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I. Klinikte gerçekleştirilen rutin ovaryohisterektomi operasyonlarından elde edilen köpek 
uteruslarında erken gebelik, erken/ geç metöstrus ve anöstrus dönemlerinde lenfosit alt 
gruplarının belirlenmesi 

 

Özet 
 
Bu çalışmada gebe ve gebe olmayan köpeklerde uterusta mevcut olan lenfositlerin ve lenfosit alt 

gruplarının kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi ve bununla bağlantılı olarak gebeliğin 

erken dönemlerinde annenin yavruya karşı oluşturacağı hücresel immun yanıta ilişkin yeni bilgilere 

ulaşılması amaçlanmıştır.  

 

Çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne 

rutin ovariohisterektomi operasyonu için getirilen ve anamnezinde erken dönem gebelik, erken/geç 

metöstrus veya anöstrus olduğu belirlenen toplam 20 adet dişi köpeğe ait uterus dokusu 

kullanılmıştır. Çalışma Viyana Veteriner Üniversitesi Doğum Kliniği ve İmmünoloji Enstitüsü ile 

birlikte yürütülmüştür. 

 

Köpeklerden elde edilen uteruslar dört çalışma grubunda değerlendirilmiştir. Buna göre; Grup 1’i-

erken gebelik; Grup 2’yi erken metöstrus; Grup 3’ü geç metöstrus ve Grup 4’ü ise kontrol grubu 

olarak anöstrustaki hayvanlar oluşturmuştur. Alınan doku örnekleri RNA analizleri ve lenfosit 

tiplendirmelerinin yapılabilmesi için iki farklı teknikle dondurulup saklanmış, analizler, Flow 

Cytometry yöntemi, spesifik antikorlar (belirlenmiş köpek lenfosit alt tiplerinin yüzeysel yapılarına 

karşı) yardımı ve Real Time PCR yöntemleriyle Viyana Veteriner Üniversitesi Doğum Kliniği ve 

İmmünoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. 

 

Yapılan analizlerle intrauterin lenfositlerin uterusta flow sitometri yöntemi ile saptanabileceği ve 

tiplendirilebileceği gösterilmiştir. Kalitatif RT- PCR ile yapılan kontroller sonucunda post 

implantasyon 10-12. günlerde embryo saptanan gebelik ve embryo saptanmayan diöstrus dönemi 

için yapılan karşılaştırmada post implantasyon dönemde ve diöstrus döneminde uterusta CD4 için 

mRNA saptanabilirken, CD8 için saptanamamıştır. MHC-I ve MHC-II için ise post implantasyon 

ve diöstrus döneminde mRNA saptanmıştır.  

 

NK hücrelerinin gebelik ve metöstrus döneminde değişimi bakımından ise farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir.  CD3 hücrelerinde, metöstrus döneminde diğer dönemlere göre istatistiksel yönden 

önemli ölçüde bir artış meydana gelirken (P<0.05), gebelik döneminde hem CD16 hem de CD3 

hücrelerinde çok önemli bir düzeyde düşüşler (P<0.01) belirlenmiştir.  

 

Flow sitometrik yöntem uterustaki bu çalışmada ilk defa kullanıldığından birbiri ile ilişkili diğer T-

lenfosit alt grupları ile karşılaştırılarak endometriyumda hangi hücrelerin bu yöntemle 

saptanabileceği ortaya konulmalıdır. Ayrıca gebelik açısından önemli olan progesteron, relaksin, 

prolaktin gibi hormonlarla söz konusu faktörlerin karşılaştırılıp aralarındaki ilişkinin ortaya 

konulabilmesi için bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi 

gerekmektedir. 



 
Determination of lymphocyte subsets during early pregnancy, early / late stages of 
metöstrus and anoestrus in the canine uterus obtained routine ovariohysterectomy 
 

Abstract 

In this study, Our aim is to evaluate qualitative and quantitative properties of lymphocytes and 
lymphocyte subsets present in uterus of pregnant and non-pregnant bitches and with regard to 
that, to acquire new data about immune response generated by mother, against fetus in early 
stages of pregnancy.  

