rune ve arkadaşları hipokampusta östrojenin
SYP ekspresyonu üzerine etkisini incelediklerinde, endojen östrojenin SYP
ekspresyonunu arttırdığını göstermişlerdir65,67. Daha önce de bahsedildiği üzere
sıçanlarda östradiol sentezi geç gebelik boyunca, yani yaklaşık 15. günden itibaren
artıp doğumla birlikte düşer. Shingo ve arkadaşlarının SVZ’deki ve olfaktor bulbustaki
nöron sayısının artışını hipokampusta gözleyememesine benzer şekilde, biz olfaktor
bulbusta hipokampusta olduğu gibi östradiol artışını takip eden SYP ekspresyon
artışı saptamadık, hatta östradiolün maksimum olduğu 21. günde SYP işaretlenmesi
en az seviyedeydi. Bu bulgulara göre gebelik ve eşlik eden hormonal değişikliklere
beynin farklı bölgelerinin farklı yanıtlar verdiği ve gebeliğin olfaktor bulbusta kimyasal
sinapslar üzerine azaltıcı bir etkisi olduğu söylenebilir.
Gebelik boyunca, postpartum ve laktasyon döneminde beyinde pek çok
nöronal değişiklik meydana gelmektedir. İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada
gebelik boyunca beyin büyüklüğünün azaldığı, takiben postpartum dönem boyunca
(postpartum 6. haftadan itibaren) artarak, gebelik öncesi boyutlarına geri döndüğü
gösterilmiştir68. Bilindiği gibi bir organın küçülmesi için sinirsel uyarının ya da
kanlanmasının azalması gerekmektedir. Bizim çalışmamızda saptadığımız üzere
eğer gebelikle birlikte beyinde ana iletişim yolu olan kimyasal sinaps miktarında bir
azalma mevcutsa, anne beyni yeterli sinirsel uyarıyı almıyor demektir. Uyarının
azalması da beyin büyüklüğünün azalmasına neden olabilir.
Diğer yandan literatür ile uyumlu olarak gebeliğin indüklediği hücre artışını
özellikle 21. günde yüksek olarak saptadık. Ancak olfaktor bulbusta çoğalmış olan
nöronların yapması gereken sinapsları gösteren SYP işaretlenmesi 21. günde düşük,
Cx45 işaretlenmesi ise yüksekti. Daha önce de bahsedildiği üzere Cx45 miks
sinapslarda, yani kimyasal ve elektriksel sinapslarda eksprese olur 16. Olfaktor
bulbusta gebelikle birlikte Cx45’in artan işaretlenmesi, gebelikte elektriksel
sinapsların daha etkin olduğunu düşündürmektedir. Özellikle gebeliğin sonuna doğru
olfaktor bulbusta esas aktif olan iletim şeklinin, kimyasal sinapslardan çok elektriksel
sinapslar olduğunu düşündürmektedir. Bilindiği üzere elektriksel sinapslar da en az
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kimyasal sinapslar kadar önemlidir ve iletimde rol alırlar36-38,40,41. Ayrıca McMahon ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada SYP gen delesyonu yapılmış olan fareler
incelenmiştir. Bu farelerin fertil olduklarını ve normal yaşamlarını sürdürebildiklerini,
mutant beyinlerinin yapısında ve protein kompozisyonlarında herhangi bir değişiklik
meydana gelmediğini saptamışlar ve SYP’nin major sinaptik vezikül proteini olmasına
rağmen nörotransmitter salınımı için mutlak gerekli bir protein olmadığını ileri
sürmüşlerdir69. Tüm bunlar bizim bulgularımızı destekleyen bulgulardır.
Gebelikle beraber nörogenezdeki azalmanın muhtemel bir başka nedeni
gebeliğe bağlı hormonal değişiklerdir. Gonadal hormonlar adult nörogenezi
postpartum dönem dahil etkilemektedir. Steroid ve peptid yapıdaki hormonlardaki
dramatik değişiklikler sebebiyle gebelik ve doğum sonrası dönemde nörogenezde
fark olması sürpriz değildir70. Shingo ve arkadaşları çalışmalarında olfaktor bulbusta
hücre proliferasyonunu östradiol ve progesteronun değil de, prolaktinin indüklediği
kanıtlanmıştır. Sıçanlarda prolaktin 14. gebelik gününden itibaren salgılanmaya
başlamaktadır ki, bu da ilk 14 gündeki nöron miktarında artış görülmemesini
açıklayabilir. Ayrıca SVZ’de oluşan her yeni nöron mutlaka olfaktor bulbusa gitmez.
Bir kısmı korpus kallozuma göç eder, çok büyük bir kısmı da göç yolunda apopitoza
uğrar. Gebelikle beraber artış gösteren östradiolun bir metaboliti olan 2MEOHE2’nin
apopitozu indüklediği bilinmektedir. Östrojenin, endojen olarak 2MEOHE2’e daha
fazla metabolize olması ihtimali, gebeliğin ilk 14 günündeki hücre proliferasyonu
miktarındaki azalmayı açıklayabilir.
Bilindiği üzere gebelik aslında kavram olarak immünsupresif bir durumdur.
Ancak anne semi-allojenik olan fetusa, en başında implantasyon, sonra da 9 ay
süreyle içinde yaşaması için izin verir. Gebelik boyunca fetusun yaşayabilmesi için
annenin immün sisteminde major değişiklikler meydana gelir. Hamilelik boyunca
annede dolaşan immün hücrelerin sayısında, fenotipinde, fonksiyonu ve eriyebilir
faktor sentezinde (örneğin sitokin üretiminde) değişiklikler meydana gelir. Başarılı bir
hamileliğin

