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ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadınlarda doğurganlığın ertelenmesi yaygınlaşmıştır. 

Çalışmalar ileri anne yaşının spontan gebelik kayıpları, büyüme geriliği, ölü doğum, genetik 

anomaliler, kromozomal olmayan doğumsal anomaliler ve artmış yenidoğan ölümleri ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Ancak spontan gebelik kayıplarında embriyonun implantasyonunda rol 

oynayan moleküler mekanizmaların aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Müsin (MUC) 

genleri fare, Makak maymunları ve insan trofoblastlarında eksprese edilmektedir. MUC1 ve 

MUC4 genleri farklı üreme dönemlerinde embriyo tutunmasında önemli rol oynar. Dişi üreme 

sisteminde, MUC1 ve MUC4 proteinleri, uterus epitelyumunda ifade edilir ve yapışmayı 

önleyici etkisi ile embriyo implantasyonunu düzenlediğine inanılmaktadır. Bu çalışmada, 

erişkin öncesi (2-3 hafta), erişkin (6-8 hafta) ve yaşlı dönemlerindeki (20-30 hafta) Wistar 

albino cinsi dişi sıçanların uterus dokuları çıkarılarak sırasıyla doku homojenizasyonu, mRNA 

izolasyonu, cDNA sentezi ve Real-Time PCR reaksiyonu gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar 

istatistik olarak değerlendirildiğinde MUC1 (p=0.019) ve MUC4 (p=0.003) genlerinin ifade 

düzeylerinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu saptandı. Her iki genin de yaşlı 

dönemdeki sıçanlarda anlamlı derecede arttığı tespit edildi. Sonuç olarak yaşa bağlı uterus 

dokusunda ifade edilen bu genlerin implantasyon aşamasında etkin rol oynayabileceği 

düşünüldü. 

Investigation of Expression Levels of Uterus in Rats in Different Reproduction Periods 

of Mucin-1 (MUC1) and Mucin-4 (MUC4) Genes 
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Deferral of fertility has become widespread in women working in developing countries. Studies 

have shown that advanced maternal age is associated with spontaneous pregnancy losses, 

growth retardation, stillbirth, genetic anomalies, non-chromosomal congenital anomalies, and 

increased neonatal mortality. However, there is a need to elucidate the molecular mechanisms 

involved in the implantation of embryos in spontaneous pregnancy loss. In the female 

reproductive system, MUC1 and MUC4 proteins are ex- pressed in the uterine epithelium and 

are believed to regulate embryo implantation with anti-adhesion effect. Mucin (MUC) genes 

are ex- pressed in mice, macaque monkeys and human trophoblasts. The MUC1 and MUC4 

genes play an important role in embryo attachment during different breeding periods. In this 

study, the expression levels of MUC1 and MUC4 genes in uterine tissues of pre-adult (2-3 

weeks), adult (6-8 weeks) and elderly (20-30 weeks) female Wistar albino rats were 

investigated. Uterus tissues were removed and tissue homogenisation, mRNA isolation, cDNA 

synthesis, and Real-Time PCR was performed in respectively. Statistics showed that MUC1 

(p=0.019) and MUC4 (p=0.003) genes expression levels were altered between the groups. Both 

of the two genes expression levels were increased in the elderly group. In conclusion these 

genes expression levels change age dependent and maybe take an important role implantation 

of embryos. 
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