 

20 uterus tissues belong to bitches were brought to Ankara University Veterinary Faculty 
Gynechology and Obstetrisc Clinics for ovariohysterectomy operation. These bitches are in 
stages of early pregnancy, early/late metaestrus and anestrus diagnosed via anamnesis. The 
study was performed with Vienna University of Veterinary Medicine and Immunology Institute.  

 

Collected uterus tissues were evaluated in 4 study groups. Study groups consist of bitches 
which are in stages of early pregnancy (Group 1), early metaestrus (Group 2), late metaestrus 
(Group 3) and anestrus (Group 4 – Control Group). Tissue samples were freezed via 2 different 
techniques for RNA analysis and lymphocyte classification. Analysis were performed using 
flowcytometry procedures, spesific antibodies (against surface structures of determined dog 
lymphocyte subsets) and real time PCR procedures in Vienna University of Veterinary 
Medicine and Immunology Institute. 

 

Performed analysis proved that intrauterine lymphocytes are detectable and classifiable via 
flowcytometry procedures. As the result of comparison between post implantation 10-12. day 
pregnancies (with detected embryo) and diestrus stage performed via qualitative RT-PCR 
analysis, mRNA was able to detect for CD4 both post implantation and diestrus stage but CD8 
was unable to detect. mRNA was able to detect for MHC-I and MHC-II in both post 
implantation and diestrus stages. 

 

Differences were detected with regard to changes in NK cells at pregnancy and metestrus 
stages. While CD3 cells increased in metestrus stage as much as statistically significant rates 
(P<0.05), during pregnancy both CD16 and CD3 cells decreased as much as statistically 
significant rates (P<0.01).  

 

Because of flowcytometry procedures was used in this study on uterus for he first time, we need 
to perform a study on, which types of cells are detectable in endometrium by comparing related 
T-lymphocyte subsets. Besides, studies on this area must be continued and expanded for 
detection of relationship between hormones that important for pregnancy such as progeterone, 
prolactine, relaxine with these factors by comparing them. 

 

 

 



 

II. Amaç ve Kapsam 

 

Morfolojik olarak ayırt edilemeyen birçok lenfosit tip ve alt tipi bulunmaktadır. Bu lenfositler 

sahip oldukları yüzey moleküllerine göre sınıflandırılırlar. Bu moleküllerin bir bölümü tüm 

lenfositlerde bulunurken bir bölümü yalnızca belirli lenfosit populasyonlarında bulunur. 

Hücresel immunitede,  antijeni spesifik olarak tanıyan T lenfositler başlıca rolü oynarlar. T 
hücreleri CD4 ve CD8 reseptörleri taşıyan hücrelerdir. 

Son yıllarda kabul edilen görüşlere göre; fötomaternal arayüzde, çeşitli immun hücrelerin farklı 

aktiviteleri sonucu (T lenfositler, uNK hücreleri, makrofajlar), sitokin üretimi dengede 

tutulmaktadır (Chaouat ve ark., 2002). Bu dengenin sağlanması ve korunmasında ayrıca; 

nonvillöz sinsityotrofoblastların ürettikleri sitokinler (Sacks ve ark., 2001) ve gebelik 
hormonlarının da görevleri vardır (Piccini ve ark., 2000; Saito, 2000). 

İnsanlarda yapılan çalışmalar, preimplantasyon döneminde, Th1 sitokinlerinin yangısal olaylara 

neden olduğunu ve bunun trofoblastik metalloproteinazları (MMP-9) uyardığı ortaya konmuştur 

(Librach ve ark., 1994; Morgan ve ark. ,1998). Ayrıca Th1 sitokinleri, neoanjiogenezisi, VEGF 
üzerinden uyarırlar (Taylor ve ark., 2001). 

Tüm bu araştırmalar ve elde edilen verilere karşın bu konuyla ilgili olarak; özellikle gebeliğin 

preimplantasyon ve implantasyon dönemleri immunolojik olarak tam anlamıyla ortaya 
konulamamıştır. 