sağlanması

ve

devamlılığı

immüntolerans,

immünsupresyon

ve

immünmodulasyon ile sağlanır. T hücrelerin doğal bağışıklık hücrelerine yani,
monosit ve nötrofillere verdiği yanıt azalır51,52. Anne adayının immün sistemindeki
değişiklikler, mevcut gebeliğinin sürmesi ve bebeğini kendi immün sisteminin
vereceği yanıttan koruması gerekliliğide azalmanın bir nedeni olabilir.
SVZ’de yeni oluşmuş bir nöronun olfaktor bulbusa fonksiyonel olarak tam
integrasyonu yaklaşık 45 gün kadardır. Yeni oluşan nöronlar 7. günden itibaren
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olfaktor bulbusta granül hücre tabakası içinde gözlenebilirler. Dokuzuncu günden
itibaren küçük, dallanmayan ve mitral hücre tabakasına kadar uzanmayan bir
dentritleri vardır71. Ondördüncü günden itibaren de sinaptik uyarıları alabilir hale
gelmektedir72. Bulgularımızda gözlediğimiz gebeliğin sonuna doğru ve postpartum
dönemdeki hücre proliferasyon ve Cx45 işaretlenmesindeki artış, yeni oluşan
nöronların olgun, sinaps yapabilir hale gelme zamanları ile uyumludur.
Oldukça iyi bilindiği üzere olfaktor duyu nöronları olfaktor aksotomi sonrası73,
mukozanın deneysel olarak harabiyetini takiben ve fizyolojik koşullar altında kendisini
yenilemeye devam eder74. Epitelin bazal tabakasında mitoz olur ve oluşan yeni
hücreler yeni duyu hücrelerine dönüşür, aksonlarını olfaktor bulbusa doğru uzatıp
burada sinaps yaparlar75. Olfaktor duyu nöronları birçok özellik bakımından
benzersizdir. İlk olarak bu nöronlar direk olarak dış ortam ile temastadır. Muhtemelen
dışarıdan gelen toksik maddeler sebebiyle, sürekli yeniden yapıma ve yıkıma
uğrarlar. Son olarak duyu nöronları erişkinlerde de olfaktor epitel içerisinde farklanma
ve matür olfaktor bulbus içindeki hedef hücrelerle sinaptik temas kurma yeteneğini
devam ettirir76. Olfaktor epiteldeki bu yenilenme genetik ve çevresel faktörlerin
kontrolü altındadır. Ortalama olarak yeni oluşmuş bir nöronun ömrü yaklaşık 30
gündür. Bundan daha uzun yaşayan matür yani olfaktor bulbus ile sinaps yapmış ve
epitel yüzeyine doğru silyaları olan bir nöron olabileceği gibi daha kısa yaşayan bir
nöron da olabilir6,75.
Olfaktor epiteldeki SYP işaretlenme oranlarını değerlendirdiğimizde gebelikle
birlikte işaretlenme oranlarında belirgin artış saptadık. Gebelik günleri ve postpartum
5. gün grubu kontrol grubuna göre belirgin olarak fazla işaretleniyordu. Hatta 14
gebelik günü ve postpartum 5. gün grubunun işaretlenme oranı birbirine çok yakındı.
Bu sonuçlar çalışmalarla gösterildiği üzere östrojenin SYP işaretlenmesini arttırıcı
etkisini olfaktor epitelde de gösterdiğini, bu etkiye epitelin olfaktor bulbustan farklı bir
yanıt verdiğini düşündürdü. Epiteldeki Cx45 ve PCNA işaretlenmesinde ise olfaktor
bulbusta olduğu gibi, 14. gebelik günü hariç gebelikle birlikte işaretlenme oranlarında
artış saptadık. İşaretlenme oranı 14 gebelik gününde yine azalmıştı. Yirmibirinci
gebelik gününden itibaren artan bir işaretlenme mevcuttu. Epiteldeki bu artış annenin
yeni doğacak olan yavrusuna hazırlığını destekler nitelikteydi. Ancak olfaktor epitelin
ve olfaktor bulbusun işaretlenme oranlarındaki farklılıklar, olfaktor sistemin gebeliğe
ve hormonal değişikliklere farklı zamanlarda ve farklı şekillerde yanıt verdiğini
gösterdi.
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Hoyk ve arkadaşları bir çalışmalarında kronik östrojen uygulamasının yeni
oluşan ara nöronların yaşam süreleri üzerine etkisini gözleyebilmek için dişi ratların
ana ve aksesuar bulbuslarınının granül ve glomerüler tabakalarında BrdU pozitif
hücrelere bakmışlardır. Aksesuar olfaktor bulbusta kronik östrojen uygulamasıyla,
BrdU pozitif hücre sayısında belirgin azalma mevcut iken, araştırmacılar ana olfaktor
bulbusta iki tabaka arasında fark gözlememişlerdir. Bu azalmanın ve yapısal olarak
aynı iki organ arasındaki farkın nedeni olarak östrojenin etkisinin bölge spesifik
olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca olfaktor bulbustaki nörogenezin azalmasının başka
bir nedeninin Nitrik oksit (NO) olabileceğini söylemişlerdir. NO’nun SVZ’de hücre
proliferasyonunu azalttığı bilinmektedir77. NO’u sentezleyen enzim olan nNOS (nöral
nitrik oksit sentaz, neural nitric oxide synthase) östrojen tarafından düzenlenmektedir
ve araştırmacılar bu çalışmalarının sonucu olarak östrodiolun nNOS’u fazlaca bölge
spesifik şekilde düzenlediğini söylemişlerdir78. Tüm bu sonuçlar hem olfaktor bulbus
ve olfaktor epitel arasındaki işaretlenme farklılıklarını, hem de azalmış olan
nörogenezi ve SYP ekspresyonunu açıklayabilir.
Sonuç olarak, olfaktor bulbustaki SYP’nin azalmış işaretlenme oranı, gebelikle
birlikte Cx45’in artmış işaretlenmesi gebelikte elektriksel sinapsların daha etkin
olduğunu akla getirdi. Olfaktor epitelde ise SYP ve Cx45 işaretlenmesinde saptanan
artış, gebeliğin hem kimyasal hem elektriksel sinapslar üzerine arttırıcı bir etkisinin
olduğunu düşündürdü. PCNA işaretlenmesinin her iki dokuda da benzer paternde
artmış olması, gebeliğin nöral proliferasyonu arttırabileceğini gösterdi.
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SONUÇLAR