Bu çalışmada gebe ve gebe olmayan köpeklerde uterusta mevcut olan lenfositlerin ve lenfosit 

alt gruplarının kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi ve bununla bağlantılı olarak 

gebeliğin erken dönemlerinde annenin yavruya karşı oluşturacağı hücresel immun yanıta ilişkin 
yeni bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. 

Çalışma süresince araştırılan lenfosit tiplendirmesi ile, özellikle gebe olan hayvanlarda spesifik 

immun yanıta ilişkin bilgi edinerek yavru ve anne ilişkisinin ortaya konulmasının yanı sıra bu 

ilişkiden yola çıkarak yapılacak ovariohisterektomi operasyonlarının gebeliğin hangi 

döneminde anne açısından daha uygun olacağının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu ilişki, rutin 

olarak üremenin denetlenmesi için gebeliğin değişik dönemlerinde opere edilmiş olan 

hayvanlardan alınan uterusların sahip olduğu lenfosit populasyonunun, gebe olmayan 

uterusların sahip oldukları lenfosit populasyonuyla (yine ovariohisterektomi yapılmış) 

karşılaştırılması ile annenin immun sistemi ile endometriyum ve preimplantasyon dönemindeki 
embriyo veya yavru arasındaki interaksiyonun anlaşılması yönünden önem taşımaktadır.  

 

III. Materyal ve Yöntem 

 

Çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 

Kliniği’ne rutin ovariohisterektomi operasyonu için getirilen ve anamnezinden erken dönem 

gebe olduğu veya vaginal sitoloji ile erken/geç metöstrus veya anöstrusta olduğu belirlenen 

köpeklere ait uterus dokuları kullanılmıştır. Çalışma Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 



Viyana Veteriner Üniversitesi Doğum Kliniği ve İmmünoloji Enstitüsü ile birlikte yürütülmüş 
ve oradaki kliniklerde de rutin hastalarda benzer bir prosedür uygulanmıştır. 

Çalışmada toplam 20 adet dişi köpek kullanılmış ve bu hayvanlardan elde edilen uteruslar dört 

çalışma grubunda değerlendirilmiştir. Buna göre; Grup 1’i erken gebelik döneminde (çiftleşme 

sonrası 5-12. günler) olduğu belirlenen hayvanlar (n=5)  (Bu dönemde PBS ile yıkanan uterusta 

embriyo bulunursa gebe kabul edilmiş, embriyo bulunamayan hayvanların gebe olmadığı kabul 

edilerek, örnekler Grup 2’ye dahil edilmiştir), Grup 2’yi erken metöstrus (çiftleşme sonrası 5-

12. günler, yapılan yıkama sonucu embriyo bulunamayan hayvanlar; n=5) Grup 3’ü, geç 

metöstrus dönemindeki (çiftleşme sonrası 17-25 gün ; n=5) ve Grup 4’ü ise kontrol grubu 
olarak anöstrustaki hayvanlar (n=5) oluşturmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1: Çalışmada kullanılan hayvanların gruplandırılması. 

Çalışma Grubu Değerlendirme 

Grup I (n=5)  

(Erken gebelik-çiftleşme sonrası 
5-12.günler) 

Çiftleşme sonrası 5-12.günlerde PBS ile yıkanan 

uterusta embriyo belirlenen hayvanlar gebelik (+) 
kabul edildi 

Grup II (n=5)  

(Erken metöstrus-çiftleşme 
sonrası 5-12.günler) 

Çiftleşme sonrası 5-12.günlerde PBS ile yıkanan 

uterusta embriyo belirlenemeyen hayvanlar gebelik 

(-) kabul edildi 

Grup III (n=5)  

(Geç metöstrus-çiftleşme sonrası 
17-25.günler) 

Çiftleşme sonrası 17-25. günlerde olup gebe 

olmayan hayvanlar 

Grup I (n=5)  Vaginal sitoloji ile anöstrus döneminde olduğu 

belirlenen hayvanlar 

 

Çalışmaya dahil olan hayvanların operasyonları, rutin operasyon uygulamalarına uygun olarak 

ve genel durumu göz önünde bulundurularak katı anestezi (Xylazin + Ketamin) ya da 

inhalasyon anestezisi (İsofluran) ile gerçekleştirilmiştir. Serum progesteron hormonu 

düzeylerinin belirlenmesi için operasyon öncesi hayvanlardan kan örneği alınmış ve serumları 

çıkarılarak hormon ölçümleri yapılıncaya kadar -18 ºC’de saklanmıştır.  Köpeklere operasyon 

öncesi ve operasyon süresince tam doymuş serum (Isolyte; 10-15 ml/kg; i.v.) uygulanmış, post 

operatif ağrının engellenmesi için uygun bir analjezik madde (Carprofen) kullanılmış ve post-

operatif geniş spektrumlu antibiyotik uygulamaları (Enrofloxacin) ile yara iyileşmesinin takibi 
yine aynı klinikte sürdürülmüştür. 

Operasyon sonrası çalışmaya dahil edilen her uterus dokusu, yağ, mezometriyum ve olası diğer 

yabancı dokulardan temizlenerek korpus uteri uzaklaştırılmış ve kornular PBS ile yıkandıktan 

sonra ve her iki kornu ince uçlu makas yardımıyla uzunlamasına kesilmiştir. Bu arada 10 ml 

Hank solüsyonu ile sulandırılan 10 mg kollajenaz solüsyonu tüpe aktarılan uterus kornuları 



üzerine eklenerek 36ºC’de 30 dakika inkubasyona bırakılmıştır (Şekil 1). Bu süre sonunda 

uterus, solüsyonla beraber petri kabına alınarak ve her iki kornunun endometriyum tabakası 

küret yardımıyla kazınarak ayrılmıştır. Elde edilen hücre süspansiyonu 75 µl gözenekli filtreden 
geçirilmiş ve gerekli görüldüğü halde Hank’s solüsyonuyla yeniden yıkanmıştır.  

 

  

  

Şekil 1: Çalışmada kullanılan dokuların küretaj için hazırlanması.  

 

 



Her bir kornu için 15 ml’lik birer tüp hazırlanarak bu tüplere 1,5’ar ml Ficoll solüsyonu 

konulmuş ve yıkamalar ve filtrasyon sonucunda elde edilen 20 ml miktardaki hücre 

süspansiyonu her iki tüpe yavaşça eşit miktarda eklenmiştir. Tüpler 21 ºC’de 30 dakika 

3000rpm (1000 g)’de santrifüj edildikten sonra, önce en üstteki yağlı tabaka uzaklaştırılmış, 
sonra tüplerdeki hücreleri içeren orta beyaz alan pipetle dikkatli şekilde alınmıştır (Şekil 2).  

 

  

Şekil 2: Çalışmada kullanılan dokulardan süspansiyon hazırlanması.  

 

Elde edilen materyal iki farklı tüpe bölünerek tüplere 10’ar ml Hank’s solusyonu eklenmiş ve 

soğutmalı santrifüjde (+4 ºC) 8 dakika 1500rpm (350 g)’de santrifüj edilmiştir. Söz konusu 

işlem her örnek için iki kez tekrarlanmış ve ikinci santrifüjün ardından iki örnek tek tüpe 

aktarılarak 10 ml Hank’s solüsyonu ile tekrar sulandırılıp aynı şartlarda santrifüj işlemine tabi 

tutulmuştur. Bu işlemlerin hazırlığı sırasında örneklerin soğuk zincirde tutulmasına dikkat 

edilmiştir. Elde edilen sıvıdan alınan 10µl örnek 90 µl Türk solusyonuyla karıştırılarak hücreler 

TOMA lamında sayılmış, eğer hücre yoğunluğu fazla ise Hank’s solusyonuyla tekrar dilüe 
edilmiştir. 

 

Daha sonra dondurma işlemi sırasında örneklerin yarısı hazırlanan dondurma medyumu ile, 

yarısı RNA analizlerinin yapılabilmesi için RNA-later ile dondurulmuştur. Dondurma işleminde 

hazırlanan dondurma medyumu kullanılmıştır (Tablo 2). Son santrifüjün ardından peletin 

üzerindeki sıvı dökülerek ve 1ml örnek üzerine 1ml dondurma medyumu eklenerek -80ºC’de 

saklanmış, 3-4 gün sonra sıvı azota atılarak tüm örnekler tamamlanıncaya kadar burada 

muhafaza edilmiştir. Analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan hücre sayısı 3 – 5 
milyon/ml’dir.  