1. Olfaktor bulbusta SYP işaretlenmesi en fazla kontrol grubunda bulundu.
Gebeliğin başlaması ile birlikte işaretlenmede azalma mevcuttu (7, 14, 21.
gebelik günlerinde). Postpartum 5. günde işaretlenme artmıştı. Cx45 immün
boyanmasında en az işaretlenme kontrol ve 14. gebelik gününde saptandı. En
fazla işaretlenme postpartum 5. gün grubundaydı. PCNA immün boyanma ile
en fazla nöron artışı kontrol, 21. gebelik günü ve postpartum 5. gün
grubundaydı. 14. gebelik günü yine en az işaretlenen gruptu.
2. Olfaktor epitelde SYP ekspresyonu gebelikle birlikte artmıştı ve en fazla
işaretlenme 14. gebelik günündeydi. Cx45 ekspresyonun da gebelikle birlikte
hafif bir artış saptandı. Ancak 14. gebelik gününde işaretlenme azalmıştı. En
yoğun boyanma 21. gebelik günü ve postpartum 5. gün grubundaydı. PCNA
immün boyanma ile en yoğun boyanma 7. gebelik günündeydi. 14. gebelik
gününde yine azalma mevcuttu. 21. gebelik gününden itibaren ve postpartum
5. gün grubunda artış görüldü. Ancak bu artış 7. gebelik günündeki kadar
değildi.
3. Olfaktor bulbusta özellikle 21. gebelik gününde gebeliğin indüklediği hücre
artışı literatür ile uyumluydu. Ancak SYP işaretlenmesi 21. günde düşük, Cx45
işaretlenmesi ise yüksekti. Cx45 hem kimyasal, hem de elektriksel sinapslarda
eksprese olduğundan, gebelikle Cx45’in artan işaretlenmesi; gebelikte olfaktor
bulbusta, özellikle gebeliğin sonuna doğru esas aktif olan iletim şeklinin,
kimyasal sinapslardan çok elektriksel sinapslar olduğunu düşündürdü.
4. Gebeliğin 14. gününde olfaktor sistemde saptanan yeni nöron oluşumundaki
azalmanın sebebi olarak; sıçanlarda prolaktinin 14. gebelik gününden itibaren
salgılanmaya başlaması, SVZ’de oluşan her yeni nöronun mutlaka olfaktor
bulbusa gitmediği; bir kısmının korpus kallozuma göç edip, çok büyük bir kısmı
da göç yolunda apopitoza uğradığı, gebelikle beraber artış gösteren
östrodiolun bir metaboliti olan 2MEOHE2’nin apopitozu indüklediği ve
östrojenin, endojen olarak 2MEOHE2’e daha fazla metabolize olması ihtimali
düşünüldü.
5. Azalmanın bir başka nedeninin anne adayının immün sisteminde gebelikle
beraber meydana gelen değişiklikler olabileceği düşünüldü. Bu değişiklikler
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mevcut gebeliğinin sürmesi ve bebeğin annenin immün sisteminin vereceği
yanıttan korunması için gereklidir.
6. Gebeliğin sonuna doğru ve postpartum dönemdeki hücre proliferasyon ve
Cx45 işaretlenmesindeki artış, yeni oluşan nöronların olgun, sinaps yapabilir
hale gelme zamanları ile uyumlu olarak saptandı
7. Olfaktor epitelde gebelikle artan SYP işaretlenmesinin olası sebebinin,
östrojenin SYP işaretlenmesini arttırıcı etkisini olduğu düşünüldü. ancak etkiye
olfaktor bulbusun olfaktor epitelden farklı bir yanıt verdiği gözlendi.. Epiteldeki
Cx45 ve PCNA işaretlenmesinde gebelikle beraber artış gözlendi. Bunun
nedeninin gebelikle beraber artan hormonlar olduğu düşünüldü.
8. Olfaktor epitelin ve olfaktor bulbusun işaretlenme oranlarındaki farklılıklar,
olfaktor sistemin gebeliğe ve hormonal değişikliklere farklı zamanlarda ve farklı
şekillerde yanıt verdiğini düşündürdü.
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SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ
AMPA

Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid
Alfa amino 3-hidroksi-5- metil-4-izoksazol propiyonik asit

DNA

Deoksi Ribo Nükleik Asit

EM

Elektron mikroskop

EpT

Ependimal tabaka

EPT

Eksternal pleksiform tabaka

ET

Eksternal tufted hücre,

GABA

Gamma aminobutyric acid
Gama amino bitürik asit

GHT

Granül hücre tabakası

GT

Glomerüler tabaka

İPT

Internal pleksiform tabaka

JG

Jukstaglomerüler hücre

KA

Kısa akson hücresi

MHT

Mitral hücre tabakası

NMDA

N-methyl D-Aspartate
N-metil D- aspartat

NO

Nitrik oksit

nNOS

Neural Nitric Oxide Synthase
Nöral Nitrik Oksit Sentaz

ON

Olfaktor Nöron

ONT

Olfaktor nöron tabakası

PCNA

Proliferating Cell Nücleer AntigenÇoğalan hücre nükleer antijeni

PG

Periglomerüler hücre

SSS

Santral Sinir Sistemi

SV-2

Sinaptik Vezikül Proteini-2

SYP

Sinaptofizin
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