 

 

 

 



 

 

Tablo 2: Çalışmada kullanılan dondurma medyumunun içeriği ve hazırlanması. 

Kullanılan kimyasal Miktarı  

RPMI 1640 50 ml 

FCS (ısı ile inaktive edilmiş*) 40 ml 

DMSO 10 ml 

*FCS’nin ısı ile inaktivasyonu: Bir şişe FCS oda ısısına kadar çözdürüldü (PAA gold; 500 ml kadar), 30 dakika 

boyunca su banyosunda 56 °C’e kadar ısıtıldı, santrifüje edilerek 50 ml’lik dozlar halinde yeniden porsiyonlandı ve  

–20 °C’de donduruldu. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 

Flow Cytometry (FCM) analizlerinde üç renk FCM cihazında 5x105 hücre aşağıda verilen 
hücre içi veya yüzey antijenlerine karşı tür spesifik antikorlar kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

 

CD3, CD79a, CD11a; Lökosit populasyonunun belirlenmesi amacıyla 

CD5,CD21,CD79a; B-hücrelerinin belirlenmesi amacıyla 

CD3, CD4, CD8; T-hücrelerinin fenotipik değerlendirilmesinde 

CD3, CD8, TcR; T-hücrelerinin TcR-g/d alt tipinin fenotipik değerlendirilmesinde 

CD16, CD56, CD3; NK (natural killer) hücrelerinin belirlenmesinde 

CD3, CD11, CD14; Makrofajların belirlenmesinde 

 

Tüm FCM analizleri Viyana Veteriner Üniversitesi İmmünoloji Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. 

 

Yapılan analizlerle intrauterin lenfositlerin uterusta flow sitometri yöntemi ile saptanabileceği 

ve tiplendirilebileceği gösterilmiştir.  Aşağıda bu kantifikasyona örnek olarak T-hücrelerinden 

CD4 hücreleri örnek olarak gösterilmiştir (Şekil 2). 



 

Şekil 2: Flow sitometrik yöntemde CD4 hücrelerinin belirlenmesi 

 

 

Tüm hücreler göz önünde bulundurulduğu zaman diğer dönemlere göre metöstrus döneminde  
belirgin ölçüde fazla hücre popülasyonu olduğu ortaya konulmuştur.   

Gamma-Delta T-Hücrelerinin uterustaki değişimine bakıldığında Metöstrus döneminde CD3 

moleküllerinin tüm dönemlerden önemli ölçüde yüksek, buna karşılık CD8 moleküllerinin 

Anöstrus (AÖ)  döneminde belirgin düzeyde düşük olduğu olduğu ortaya konulmuştur (P>0.05; 

Şekil 3). 

 

 

 

 

 



 

 

                   Şekil 3: CD4 ve CD8 moleküllerinin farklı dönemlerdeki değişimi (a:b P<0.05; *:# P<0.05) 

 

Kalitatif RT- PCR ile yapılan kontroller sonucunda post implantasyon 10-12. günlerde embryo 

saptanan gebelik ve ve embryo saptanmayan metöstrus dönemi ile yapılan karşılaştırmada post 

implantasyon dönemde embryo bulunan ve diöstrus dönemde uterusta CD4 için mRNA 

saptanabilirken, CD8 için saptanamamıştır. MHC-I ve MHC-II için ise post implantasyon ve 
diöstrus döneminde mRNA saptanmıştır (Tablo 3; Şekil 4). 

 

Tablo 3: CD4, CD8 moleküllerinin ve MHCI ve -II’nin dönemlere göre değişimi 

Parametreler Post implantasyon 

(10-12.gün) 

Post 
İmplantasyon 

(Embryo + 10-
12.gün) 

Metöstrus 

(Embryo -;10-
12.gün) 

CD-4 - + + 

CD-8 + - - 

MHC-1 + - + 

MHC-II + - + 

 

 



 

Şekil 4. Major Histo Kompatibility Kompleks’in Amplifikasyonu  (MHC-I Band 1, 487bp; MHC-II 
Band2, 357bp) 

 

 

T-Lenfosit ve makrofaj CD4 molekülleri göz önünde bulundurulduğunda ise erken gebelik 

döneminde tüm seksüel siklus dönemlerine göre önemli ölçüde yüksek düzeyde (23 mm²) elde 

edildiği ortaya konulmuştur. Seksüel siklus dönemleri arasında ise önemli bir farklılık elde 
edilmemiştir (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. T-Lenfosit ve Makrofaj CD4 molekülünün siklus ve gebelik dönemlerindeki değişimi. 

 

Natural Killer (NK) hücrelerinin gebelik ve Metöstrus döneminde değişimi bakımından ise 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  CD3 hücrelerinde metöstrus döneminde diğer dönemlere göre 

istatistiksel yönden önemli ölçüde bir artış meydana gelirken (P<0.05), gebelik döneminde ise 



hem CD16 hem de CD3 hücrelerinde çok önemli düzeyde düşüşler (P<0.01) meydana geldiği 
saptanmıştır.  

 

 

 

Şekil 6. NK hücrelerinde seksüel siklus ve erken gebelik dönemlerinde uterusta meydana gelen değişiklikler. 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

 

Immun sistem fertilite ve gebelikte önemli rol oynamakta ve uterus, ovaryumlarda regülatör 

görevi üstlenmektedir (Pate ve Keyes, 2001). Immun sistem fonksiyonunun  major 

histocompatibility complex II (MHCII) ile çok sıkı bir bağlantısı bulunmakta ve MHC-II 

oluşumu antijen oluşturan B-lenfosit, aktive T-lenfosit ve endotelial hücrelerde olmaktadır 

(Bukovsky ve ark., 1995). 

Uterusta böyle bir çalışma yapılmamakla birlikte, Corpus luteumda CD-4, CD-8 pozitif 

lenfositleri ve MHC-II’nin siklus fonksiyonu bakımından önemli olduğu ortaya konulmuştur 
(Büsges, 2003).  

Bu çalışmada flow sitometri yöntemi ile dokulardan elde edilen süspansiyonlardan uterusta çok 

düşük düzeyde hücre elde  edildiği  ortaya konulmuştur.  Elde edilen hücrelerden değişik 

lenfosit sub popülasyonları gebelik, metöstrus ve anöstrus dönemlerinde karşılaştırıldıklarında 

gamma delta T-hücrelerinin özellikle CD3’ünün uterusta metöstrus döneminde gebelik ve diğer 

siklus dönemlerine oranla daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. T-lenfosit, makrofaj CD4 

değişimi göz önünde bulundurulduğunda ise, bu möleküllerin gebelik döneminde belirgin 

ölçüde arttığı ortaya konulmuştur. Nature Killer (NK) hücre CD3 moleküllerin de de aynı 

bulguların saptanması metöstrus döneminde CD3’ün önemini daha da kuvvetlendirmektedir. 

Hoffman ve ark (2004) Corpus luteum  üzerinde yaptıkları çalışmada pozitif lenfosit CD4+ ve 

CD-8 moleküllerinin diöstrusta artış gösterdiklerini saptamışlardır. Söz konusu çalışmada 

gebelik dönemi ile metöstrus dönemi karşılaştırılmamıştır. Şu varki gamma-delta hücre D8 



moleküllerinde bu çalışmada elde ettiğimiz artış söz konusu çalışmanın verilerini destekler 
niteliktedir. 

T-lenfosit CD3+ ve CD8+ immun supresyonuna katılmaktadırlar ve uterusta değişik 

lokalizasyonları bulunmaktadır. Hücre yüzeysel proteinleri T-hücreleri üzerinde 

belirlenebilmekte bunun için T hücre CD3,  antikor oluşumuna yardım eden alt gruplar (CD4) 

veya enfekte hücreleri öldürücü alt gruplar (CD8) kullanılmaktadır (Tayade et al., 2007).  

Gebelik döneminde granülosit lenfositler trofoblast invazyonunu kontrol etmek için transformik 

growth faktör üretimine katıldıklarından ( Bulmer et al., 1991) çalışma sonucunda gebelikte 
metöstrus dönemine oranla elde ettiğimiz düşük CD3 değerlerinin nedeni açığa çıkmaktadır.  

Yardımcı CD4 ve supresör/sitotoksik (CD8) T-lenfositleri insan endometriumu ve deciduada 
yerleşmektedirler (Bulmer ve ark., 1991). T-lenfosit ve makrofaj CD4 hücre sayılarının bu 
çalışmada seksüel siklus dönemlerinden belirgin ölçüde yüksek bulunması büyük ölçüde bu 
nedene dayandırılabilir. Bu sonuç CD4 hücrelerinin gebelik açısından önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Kalitatif RT-PCR ile yapılan incelemeler sonucunda gebeliğin  post implantasyon döneminde 
ve metöstrus döneminde CD4 hücrelerinin endometriumda saptanması immünolojik yönden 
CD4 sınıflandırmasına göre yapılan deneylerin doğruluğunu ve daha geçerli olduğunu 
göstermektedir. 

MHC antijeni T hücrelerinin tanımı açısından gerekli olan bir moleküldür (Felsburg 1998; 
Debenham et al.,2005) ve MHC-I erken gebelik döneminde trofoblastta eksprese olurken 
yavrunun atılmamasını sağlamak amacıyla MHC-II’yi bakı altına almaktadır (Murphy et al., 
2004). 

Bu çalışmada MHC-I hem erken gebelik döneminde hem de metöstrus döneminde uterus 
endometriyumunda saptanmıştır. Metöstrus sırasında MHC-I’in uterus endometriyumunda 
bulunması progesteron değerinde oluşan artışla ilgili bir immün sistem reaksiyonu olarak 
düşünülmektedir (Shaefer-Somi et al. 2008). 

CD16 hücrelerinin ise sekretorik  endometriumda NK hücresi olarak önemli rol oynadığı 
bilinmektedir (Kitaya et al., 2005).  Gebelik döneminde bu hücrelerin de (CD3 hücrelerinin 
yanında) önemli ölçüde düşük olması uterusta embryo/yavru beslenmesi ile ilgili bir durum 
olarak değerlendirilebilir. 

Elde edilen sonuç, T-lenfosit hücrelerinin özellikle metöstrus döneminde ve gebelik döneminde 
önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. T-lenfosit alt gruplarının belirlenmesinin bu 
çalışmada köpekte özellikle gebelik ve metöstrus dönemleri arasındaki farklılığı ortaya koymak 
bakımından özellikle önemli olduğunu ortaya koymuştur.  Görünen o ki T-lenfosit ve makrofaj 
hücre molekülü olan CD4 artışı ve buna karşın NK molekülü olan CD16 ve CD3’te oluşan 
düşme gebelik döneminde önem oluştururken, metöstrus sırasında gamma-delta T-Hücre  CD3 
ve CD8 molekülleri önem kazanmaktadır. 

Flowsitometrik yöntem uterustaki bu çalışmada ilk defa kullanıldığından bu yöntemlerin birbiri 
ile ilişkili diğer T-lenfosit alt grupları ile karşılaştırılarak hangi hücrelerin endometriumda bu 
yöntemle saptanabileceği  ortaya konulmalıdır. Ayrıca gebelik açısından önemli olan 
progesteron, relaksin, prolaktin gibi hormonlarla söz konusu faktörlerin karşılaştırılıp 
aralarındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi bu çalışmanın devamını oluşturabilecektir. 
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        VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Projede giderlerinin sarf malzemesi olarak belirlenen bölümünde ön görülen tüm harcamalar 

yapılmıştır. 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Proje ile mevcut laboratuara alınan soğutmalı santrifüj cihazı, su banyosu ve otomatik pipetler 

klinik rutini ve mevcut/planlanan araştırmalarda kullanılmaktadır.  

 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

 

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Projeden elde edilen bulgular yazım aşamasındadır. 

 

   NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından 
sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Kesin raporda proje sonuçlarını 
içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri     kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan 
hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular bölümleri 
yerine kabul edilir. 

 

 
 

 


